
HONOSÍTÁS 

  

Az ügy rövid leírása 

Honosítással az a külföldi személy szerezhet magyar állampolgárságot, aki még soha nem volt magyar 
állampolgár. A magyar állampolgárság megszerzésének nem feltétele a külföldi állampolgárságról 
való lemondás 

A honosítási eljárásnak két ismert módja van: 

 Hagyományos honosítás 
 Egyszerűsített honosítás 

  

Jogosultak köre 

Hagyományos honosítás esetén a kérelem benyújtásának általános feltételei: 

Nyolcévi folyamatos magyarországi ittlakás után kérheti honosítását az a személy, aki kedvezményes 
honosításra nem jogosult. 

-         Nyolc évig - bevándoroltként, letelepedettként, menekültként elismert személyek, valamint a 
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezők köre - 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. 

Ötévi folyamatos magyarországi lakóhely után kedvezményes honosítást kérhet az aki: 

-         Magyarország területén született, 

-         kiskorúsága idején már letelepedett, vagy bevándorolt Magyarországra, 

-         hontalan. 

Háromévi folyamatos magyarországi lakóhely 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, 

-         magyar hatóság menekültként elismerte. 

  

Egyszerűsített honosítás esetén a kérelem benyújtásának általános feltételei: 

-         Kérelmére kedvezményesen honosítható az a nem magyar állampolgár, akinek felmenője 
magyar állampolgár volt vagy valószínűsíti magyarországi származását, 

-         magyar nyelvtudását igazolja, 

-         a magyar jog szerint büntetlen előéletű és a kérelem elbírálásakor ellene magyar bíróság előtt 
büntetőeljárás nincs folyamatban, 

-         honosítása Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti. 

-         Kérelmére kedvezményesen honosítható az a nem magyar állampolgár is, aki legalább tíz éve 
érvényes házasságban él olyan személlyel, aki az állampolgársági kérelem benyújtásának időpontjában 
magyar állampolgár, vagy 

-         Öt éve érvényes házasságban él olyan személlyel, aki az állampolgársági kérelem benyújtásának 
időpontjában magyar állampolgár, és közös gyermekük született, és 

-         magyar nyelvtudását igazolja, 

-         a magyar jog szerint büntetlen előéletű és a kérelem elbírálásakor ellene magyar bíróság előtt 
büntetőeljárás nincs folyamatban, 

-         honosítása Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti. 

  

Az ügyintézéshez szükséges iratok 

A honosítási kérelemből is kétféle van, mindkét módhoz megfelelő. 

Hagyományos honosításnál: 

A honosítási kérelem tartalmazza a nagykorú kérelmező(k) nem szakmai önéletrajzát, amelyben 
életútját kell bemutatnia: családja, Magyarországon és külföldön élő hozzátartozói, mikor, miként jött 
Magyarországra, mivel foglalkozott magyarországi tartózkodása alatt. 

A kérelem-nyomtatványon kell előterjeszteni a névmódosítási kérelmet is. 

A honosítási kérelmen több nyilatkozatot kell tenni, pl. a büntetlen előéletről, vagy arról, hogy mely 
okiratok beszerzését kéri hivatalból. 

Mellékletek: 



-         kérelmező(k) 2 db arcfényképe (1 ahonosítási kérelemre, 1 pedig a személyazonosító 
igazolvány adatlapra), 

-         eredeti születési anyakönyvi kivonat, és a családi állapotot igazoló eredeti okmányok pl.: 
házassági, halotti anyakönyvi kivonatot, jogerős bontóítélet, 

-         magyar állampolgár által örökbefogadott gyermek esetében a magyar gyámhatóság jogerős 
határozata, 

-         igazolás az alkotmányos alapismeretek (állampolgársági) vizsgáról, vagy a vizsga alóli 
mentesülést igazoló okirat, 

magyarországi megélhetés igazolása (a kérelmező és házastársa adóhatóság (NAV) által kiállított 
utolsó 3 évről szóló jövedelemigazolása és az utolsó háromhavi jövedelmét tartalmazó munkáltatói 
igazolás, nyugdíjas személy esetében a nyugdíjmegállapító határozat fénymásolata az adott évre 
vonatkozóan, eltartott személy esetében az eltartási nyilatkozat és az eltartó jövedelemigazolása a 
fentiek szerint), 

magyarországi lakhatás igazolása (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, és a befogadó tulajdonjogát 
igazoló tulajdoni lap), 

-         adatlap a külföldön történt születés és házasságkötés hazai anyakönyvezéséhez, 

-         adatlap a személyazonosító igazolvány cseréjéhez, illetve kiállításához.  

