
Hajdúszoboszló Város 
Jegyzıjének 
4200 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. 
 
A Magyar Köztársaság Elnökének 
Budapest 

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM 

Alulírott ...................................... és házastársam, ................................................ kérem/kérjük, 
hogy ....................................................................................................................... nevő kiskorú, 
cselekvıképtelen nagykorú gyermeke(immel/inkkel)  az 1993. évi LV. törvény alapján honosítani 
- visszahonosítani - és errıl részemre/részünkre okiratot kiállítani szíveskedjék. 

A KÉRELMEZİ 

I. A kérelmezı személyi adatai: 

1. Házassági neve: ........................................................................................................................ 
Születési családi neve: .............................................................................................................. 
Születési utóneve(i): ................................................................................................................. 
Elızı (születési) családi neve: ................................................................................................. 
Elızı utóneve(i): ...................................................................................................................... 
Neme: ....................................................................................................................................... 

2. Születési helye: ............................................................ (ország, tartomány, szövetségi állam) 
......................................................................................................................... (város, község) 
A honosítási eljárás során születési helyem megnevezését kérem 
a) a hivatalos külföldi helységnév mellett a hivatalos magyar elnevezés feltüntetésével 
b) kizárólag a hivatalos magyar elnevezéssel. 
(A kívánt részt szíveskedjék aláhúzni!) 
Születési ideje: ............... év .................................. hó ........ nap 

3. Állampolgársága(i): .................................................................................................................. 
Jelenlegi állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte: .............................................. 

4. Elızı állampolgársága: ............................................................................................................ 
Elızı állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte, és az milyen módon szőnt meg: 
................................................................................................................................................... 

5. Ha volt már magyar állampolgár, mikortól meddig: ................................................................ 
Magyar állampolgárságát milyen jogcímen szerezte, és az milyen módon szőnt meg: 
................................................................................................................................................... 

6. Lakóhelye: □□□□ ............................................................................................ (város, község) 
....................................................... (utca) ............. (hsz.) ....... (ép./lh.) ........ (em.) ....... (ajtó) 
Tartózkodási helye: □□□□ .............................................................................. (város, község) 
....................................................... (utca) ............. (hsz.) ....... (ép./lh.) ........ (em.) ....... (ajtó) 



Telefonszáma: ............,............................................................................................................. 
Elektronikus levél (E-mail) címe: ............................................................................................ 
Utolsó külföldi lakóhelye: ................................ (ország) ................................ (város/község) 
közelebbi cím: .......................................................................................... (utca, házszám stb.) 
Mikor és milyen úti okmánnyal érkezett Magyarországra: ...................................................... 
................................................................................................................................................... 

7. Legmagasabb iskolai végzettsége: ........................................................................................... 
Magyar tannyelvő nevelési-oktatási intézményben szerzett alap-, közép- vagy felsıfokú 
végzettsége: .............................................................................................................................. 
Intézmény megnevezése, székhelye: ........................................................................................ 
Bizonyítvány/oklevél száma, kelte:.......................................................................................... 
Megélhetésének forrása: ........................................................................................................... 
Foglalkozása: ............................................................................................................................ 
Munkahelye megnevezése: ...................................................................................................... 
Munkahelye címe: .................................................................................................................... 
Munkahelyi telefonszáma: ....................................................................................................... 
Munkahelyei az elmúlt öt évben Magyarországon: ................................................................. 
................................................................................................................................................... 

II. A kérelmezı családi állapotára vonatkozó adatok: 

1. Családi állapota: ....................................................................................................................... 
Házasságkötésének helye: ................................................. ideje: ............................................ 

2. Elváltaknál a házasságot felbontó bíróság megnevezése: ........................................................ 
Az ítélet száma: ........................................................................................................................ 
Jogerıre emelkedésének ideje: ................................................................................................. 

3. Özvegyeknél a házastárs halálesetének helye és ideje: ............................................................ 

4. Ha jelenlegi házassága nem az elsı: 
a jelenlegi házasságát megelızı házasságkötésének helye és ideje: 
......................................................................................................................................... 
házassági neve a jelenlegit megelızı házasságkötése után: .......................................... 
családi és utóneve a jelenlegit megelızı házasság megszőnése után: 
......................................................................................................................................... 
a jelenlegi házasságát megelızı házassága megszőnésének módja, helye és ideje: 
......................................................................................................................................... 

