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TÁJÉKOZTATÓ
a Honosítási és Állampolgárság Megállapítási Osztály feladatairól

Állampolgársági megállapítási eljárás
A magyar állampolgárság igazolható:





érvényes magyar személyazonosító igazolvánnyal,
érvényes magyar útlevéllel,
érvényes állampolgársági bizonyítvánnyal,
- ellenkező bizonyításig – honosítási okirattal.

Ha a magyar állampolgár magyar állampolgárságát a fent felsorolt okiratokkal, okmányokkal
nem tudja igazolni, a magyar állampolgárság – ellenkező bizonyításig és az érvényességi idő
lejártát követő egy évig – az érvényesség időtartamának lejárta miatt érvénytelen magyar
útlevéllel is igazolható. A személyiadat- és lakcímnyilvántartás igazolja az abban szereplő
magyar állampolgárok magyar állampolgárságát.
Aki a fenti okmányok és okiratok egyikével sem rendelkezik, annak állampolgárságát
kérelemre a Honosítási és Állampolgárság Megállapítási Osztály vizsgálja.
Hivatalból kezdeményezett állampolgársági vizsgálat
A magyar és külföldi hatóságok – a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
12. §-a alapján – hivatalból vizsgáltathatják a magyar állampolgársági státust, amennyiben
az az előttük folyó eljárás során szükséges.
Előfordulhat ez például házasságkötést megelőző anyakönyvi eljárásban,
anyakönyvezésnél, útlevél iránti igény benyújtásánál, idegenrendészeti eljárásban.

hazai

Ilyenkor is szükséges azonban az érintett személy közreműködése, az állampolgárság
vizsgálatához elengedhetetlen adatok közlése, okiratok bemutatása céljából.
A szükséges adatok, okiratok
A megkeresésnek tartalmaznia kell az érintett születési családi és utónevét, házassági
családi és utónevét, korábbi házassági családi és utónevét, születési helyét és idejét, anyja
nevét, nemét. A magyar állampolgárság vizsgálatához szükséges további adat különösen a
felmenők neve, születési helye és ideje, házasságkötésük helye és ideje, külföldre távozásuk
ideje, külföldi állampolgárság megszerzésének jogcíme, ideje, korábbi lakóhely adatai.
Amennyiben rendelkezésre állnak, meg kell küldeni az állampolgárság megállapításához
szükséges okiratokat is.
Az érintett és felmenői magyarországi anyakönyvi eseményeiről hivatalból beszerezzük az
anyakönyvi okiratot. A külföldi anyakönyvi eseményeket az ügyfélnek kell igazolnia. A külföldi
okiratra előzetesen diplomáciai felülhitelesítést vagy úgynevezett Apostille-t kell kérni,
ha nemzetközi egyezmény alapján ettől nem lehet eltekinteni.
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Az idegen nyelvű anyakönyvi kivonatot hiteles magyar nyelvű fordítással együtt kell a
kérelemhez mellékelni. Hiteles fordítást csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda
és a magyar konzul készíthet.
Állampolgársági bizonyítvány kiadása kérelemre
Az állampolgársági bizonyítvány tanúsítja:
o
o
o

a magyar állampolgárság fennállását,
a magyar állampolgárság elvesztését (megszűnését)
vagy azt, hogy a megnevezett személy nem magyar állampolgár.

Bővebb adattartalmú állampolgársági bizonyítvány is kérhető, pl. ha a külföldi hatóság azt
kéri igazolni, hogy a kérelmező mikor vagy milyen módon szerezte meg a magyar
állampolgárságot, vagy egy adott időpontban, időszakban magyar állampolgár volt-e.
A bizonyítvány felhasználható például:
o
o
o
o

külföldi munkavállaláshoz, tanulmányok folytatásához, ha a külföldi szerv ezt kéri,
hagyatéki ügy intézéséhez,
magyarországi ingatlan vásárlásához,
minden olyan magyar vagy külföldi hatóságnál folyó eljárásban, amelyben az
állampolgársági státust állampolgársági bizonyítvánnyal kell igazolni.