-         A kérelem elbírálását elősegíti, ha csatolja a bevándorlást vagy letelepedést engedélyező, illetve 
a menekültügyi hatóság határozatát, továbbá az állandó tartózkodásra jogosító engedély fénymásolatát. 

Az idegen nyelvű okiratokat hiteles magyar nyelvű fordítással és - nemzetközi szerződés eltérő 
rendelkezése hiányában - diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva kell csatolni. 

  

Az ügyintézéshez szükséges, kitöltendő nyomtatványok 

A kérelmet a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. 
(IX.22.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében szereplő nyomtatványon benyújtani. 

  

Egyszerűsített honosításnál: 

A honosítási kérelem tartalmazza a nagykorú kérelmező(k) nem szakmai önéletrajzát, amelyben 
életútját kell bemutatnia: iskolai tanulmányok, család bemutatása, munkahelyek, magyarországi 
rokonok neve, lakóhelye. 

A kérelem-nyomtatványon kell előterjeszteni a névmódosítási kérelmet is. 

A honosítási kérelmen több nyilatkozatot kell tenni, pl. a büntetlen előéletről, a magyar nyelvtudásról, 
kiskorú gyermek(ek) másik szülőjének hozzájáruló nyilatkozat hiányáról, a honosításhoz vagy arról, 
hogy mely okiratok beszerzését kéri hivatalból. 



Mellékletek: 

-         magyarországi lakóhellyel rendelkező kérelmező(k) 2 db arcfényképe (1 ahonosítási kérelemre, 
1 pedig a személyazonosító igazolvány adatlapra), 

-         külföldön élő 14. életévét betöltött kérelmező(k) 1 db arcfényképe 

-         születési anyakönyvi kivonat(ok), 

-         házassági anyakönyvi kivonat(ok), jogerős bontóítélet, házastárs halotti anyakönyvi kivonata, 

-         kiskorú gyermek(ek) másik szülőjének hozzájáruló nyilatkozata a honosításhoz, 
visszahonosításhoz, névmódosításhoz 

-         kérelmező, illetve felmenői egykori magyar állampolgárságát igazoló okirat(ok) 

  

Az idegen nyelvű okiratokat hiteles magyar nyelvű fordítással és - nemzetközi szerződés eltérő 
rendelkezése hiányában - diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva kell csatolni. 

  

Az ügyintézéshez szükséges, kitöltendő nyomtatványok 

A kérelmet a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. 
(IX.22.) Korm. rendelet 10. sz. mellékletében szereplő nyomtatványon benyújtani. 

  

Az eljárás költsége 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. mellékletének II. pontja alapján a honosítási eljárás 
illetékmentes. 

  

Ügyintézés helye, módja 

A honosítási kérelmet személyesen lehet benyújtani: 

 járási hivataloknál 
 kormányablakoknál, 
 magyar konzuli tisztviselőknél, 
 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal regionális igazgatóságainál 

  

Az ügyintézés ideje 

A benyújtott kérelmet, az átvevő hatóság 5 napon belül továbbítja a Bevándorlási és Állampolgársági 
Hivatalhoz (BÁH), majd a BÁH 3 hónapon belül terjeszti fel a belügyminiszterhez. 



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. 

A köztársasági elnök által kiadott honosítási okirat megérkezését követő 30 napon belül a 
polgármester értesítést küld az eskü vagy fogadalom letételének időpontjáról. 

  

Amennyiben az eskü vagy fogadalom letételére egy éven nem kerül sor, a honosítási okirat hatályát 
veszti. 

  

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. 

  

Jogorvoslat lehetősége: 

Amennyiben a kérelmező a honosítási feltételeket nem teljesíti, és kérelme elutasításra kerül, abban az 
esetben lehetősége van újabb honosítási kérelem benyújtására 

  

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 

  

 


