
 

ÁLLAMPOLGÁRSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIADÁSA 

Az ügy rövid leírása 

Az állampolgárság vizsgálata szükséges, ha valaki nem rendelkezik a magyar állampolgárság 
fennállását igazoló érvényes okirattal, például útlevélkérelemhez, nyilvántartásba vételhez 
(„lakcímigazolványhoz”), anyakönyvezéshez, és más eljárásokhoz. Az eljáró szervek 
hivatalból keresik meg a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalt, de a kérelmezőnek is 
közre kell működnie az eljárásban adatok közlésével, okiratok csatolásával. 
Állampolgársági bizonyítvány kiállítására általában akkor van szükség, ha külföldi 
hatóság ennek az okiratnak a bemutatását kéri például munkavállaláshoz, tanulmányok 
folytatásához, kárpótláshoz, házasságkötéshez, hagyatéki eljárásban. A bizonyítvány 
illetékköteles, ennek összege jelenleg 3000 Ft. 
 
A magyar állampolgárságról szóló törvény értelmében kérni lehet: 

o a magyar állampolgárság megszűnésének megállapítását, 
o annak megállapítását, hogy a kérelmező soha nem volt magyar állampolgár. 
o lehetőség van annak igazolására is, hogy a kérelmező mikor, milyen jogcímen szerzett 

magyar állampolgárságot, illetve egy adott időpontban vagy időszakban volt-e magyar 
állampolgár.  

 
Amennyiben a fenti tartalmú állampolgársági bizonyítvány kiadását kérik, az erre szolgáló 
nyomtatvány bevezető részén ezt le kell írni. 
 
Magyar állampolgárság igazolása: 

o érvényes magyar személyazonosító igazolvánnyal, 
o érvényes magyar útlevéllel, 
o érvényes állampolgársági bizonyítvánnyal, 
o ellenkező bizonyításáig: honosítási okirattal igazolható. 

 
Ha a magyar állampolgár magyar állampolgárságát a felsorolt okiratokkal, okmányokkal 
igazolni nem tudja, a magyar állampolgárság – ellenkező bizonyításáig és az érvényességi idő 
lejárát 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. 
 
Az állampolgársági ügyekben eljáró szerv az érintett kérelmére állampolgársági 
bizonyítványban igazolja a magyar állampolgárság fennállását, megszűnését, illetve azt, hogy a 
bizonyítványban megjelölt személy nem magyar állampolgár. 
 
Az igazságszolgáltatási, a bűnüldöző, az idegenrendészeti, a nemzetbiztonsági, a katonai 
igazgatási szervek, a jegyző (főjegyző), a közjegyző, valamint a konzuli és külföldi hatóság, 
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továbbá más hatóság, illetve állami szerv megkeresésére az állampolgársági ügyekben eljáró 
szerv megállapítja az ügyfél magyar állampolgárságának fennállást, megszűnését vagy azt, hogy 
az ügyfél nem magyar állampolgár. 
Ilyen ügyekben nem kell az ügyfélnek eljárnia, hivatalból történik ennek igazolása. 
 
Az állampolgársági bizonyítvány tanúsítja: 

- a magyar állampolgárság fennállását, 
- a magyar állampolgárság elvesztését (megszűnését), 
- azt, hogy a nevezett 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: 
- 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 státuszt állampolgársági bizonyítvánnyal kell igazolni. 
Az állampolgársági bizonyítvány a kiállítástól számított 3 évig érvényes, amely időn belül 
igazolja az abban foglaltakat 
 
Jogosultak köre 
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 ügyintézéshez szükséges iratok 
Az állampolgárság igazolása iránti kérelem mellékletei: 

- születési anyakönyvi kivonat, 
- családi állapotot igazoló okirat (házassági anyakönyvi kivonat, jogerős bontóítélet, 

házastárs halotti anyakönyvi kivonata). 
- szülők születési, illetve házassági anyakönyvi kivonata, 
- 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 a BÁH hivatalból beszerzi. 

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

- amennyiben a kérelmező magyarországi lakóhellyel nem rendelkezik, és nem a magyar 
konzuli tisztviselőhöz kéri a továbbítást, kézbesítési meghatalmazás szükséges, 

- adatlap a külföldön történt születés és házasságkötés hazai anyakönyvezéséhez, 
- ha a kérelmező Magyarországon létesítene lakóhelyet a polgárok személyiadat- és 

lakcím-nyilvántartásába történő felvételhez szükséges adatlapot. 

Az idegen nyelvű okiratokat hiteles magyar nyelvű fordítással és - nemzetközi szerződés eltérő 
rendelkezése hiányában - diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva kell csatolni 
 
Az állampolgársági bizonyítvány iránti kérelemhez az állampolgársági ügyekben eljáró szerv 
felhívására kell a kérelmezőnek mellékelnie a meghatározott okiratokat, így különösen a magyar 
hatóság által kiállított útlevelet, személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványt, 
névváltoztatási vagy anyakönyvi okiratot. 
Ha az állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti eljárás során a kérelmet a konzulnál 
nyújtották be, a kérelmező részére az értesítést, a hiánypótlási felhívást, továbbá a döntést a 
külpolitikáért felelős miniszter útján kell továbbítani, ha a kérelmezőnek nincs magyarországi 
kézbesítési megbízottja. 
 
Az ügyintézéshez szükséges, kitöltendő nyomtatványok 
Az állampolgárság igazolása iránti kérelmet a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. 
törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX.22.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében 
szereplő nyomtatványon lehet benyújtani.  
 
Az eljárás költsége 
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. mellékletének II. pontja alapján a magyar 
állampolgársági bizonyítvány kiállítására irányuló eljárás illetéke 3.000 Ft, 
 
Ügyintézés helye, módja 
Az állampolgársági bizonyítvány iránti kérelmet személyesen lehet benyújtani: 

- járási hivataloknál 
- kormányablakoknál, 
- magyar konzuli tisztviselőknél, 

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal regionális igazgatóságainál 
 
Az ügyintézés ideje 
Az állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti kérelemnek a Bevándorlási és Állampolgársági 
Hivatal a beérkezéstől számított 60 napon belül tesz eleget. 
A megállapított határidőbe nem számít bele a hiánypótlásra felhívástól annak teljesítéséig 
terjedő idő, az eljárás felfüggesztésének időtartama, valamint az eljáráshoz szükséges adata vagy 
okirat beszerzése érdekében más hatósághoz vagy állami szervhez intézett megkeresésétől a 
válasz megérkezéséig terjedő idő. 
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Az ügyintézési idő indokolt esetben egy alkalommal 60 nappal meghosszabbítható 
 
Jogorvoslat lehetősége 
Az állampolgársági bizonyítványban foglalt ténymegállapítás, továbbá az eljárás során hozott 
döntés (határozat, végzés) felülvizsgálata a közléstől számított 30 napon belül a Fővárosi 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól kérhető. A keresetlevelet az eljáró hatóságnál, a 
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnál kell benyújtani 
 
Az ügyre vonatkozó jogszabályok 

- A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 
- A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 

125/1993. (IX.22.) Korm. rendelet 
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény 
 
 