Az állampolgársági bizonyítvány a kiállításától számított három évig érvényes, amely időn
belül igazolja az abban foglaltakat. Az érvényesség lejárta természetesen nem jár az
állampolgársági státus megváltozásával.
Ki kérhet állampolgársági bizonyítványt?
o
o
o

Állampolgársági bizonyítvány kiadását az ország határain belül és kívül élő nagykorú
személy kérheti állampolgárságától függetlenül.
A korlátozottan cselekvőképes, vagy cselekvőképtelen személy nevében törvényes
képviselője járhat el.
Más személy állampolgárságának igazolását az kérheti, aki erre vonatkozó jogos
érdekét igazolja.

Ügyvéd és más meghatalmazott kérelmet nem nyújthat be, de teljesíthet hiánypótlást, és
átveheti az okiratot, amennyiben erre meghatalmazása kiterjed.
Az állampolgársági bizonyítvány iránti kérelmet személyesen, az erre rendszeresített
nyomtatványon kell benyújtani:
o
o
o
o

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

A kérelem átvételekor ellenőrzik a kérelmező személyazonosságát, aláírását hitelesítik, majd
a kérelmet a mellékletekkel együtt továbbítják Budapest Főváros Kormányhivatala
Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztályának.
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Az állampolgársági bizonyítvány illetékköteles, az eljárás illetéke 3.000 forint, melyet
Magyarországon illetékbélyeg formájában, külföldön pedig a konzul tájékoztatása szerint kell
leróni.
A szükséges adatok, okiratok
Az állampolgárság igazolása iránti kérelemhez mellékelni kell:
o
o
o

a születési anyakönyvi kivonatot,
a családi állapotot igazoló okiratot (házassági anyakönyvi kivonat, jogerős bontóítélet,
házastárs halotti anyakönyvi kivonata),
szülők születési, illetve házassági anyakönyvi kivonatát,

Belföldön élő magyar állampolgárnak csak a saját születési, házassági és szülei házassági
anyakönyvi kivonatát kell csatolnia. Amennyiben nem csatolja, a belföldi anyakönyvi
eseményről az anyakönyvi okiratot osztályunk hivatalból beszerzi.


ha a kérelmező vagy felmenői 1945 előtt hagyták el Magyarországot, célszerű egyéb
magyar állampolgárságot igazoló vagy valószínűsítő okiratot is csatolni (például: régi
magyar útlevél, személyazonosító igazolvány, illetőségi bizonyítvány, vagy korabeli
állampolgársági okirat, korabeli magyar hatóság által kiadott irat, különösen iskolai
bizonyítvány, munkakönyv, katonakönyv, lakcímbejelentő lap, névváltoztatási okirat,
stb.)



amennyiben a kérelmező magyarországi lakóhellyel nem rendelkezik, kérelméhez
kézbesítési meghatalmazást is csatolnia kell, ha nem a magyar konzuli tisztviselőhöz
kéri továbbítani a bizonyítványt.

A kérelemhez mellékelni kell a külföldi anyakönyvi események hazai anyakönyvezéséhez
szükséges adatlapot, valamint, amennyiben a kérelmező Magyarországon létesítene
lakóhelyet a polgárok személyiadat- és lakcím-nyilvántartásába történő felvételhez
szükséges adatlapot.
A kérelmező választhat a tekintetben, hogy külföldön élő magyar állampolgárként
szerepeljen a nyilvántartásban, vagy magyarországi lakóhelyet jelent be. Az első esetben
erre külön nyomtatvány nincs rendszeresítve, és a nyilvántartásba vételről osztályunk
gondoskodik az állampolgárság igazolása iránti kérelmen közölt külföldi lakóhely alapján. A
kérelmező az állampolgársági bizonyítványt, a hazai anyakönyvből kiállított kivonatot és a
személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát) egyszerre kapja
meg, mivel ezen eljárások mindegyikét a BFKH folytatja le. Magyarországi lakcím
létesítéséhez adatlap kitöltése szükséges.
A kérelemhez eredeti anyakönyvi kivonatokat – beleértve a külföldi anyakönyvi kivonatokat is
– kell csatolni. Az idegen nyelvű okiratokat – nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése
hiányában – hiteles magyar nyelvű fordítással és diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva kell
csatolni. Magyarországon hiteles fordítást az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda
készít.
A magyar állampolgárság (főszabály szerint) leszármazás útján keletkezik, ezért –
amennyiben a felmenő már külföldön született, kötött házasságot – a leszármazás
igazolásához a Magyarországon született felmenőig visszamenően csatolni kell a
külföldön történt születéseket, illetve házasságkötéseket tanúsító okiratokat.
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Az állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti kérelemnek osztályunk a beérkezéstől
számított 60 napon belül tesz eleget. Amennyiben az állampolgársági kérelem hiányos, vagy
az elbíráláshoz szükséges okiratokat a kérelmező nem csatolja, az eljáró szerv a hiány
pótlására megfelelő határidő kitűzésével és a mulasztás jogkövetkezményeire történő
figyelmeztetés mellett a kérelmezőt felhívhatja. Az ügyintézési határidőbe nem számít be a
hiánypótlásra felhívástól annak teljesítéséig terjedő idő; az eljárás felfüggesztésének
időtartama; a más hatósághoz vagy állami szervhez intézett megkereséstől a válasz
megérkezéséig terjedő idő.

