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Tf i 6koztat6 az eryszeriisitett honositisi eliir6sr6l

A magyar Orszfuggyiil6s 2010. m6jus 26-6n fogadta el a magyar 6llampolgars6gr6l sz6l6
1993. 6vi LV. tiirv6ny m6dositfsit, bevezetve az ewszerfisitett honositisi eliirist. Az
egyszeriisitett honositrisi elj 6r6s l6nyege :

. nem kell Magyarorszirgon letelepedni a hataron tfli magyaroknak a magyar
6llampolg6rs6g megsze rzesehez

. nem kell6llampolgrirs6gi vizsghttenni (DE!: sziiks6ges amagyar nyelv ismerete!). nem kell a magyarorszitgilak6helyet 6s meg6lhet6stigazolni.

Azitj szab6lyokat a20ll. janudr 1. utrin benyfjtott k6relmekre kell alkalmazni. de nincs
id6beli kor16t, azaz 6vek mulva is be lehet azonos felt6telek mellett nyujtani az
6llampolgrirsrlgi k6relmet.

A k6r:elmet szem6lyesen kell benyijtani. A korl6tozottan cselekv6k6pes, illet6leg a
cselekv6k6ptelen szem6ly nev6ben a tdrvdnyes k6pvisel6je terjesztheti el6 a k6relmet.

I.KEFI,ELEM:
K6relnnet az nyt$that be, aki a kedvezmdnyes honositds k<ivetkez6 (egytittes) felt6teleinek
maraddktalanul me gfelel :

o ma8a vagy felmen6je mawar 6llampolsdr volt vagy vakfszfniisiti maryarorszigi
szhrmazfsft,

o rrrsYlr nvelvtudisdt igazolja (ezt a k6relmet 6tvev6 szerv ellen6rzi),
. a magyar jog szerint biintetlen el66letii 6s biintetdelifris nincs ellene

folvamatban:
. honositfsa nem s6rti Magyarorszdg kiizbiztonsrlgit 6s nemzetbiztonsdiedt.

Az illrnmpolgrlrsrlgi k6relem mellett a k6relmez6nek be kell nyijtani:

. sziilet6si anyakOnyvi kivonatr[t 6s a csalfdi riltapotrit igazol6 okiratokat (h6zass6gi
anyak<inyvi kivonat, v6l6st igazol6 dokumentum, stb.) eredeti p6ld6nyban, 

^ugy*nyelven vagy hiteles magyar fordit6ssal eIl6tva, valamint
. a m&9[ar szdrmazhst igazol6 dokumentumokat (pl. a felmen6k sziilet6si anyakdnyvi

kivonatai, de lehet pl6b6nosi/lelkip6sztori igazolfus vagy r6gi magyar okirat,-pl.
illet6s6gi bizonyitvilny, iskolai bizonltvrlny, katonakdnyv, stb.). A magyar szirmaz1s
igazolflsiniil fontos, hogy a csal6di kapcsolat, azaz a Iesztrmazirs v6gis k6vethet6
legyen (pl. :,,6desanyrim 6desapj dnak az 6desanyj a. . .',).

. egy magyar nyelven, sajfttkezzel irt nem szakmai iin6letrajzot;

. k6t darab igazolvrinyk6pet (kiilftild<in 6l6nek egyet).

A k6re'lmezo az adatlapon kdteles nyilatkozni arr6l, hogy btintetlen el66lehi 6s nem folyik
ellene biintet6 eljrir6s, valamint arr6l, hogy az elmrilt <it 6vben elmarusztalta-e valamlly
bir6srlg szrinddkos btincselekm6ny miatt.

Az tds,gen nyelvri okiratoh nemzetkozi szerzldds elt6r6 rendelkez6se vagy viszonoss6gi
gyakorlat hiriny6ban



. hiteles magTar nyelvii forditissal, 6s
o ha ennek elh{trithatatlan akaddlya nincs, diplomriciai feliilhitelesit6ssel elldtvakell az

6llampolgrirsrigi k6relemhez csatolni. (az 6tvev6 szerv a hitelesft6st a helyszfnen elv6gzi)

III. B]ENYOJTAS HELYE:

Az iillrampolgrlrs6gi k6relmet be lehet nyrrijtani:

Ha az 6llampolgrirs6gi k6relem hi6nyos, vagy az elbfuillfushoz sztiksdges okiratokat
k6relnrez6 nem csatolta, az eljir6 szervek a hirlny p6tlastira hatririd6 hiz6s6vel felsz6lftjrllk.
hirinyp6tl6s teljesit6s6ig az iigyben ddnteni nem lehet.

Az eljhtisi id6 f6szabrlly szerint 3 h6nap, 6m minden k<irtilm6nyt figyelembe v6ve a k6relem
benyfjrtris6t6l szrimitott 4-5 h6nap utrin lehet vilasztv6rni.

A honositott a maryar dllampolg6rsdgot az eskii vagy fogadalom let6tel6nek napj6n
szerzimeg.

A magyar 6llampolgrirsiig megszerzlse nem jelenti automatikusan a maryar fflev6t
megszerz6s6t! /Eskii -Hazai Anyak<inyvezls -Utlev6l ig6nyl6s6nek lehet6s6ge!/

A hat6ron trili magyarok az egyszeriisitett honosftrlsi eljrir6ssal egyidejiileg k6rhetik:

. hoBY sajrit vagy felmen<ijiik egykori magyar sztlet6si csal6di nev6t viselhess6k,. t<ibbtagir sziilet6si csal6di n6vb6l egy vagy tcibb tag, valamint sziilet6si 6s h6zass6gi
n6vb6l a nerme utal6v6gz(id6s vagy n6velem elhagy6s6t,

. ut6nevtiknekmagyarmegfelel<ij6t
o hiaastirsuk vagy hrlzast6rsuk felmenrij6nek egykori magyar sziilet6si csaladi nev6t

viselhess6k
. elhalt 6desanyjuk nev6t magyar nyelven ttintess6k fel.

A nevm6dositrisi kdrelmet okirattal Vagy szakv6lem6nnyel kell aldtitmasztari.A n6vm6dosit6st szemdlyenk6nt, iinflki k6relem-nyomtatuinvon kell k6relmezni.
Ndvmddosit6ssal nemviitoztathat6 meg a hrizass6gi ndv, ahrizasstigi n6wisel6si forma!
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