A jelenlegit megelızı házastársa neve: ................................................................................... 
születési helye: ............................................................................................................... 
ideje: ............................................................................................................................... 
állampolgársága: ............................................................................................................ 

Ha a jelenlegit megelızıen a 4. pontban foglaltakon kívül több házassága is volt, ennek adatai 
(a 4. pontban foglalt részletezés szerint): 
................................................................................................................................................... 



................................................................................................................................................... 

III. A kérelmezı felmenıire vonatkozó adatok: 

1. Apja neve: ................................................................................................................................ 
Apja születési helye: .................................... (ország) .................................... (város, község) 

ideje: ................................................................................................................. 
Apja állampolgársága: .............................................................................................................. 
Apja volt-e magyar állampolgár: ............................................................................................. 
Ha igen, mikortól meddig: ....................................................................................................... 

Apai nagyapja neve: ................................................................................................................. 
születési helye: ......................................... (ország) ........................................ (város, község) 

ideje: .......................................................................................................................... 
Apai nagyanyja születési neve: ................................................................................................ 
születési helye: ......................................... (ország) ........................................ (város, község) 

ideje: .......................................................................................................................... 
Apai nagyszülei házasságkötésének helye: .............................................................................. 

ideje: .............................................................................................................. 

2. Anyja neve: .............................................................................................................................. 
Anyja születési helye: ................................ (ország) ...................................... (város, község) 

ideje: ............................................................................................................... 
Anyja állampolgársága: ............................................................................................................ 
Anyja volt-e magyar állampolgár: ........................................................................................... 
Ha igen, mikortól meddig: ....................................................................................................... 

Anyai nagyapja neve: ............................................................................................................... 
születési helye: ......................................... (ország) ........................................ (város, község) 

ideje: .......................................................................................................................... 
Anyai nagyanyja születési neve: .............................................................................................. 
születési helye: ......................................... (ország) ........................................ (város, község) 

ideje: .......................................................................................................................... 
Anyai nagyszülei házasságkötésének helye: ............................................................................ 

ideje: ............................................................................................................ 

3. Szülei házasságkötésének helye: ....................... (ország) .............................. (város, község) 
ideje: ............................................................................................... 

IV. A kérelmezı magyarországi tartózkodásával kapcsolatos adatok: 

Magyarországi tartózkodására jogosító engedélyének, okiratának 
- típusa: ............................................................................................................................... 
- száma: .............................................................................................................................. 
- kelte: ................................................................................................................................ 
- érvényességi ideje: ........................................................................................................... 

Az engedélyt kiadó hatóság megnevezése: .................................................................................. 



Az engedélyezés utáni lakcímbejelentés ideje: ............................................................................ 

Elismerte-e Önt menekültként az ENSZ valamely szerve: igen - nem 
Ha igen, mely szerve: ......................................................................................................... 
Az elismerés idıpontja: ...................................................................................................... 
(Az elismerésrıl szóló határozatot szíveskedjék mellékelni!) 

V. Hozzátartozója az elmúlt tíz évben szerzett-e magyar állampolgárságot: igen - nem 
(Szülı, nagyszülı, gyermek, unoka, testvér, testvér gyermeke, testvér unokája) 

1. A hozzátartozó neve: ................................................................................................................ 
Születési helye: ......................................................... ideje: .................................................... 
Az állampolgársági okirat száma: ............................................................................................ 

2. A hozzátartozó neve: ................................................................................................................ 
Születési helye: ......................................................... ideje: .................................................... 
Az állampolgársági okirat száma: ............................................................................................ 

Kérelmemet a következıkre alapozom: 

- ...........óta bejelentett lakóhellyel rendelkezem Magyarországon; 
- házastársam magyar állampolgár (elhunyt házastársam magyar állampolgár volt); 
- kiskorú gyermekem magyar állampolgár; 
- örökbefogadóm magyar állampolgár; 
- magyar hatóság menekültként elismert; 
- szülım (nagyszülım vagy távolabbi felmenım) magyar állampolgár volt, és magyar 

nemzetiségő vagyok; 
- Magyarország mai területén születtem; 
- kiskorúként telepedtem le Magyarországon; 
- hontalan vagyok; 
- magyar állampolgár voltam, de magyar állampolgárságomat .............. évben, ........................ 