Lemondás magyar állampolgárságról
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 nyilatkozatot magyar nyelven, az erre rendszeresített nyomtatványon személyesen kell
benyújtani
o
o
o

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

A kérelmet átvevő a lemondó személy személyazonosságát ellenőrzi, aláírását hitelesíti.
Ki nyújthatja be a lemondási nyilatkozatot?
o
o

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.
A szükséges adatok, okiratok
A nyilatkozathoz minden esetben eredetben kell mellékelni:
o
o

a születési anyakönyvi kivonatot,
a családi állapotot igazoló okiratot, (házassági anyakönyvi kivonat, jogerős bontó
ítélet, házastárs halotti anyakönyvi kivonata)
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o

o

o

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.
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.
A kérelmező a lemondási nyilatkozatát a köztársasági elnök döntéséig visszavonhatja,
ebben az esetben az eljárást osztályunk megszünteti.
A lemondás elfogadásáról szóló okirat kézbesítése előtt a kérelmező birtokában lévő magyar
állampolgárságot tanúsító okiratokat (útlevél, személyazonosító igazolvány, állampolgársági
bizonyítvány) a konzul bevonja.
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 Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól kérhető.
Visszaállítható-e a magyar állampolgárság, ha a magyar állampolgárságról lemondott
személy mégsem szerez külföldi állampolgárságot?
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.

Honosítás
Honosítással az a külföldi személy szerezhet magyar állampolgárságot, aki még soha nem
volt magyar állampolgár.
A HONOSÍTÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI


Meghatározott ideig – bevándoroltként, letelepedettként, menekültként elismert
személyek, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezők köre –
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folyamatosan Magyarországon lakott és állandó bejelentett lakóhellyel
(lakcímkártyával) rendelkezik.
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.

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 a külképviseletet.
Háromévi folyamatos magyarországi itt lakás után kedvezményes honosítást kérhet az
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.
Hontalan

Ötévi folyamatos magyarországi itt lakás után kedvezményes honosítást kérhet az aki:



Magyarország területén született,
Kiskorúsága idején létesített magyarországi lakóhelyet,

Kiskorú gyermek esetében a fenti időtartamok csökkenthetők, ha 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 honosítási kérelmet személyesen,





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

Kötelező mellékletek:





a kérelmező(k) 1 db arcfényképe (1 a honosítási kérelemre,) eredeti születési
anyakönyvi kivonat, és a családi állapotot igazoló eredeti okmányok pl.: házassági,
halotti anyakönyvi kivonatot, jogerős bontóítéletet (Az idegen nyelvű okiratokat hiteles
magyar nyelvű fordítással és – nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában
– diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva kell csatolni.)
magyarországi lakhatás és megélhetés igazolása
3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap
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Magyarországi lakhatás igazolására alkalmas iratok:
- Saját tulajdonú ingatlan esetében tulajdoni lap vagy az adásvételi szerződés másolata.
- Bérlemény esetében, a lakásbérleti szerződés, valamint a bérbeadó tulajdonjogát igazoló
tulajdoni lap.
- Befogadott személy esetében, a befogadó nyilatkozat, valamint a befogadó tulajdonjogát
igazoló tulajdoni lap.
Magyarországi megélhetés igazolására alkalmas iratok például:




A kérelmező (valamint házastársa) adóhatóság (NAV) által kiállított az előző három
évről szóló jövedelemigazolása és az utolsó háromhavi jövedelmét is 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 határozatát, továbbá az állandó tartózkodásra jogosító
engedély fénymásolatát.
Az alkotmányos alapismeretek vizsga:
A vizsgára a kérelmező a BFKH Jogi és Koordinációs Főosztályán jelentkezhet a
jelentkezési lap kitöltésével személyesen vagy postai úton.
A vizsga díja a mindenkori kötelező legkisebb havi munkabér (minimálbér) ötven százaléka.
A vizsga alól mentesülők köre:






a cselekvőképtelen, illetve 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.

