Egyszerűsített honosítás, visszahonosítás

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
A kérelem leadásakor a kérelmező személyazonosságát igazolnia kell:
 érvényes útlevéllel, annak hiányában


érvényes személyazonosító igazolvánnyal, vagy



tartózkodási jogot igazoló okmánnyal,



érvényes vezetői engedéllyel.

Az állampolgársági kérelem mellett a kérelmezőnek be kell nyújtani:
 a születési anyakönyvi kivonatát,


a családi állapotát igazoló okiratokat (házassági anyakönyvi kivonat, válást
igazoló dokumentum, stb.),



a magyar származást igazoló dokumentumokat (például a felmenők születési
anyakönyvi kivonatai, de lehet plébánosi/lelkipásztori igazolás vagy régi
magyar okirat, például illetőségi bizonyítvány, iskolai bizonyítvány,
katonakönyv stb.),



a magyarországi származás valószínűsítésére elfogadható okiratokat,



a magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú kérelmezőnek magyar
nyelven, saját kézzel írt önéletrajzot (az életút bemutatása) és két db
arcfényképet, a kiskorú gyermeknek két db arcfényképet kell csatolnia,
továbbá a személyazonosító igazolvány kiadásához szükséges adatlapot is
mellékelnie kell,



a külföldön élő nagykorú kérelmezőnek magyar nyelven, saját kézzel írt
önéletrajzot és egy db arcfényképet, a 14. életévét betöltött kérelmezőnek egy
db arcfényképet kell csatolnia.

Az idegen nyelvű okiratot nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése vagy
viszonossági gyakorlat hiányában hiteles magyar nyelvű fordítással, és ha ennek
elháríthatatlan akadálya nincs, diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva kell a
kérelemhez csatolni. Hiteles fordítást, fordítás hitelesítését, valamint idegen nyelvű
hiteles másolatot a Magyar Köztársaság területén csak az Országos Fordító és
Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) készíthet. A Magyar Köztársaságnak a
külügyminiszter által egyes közjegyzői feladatok végzésére felhatalmazott konzuli

tisztviselője díjfizetés ellenében okiratról hiteles fordítást készíthet vagy a fordítás
helyességét tanúsíthatja.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:
Az állampolgársági kérelmet a cselekvőképes kérelmező személyesen, a
korlátozottan cselekvőképes, illetőleg a cselekvőképtelen személy nevében
törvényes képviselője terjesztheti elő. Az együtt élő családtagok közös kérelembenyújtására lehetőség van.
Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:
Az egyszerűsített honosítási eljárás illeték- és igazgatási szolgáltatási díjmentes.
Az ügyintézés határideje:
Az átvevő járási hivatal a honosítási kérelmet és mellékleteit az átvételtől számított öt
napon belül köteles megküldeni Budapest Főváros Kormányhivatalának.
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=4
0&Itemid=386&lang=hu
Ügymenet leírása:
A kérelmezőnek honosítási-visszahonosítási kérelmet kell kitöltenie. Az
egyszerűsített honosítási kérelem nyomtatvány magába foglalja az önéletrajzot és a
névmódosítási kérelmet is, továbbá nyilatkozatokat. A kérelmet átvevő ügyintézőnek
meg kell győződnie arról, hogy a kérelmező érti, beszéli a magyar nyelvet.
Ha az állampolgársági kérelem hiányos, vagy az elbíráláshoz szükséges okiratokat a
kérelmező nem csatolta, az eljáró szervek a hiány pótlására határidő tűzésével
felszólítják. A hiánypótlás teljesítéséig az ügyben dönteni nem lehet.
Az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételére az egyszerűsített eljárásban
kedvezményesen honosított és a visszahonosított személyt a kérelem benyújtásakor
általa megjelölt polgármester vagy magyar külképviselet vezetője hívja fel, és
gondoskodik az ünnepélyes eskü- vagy fogadalomtételről.
A polgármester vagy a konzuli tisztviselő az okirat megérkezését követő 15 napon
belül értesíti a kérelmezőt az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének
időpontjáról és helyéről.
A honosított a magyar állampolgárságot az eskü vagy fogadalom letételének napján
szerzi meg.
Alapvető eljárási szabályok:
Kérelmet az nyújthat be, aki a kedvezményes honosítás következő (együttes)
feltételeinek maradéktalanul megfelel:



maga

vagy

felmenője

magyar

állampolgár

volt

vagy

valószínűsíti

magyarországi származását,


aki magyar állampolgárral legalább tíz éve érvényes házasságban él,



aki magyar állampolgárral öt éve él házasságban és közös gyermekük
született és



magyar nyelvtudását igazolja (ezt a kérelmet átvevő szerv ellenőrzi),



a magyar jog szerint büntetlen előéletű és büntetőeljárás nincs ellene
folyamatban, továbbá



honosítása nem sérti Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát.

Az egyszerűsített, kedvezményes honosítást kérheti a Magyarországon élő
(függetlenül az itt tartózkodás időtartamától, jogcímétől) és a szomszédos
államokban élő mellett a nyugat-európai, tengeren túli kérelmező egyaránt.
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:
– A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
–

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról
szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet

Az ügy intézését segítő útmutatók:
www.allampolgarsag.gov.hu
Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:
Honosítási-visszahonosítási kérelem

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: --

