
MIG és MHIG 

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket arról, hogy Budapest Főváros Kormányhivatala Hatósági és 

Oktatási Főosztály Hatósági Osztályán (1035 Budapest, Váradi utca 15/A.) történő 

Magyar Igazolványhoz tartozó pótfüzet 

igénylésével kapcsolatos tájékoztatás kérése az alábbi elérhetőségeken lehetséges: 

Telefon: +36 (1) 235-1792 

 

A „Magyar Igazolvány” a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (a 

továbbiakban: Szátv.) hatálya alá tartozó személyek által Magyarország területén igénybe vehető 

kedvezmények és támogatások (kulturális-, utazási-, diák-, pedagógus-, oktatási kedvezmény) 

igénybevételére jogosító okmány. 

Kérelemre „Magyar igazolvány”-ra jogosult a törvény hatálya alá tartozó, Horvát Köztársaságban, 

Romániában, Szerb Köztársaságban, Szlovák Köztársaságban, Szlovén köztársaságban vagy 

Ukrajnában (a továbbiakban: szomszédos állam) lakóhellyel rendelkező, magát magyar 

nemzetiségűnek valló személy (kiskorú esetén törvényes képviselője útján kérelmezhető), aki 

- magyar állampolgár, vagy 

- aki tud magyar nyelven, vagy 

- akit a lakóhelye szerinti állam magát magyar nemzetiségűnek valló személyként tart nyilván, vagy a 

területén működő, magyar nemzetiségű személyeket tömörítő szervezet tagként nyilvántart, vagy a 

területén működő valamely vallási közösség nyilvántartásában magyar nemzetiségűként tartanak 

számon. 

Kérelemre „Magyar Hozzátartozói Igazolvány”-ra jogosult (ha nemzetközi szerződés másként 

nem rendelkezik) az a hozzátartozó, aki „Magyar Igazolvány”-ra jogosult személlyel fennálló családi 

kapcsolatát (vele együtt élő házastárs és közös háztartásukban nevelt kiskorú gyermek) okirattal 

igazolja. 

A kérelmet a kérelmező lakóhelye szerinti államban működő, e feladatra kijelölt magyar diplomáciai 

és konzuli képviseleten lehet benyújtani. (Elbíráló hatóság: Budapest Főváros Kormányhivatala; 

nyilvántartó szerv: e-közigazgatásért felelős miniszter; közreműködő hatóság: az e feladatra kijelölt 

magyar diplomáciai és konzuli képviselet, valamint az igazolvány ügyfél részére történő átadása 

tekintetében a fővárosi és a megyei kormányhivatal is.) 

Kérelem előterjesztésekor be kell mutatni: 

- személyazonosításra alkalmas érvényes okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél), 

gyermek esetében születési anyakönyvi kivonat, 

- lakcím, lakóhely igazolására alkalmas irat, 

- amennyiben a kérelmező a kérelmét nem a magyar nyelvtudására alapozza azon okirat, 

amely igazolja, hogy: 

- a kérelmező magyar állampolgár (érvényes magyar személyazonosító igazolvány, illetve 

magyar útlevél, érvényes állampolgársági bizonyítvány, vagy – ellenkező bizonyításig – a 

(záradékolt) honosítási okirat; Ha a magyar állampolgár magyar állampolgárságát más 

módon nem tudja igazolni, - ellenkező bizonyításáig és az érvényességi idő lejártát 

követő egy évig – az érvényességi lejárat miatt érvénytelen magyar útlevéllel is 

igazolható a magyar állampolgárság.), vagy 

- a kérelmezőt a lakóhelye szerinti állam magát magyar nemzetiségűnek valló személyként 

tartja nyilván, vagy 

- a területén működő, magyar nemzetiségű személyeket tömörítő szervezet tagként tart 

nyilván, vagy 

- a területén működő egyház nyilvántartásában magyar nemzetiségűként tartanak számon. 



A kérelemben meg kell jelölni továbbá az eljárás során elkészült „Magyar igazolvány” kézbesítésében 

közreműködő magyar diplomáciai és konzuli képviselet megnevezését. 

Kiskorú kérelmező esetén be kell mutatni a törvényes képviselő személyazonosságának igazolására 

alkalmas okmányt, a gondnok-, illetve a gyámkirendelő határozatot. 

A kérelemhez szükséges csatolni 1 db, 3 hónapnál nem régebbi 3,2 x 4, 5 cm szabvány méretű 

igazolványképet. 

Az eljárás illetékmentes. 

A „Magyar igazolvány” kiállításának ügyintézési határideje 25 nap. (Az igazolvány kiadására irányuló 

eljárás megindításának napja az a nap, amelyen a hiánytalanul és hibátlanul kitöltött kérelem az 

elbíráló hatósághoz megérkezett.) 

Nincs helye fellebbezésnek, csak az elsőfokú döntés bírósági felülvizsgálatának. 

A döntés ellen a Fővárosi Törvényszékhez címzett közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelmet 

(keresetlevél) lehet előterjeszteni. A keresetlevelet jogszabálysértésre hivatkozással a döntés 

közlésétől számított 30 napon belül kell az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél 

benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett jogi 

képviselő és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy, valamint a belföldi 

székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet a https://e-

kormanyablak.kh.gov.hu/client oldalon található IKR rendszer igénybevételével nyújthatja be. 

A „Magyar igazolvány” a jogszabályban meghatározott esetek kivételével határozatlan ideig 

érvényes. 

Az igazolvány érvényét veszti: 

- ha az elbíráló hatóság visszavonja; 

- az igazolvány tulajdonosának halálával; 

- ha a tulajdonosának birtokából kikerült, illetve használatra alkalmatlanná vált. 

Az elbíráló hatóság az igazolványt visszavonja, ha 

- az igazolvány tulajdonosa valótlan adatokat közölt az igazolás, illetve az igazolvány igénylése 

során; vagy 

- annak tulajdonosa bevándorolt vagy letelepedett jogállást kapott; vagy  

- annak tulajdonosa Magyarországon lakóhelyet létesített; vagy 

- annak tulajdonosát a menekültügyi hatóság menekültként, menedékesként elismerte; vagy 

- annak tulajdonosát Magyarország területéről kiutasították vagy vele szemben beutazási és 

tartózkodási tilalmat rendeltek el; vagy 

- az igazolványt jogosulatlanul használták fel vagy meghamisították; vagy 

- a „magyar hozzátartozói igazolvány”-ra jogosító családi kapcsolat megszűnt vagy attól a 

személytől, akire tekintettel a „Magyar hozzátartozói igazolványt”-t kérték „Magyar 

igazolvány”-át visszavonják; vagy 

- az igazolvány tulajdonosa ezt maga kéri. 

Pótfüzet igénylése: Amennyiben az igazolvány melléklete a kedvezmények (utazási-, diák-, 

pedagógus-, oktatói kedvezmény) igénybevételére jogosító igazolások bejegyzésére alkalmatlanná 

vált, betelt, pótfüzetet kell kérelmezni, amely nem minősül új igazolvány iránti kérelemnek. A pótfüzet 

kizárólag az igazolvánnyal együtt érvényes, annak elválaszthatatlan részét képezi. 

Pótfüzet iránti kérelem benyújtása a kérelmező lakóhelye szerinti államban működő - e feladatra 

kijelölt - magyar diplomáciai és konzuli képviseleten, illetve a fővárosi és a megyei 

kormányhivatalokban, valamint postai úton lehetséges. Pótfüzet kiadásához az igazolványt be kell 

mutatni vagy postai úton meg kell küldeni a kiállító hatóság részére. 


