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1. A Honosítottak és Határon Túliak Okmányügyi Osztálya veszi nyilvántartásba a Bevándorlási és 
Menekültügyi Hivatal által megadott adatok alapján a szabad mozgás és tartózkodási jogot szerző, 
Magyarországon első lakcímet létesítő külföldi állampolgárokat. A szabad mozgás és tartózkodás 
jogával rendelkező személyek részére a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba vételt követő első 
személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványt (lakcímkártyát) a Honosítottak és 
Határon Túliak Okmányügyi Osztálya automatikusan postázzuk lakcímükre. Az osztály egyéb, szabad 
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyekkel kapcsolatos nyilvántartási feladatokat (így pl. 
külföldön történt névváltozás, elhalálozás) is ellát. 
 
2. A Honosítottak és Határon Túliak Okmányügyi Osztálya vezeti át a külföldön élő magyar 
állampolgárok által a járási hivataloknál, külképviseleteken vagy WEB-es ügysegéden bejelentett 
külföldi lakcímváltozást és az erről hozott határozattal tájékoztatja az ügyfeleket. 
 
3. Az Osztály teljesíti a külföldön élő magyar állampolgárok által a járási hivataloknál, 
külképviseleteken bejelentett lakcímigazolvány pótlás iránti kérelmeket. Az új okmányokat az osztály 
az eljárásban hozott határozattal továbbítja a kérelmezőnek. 
 
4. Külföldön élő magyar állampolgárok esetében a Honosítottak és Határon Túliak Okmányügyi 
Osztálya gondoskodik a külföldön bekövetkezett anyakönyvi esemény (házasságkötés, válás, 
névváltozás) anyakönyvezése után adatváltozás miatt szükségesség vált lakcímigazolvány 
cseréről. 
 
5. A Honosítottak és Határon Túliak Okmányügyi Osztálya végzi magyar állampolgárok külföldön 
született gyermekeinek anyakönyvezés után a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba vételét 
abban az esetben, ha a szülő(k) Magyarországon élő magyar állampolgár(ok) és kérik a gyermek 
Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételét. Ebben az esetben az 
osztály a lakcímigazolványt a kérelemben megadott magyarországi címre továbbítja. 
 
6. Egyszerűsített honosítási eljárásban magyar állampolgárságot szerző, illetve magyar 
állampolgárságot szerzett személyek adatainak rendezése a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban, 
továbbá kapcsolattartás ezekben az ügyekben csak a járási hivatalokon, anyakönyvvezetőkön, illetve 
külképviseleteken keresztül lehetséges. 
 