Névmódosítási kérelem benyújtásának feltételei:
A honosítási kérelemben Ön 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;
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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

- házas családi állapot esetén - házastársa saját vagy felmenője egykori magyar születési
családi nevét viseli vagy a honosítási eljárásban annak viselését kéri,
- elvált családi állapot esetén - volt házastársa a saját vagy felmenője egykori magyar
születési családi nevét viselte,
- özvegy családi állapot esetén - volt házastársa a saját vagy felmenője egykori magyar
születési családi nevét viselte vagy a honosítási eljárásban annak viselését kérhette volna.


elhalt anyja nevének magyar nyelven való feltüntetését, ha az anya nevét hivatalos
okiratban magyar nyelven korábban feltüntették.

A névmódosítást hagyományos honosítás esetében az állampolgársági ügyekben eljáró
szerv engedélyezi. Az engedélyezett névmódosítás az állampolgársági eskü- vagy
fogadalomtétel napján lép hatályba.
A honosítási eljárás folyamata
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. A magyar állampolgárságot a
kérelmező az eskü vagy a fogadalom letételének napjával szerzi meg.
A polgármester 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.
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A magyar állampolgárság megszerzése nyilatkozattal
A nyilatkozatot személyesen, az erre rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani:
o
o
o
o

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

Milyen okiratokat kell csatolni a kérelemhez?



a születési anyakönyvi kivonatot;
családi állapotot igazoló okmányt;

A születési anyakönyvi kivonatot és a családi állapotot igazoló okmányokat eredetben kell
csatolni. Idegen nyelvű okiratot hiteles magyar nyelvű fordítással és nemzetközi szerződés
eltérő rendelkezése hiányában diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva kell mellékelni.
Magyarországon hiteles fordítást az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda készít.
o
o
o

az elbocsátottak esetében a lehetőségekhez képest az eredeti elbocsátási okiratot;
a BFKH felhívására a hontalan személy a hontalanság igazolására vagy
valószínűsítésére szolgáló okiratot;
1957. október 1-je előtt magyar állampolgár anyától és külföldi állampolgár apától
született személy esetén szülei házassági és anyja születési anyakönyvi kivonatát.

A kérelemhez mellékelni kell a külföldi anyakönyvi események hazai anyakönyvezéséhez
szükséges adatlapot, valamint, amennyiben a kérelmező Magyarországon létesítene
lakóhelyet, a polgárok személyiadat- és lakcím-nyilvántartásába történő felvételhez
szükséges adatlapot.
A kérelmező választhat a tekintetben, hogy külföldön élő magyar állampolgárként
szerepeljen a nyilvántartásban, vagy magyarországi lakóhelyet jelent be. Az első esetben
erre külön nyomtatvány nincs rendszeresítve, és a nyilvántartásba vételről a BFKH
gondoskodik a nyilatkozat-nyomtatványon közölt külföldi lakóhely alapján. A kérelmező az
állampolgársági bizonyítványt, a hazai anyakönyvből kiállított kivonatot és a személyi
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát) egyszerre kapja meg,
mivel ezen eljárások mindegyikét a BFKH folytatja le. Magyarországi lakcím létesítéséhez
adatlap kitöltése szükséges.
A BFKH a nyilatkozat beérkezését követő 60 napon belül az állampolgárság szerzésről
okiratot ad ki. A kérelmező a magyar állampolgárságot a nyilatkozattétel napjával szerzi
meg. A kiállított okirat alapján kérhető magyar okmányok (személyazonosító igazolvány,
útlevél, stb.) kiállítása.
Az ügyintézési határidőbe nem számít be a hiánypótlásra felhívástól annak teljesítéséig
terjedő idő; az eljárás felfüggesztésének időtartama; a más hatósághoz vagy állami szervhez
intézett megkereséstől a válasz megérkezéséig terjedő idő.
Ha a nyilatkozat elfogadásának törvényi feltételei nem állnak fenn (illetve ha a nyilatkozatot
nem a megfelelő módon nyújtották be), e tényt a BFKH határozatban állapítja meg. A
határozat felülvizsgálata a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróságtól kérhető.
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