............................................................................................................. jogcímen elvesztettem. 

(A fentiek közül az Önre vonatkozó részt szíveskedjék aláhúzni!) 

A HÁZASTÁRS 

A VI. rész 1., 2., 3., 6. és 7. pontját magyar állampolgár házastárs, illetve 1., 2. és 3. 
pontját megszőnt házasság (házastárs halála, házasság felbontása) esetén is 
szíveskedjék kitölteni! 

VI. A kérelmezı házastársának születési adatai: 

1. Házassági neve: ........................................................................................................................ 
Születési családi neve: .............................................................................................................. 
Születési utóneve(i): ................................................................................................................. 
Elızı (születési) családi neve: ................................................................................................. 



Elızı utóneve(i): ...................................................................................................................... 
Neme: ....................................................................................................................................... 

2. Születési helye: ............................................................ (ország, tartomány, szövetségi állam) 
......................................................................................................................... (város, község) 
A honosítási eljárás során születési helyem megnevezését kérem 
a) a hivatalos külföldi helységnév mellett a hivatalos magyar elnevezés feltüntetésével 
b) kizárólag a hivatalos magyar elnevezéssel. 
(A kívánt részt szíveskedjék aláhúzni!) 
Születési ideje: ............... év .................................. hó ........ nap 

3. Állampolgársága(i): .................................................................................................................. 
Jelenlegi állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte: .............................................. 

4. Elızı állampolgársága: ............................................................................................................ 
Elızı állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte, és az milyen módon szőnt meg: 
................................................................................................................................................... 

5. Ha volt már magyar állampolgár, mikortól meddig: ................................................................ 
Magyar állampolgárságát milyen jogcímen szerezte, és az milyen módon szőnt meg: 
................................................................................................................................................... 

6. Lakóhelye: □□□□ ............................................................................................ (város, község) 
....................................................... (utca) ............. (hsz.) ....... (ép./lh.) ........ (em.) ....... (ajtó) 
Tartózkodási helye: □□□□ .............................................................................. (város, község) 
....................................................... (utca) ............. (hsz.) ....... (ép./lh.) ........ (em.) ....... (ajtó) 
Telefonszáma: ............,............................................................................................................. 
Elektronikus levél (E-mail) címe: ............................................................................................ 
Utolsó külföldi lakóhelye: ................................ (ország) ................................ (város/község) 
közelebbi cím: .......................................................................................... (utca, házszám stb.) 
Mikor és milyen úti okmánnyal érkezett Magyarországra: ...................................................... 
................................................................................................................................................... 

7. Legmagasabb iskolai végzettsége: ........................................................................................... 
Magyar tannyelvő nevelési-oktatási intézményben szerzett alap-, közép- vagy 
felsıfokú végzettsége: .............................................................................................................. 
Intézmény megnevezése, székhelye: ........................................................................................ 
Bizonyítvány/oklevél száma, kelte:.......................................................................................... 
Megélhetésének forrása: ........................................................................................................... 
Foglalkozása: ............................................................................................................................ 
Munkahelye megnevezése: ...................................................................................................... 
Munkahelye címe: .................................................................................................................... 
Munkahelyi telefonszáma: ....................................................................................................... 
Munkahelyei az elmúlt öt évben Magyarországon: ................................................................. 
................................................................................................................................................... 

VII. A kérelmezı házastársának korábbi családi állapotára vonatkozó adatok: 



Ha jelenlegi házassága nem az elsı: 
a jelenlegi házasságát megelızı házasságkötésének helye és ideje: 
......................................................................................................................................... 
házassági neve a jelenlegit megelızı házasságkötése után: .......................................... 
családi és utóneve a jelenlegit megelızı házasság megszőnése után: 
......................................................................................................................................... 
a jelenlegi házasságát megelızı házassága megszőnésének módja, helye és ideje: 
......................................................................................................................................... 

A jelenlegit megelızı házastársa neve: ................................................................................... 
születési helye: ............................................................................................................... 
ideje: ............................................................................................................................... 
állampolgársága: ............................................................................................................ 

Ha az elıbb feltüntetetteket megelızıen volt házassága, ennek adatai: 
................................................................................................................................................... 

VIII. A kérelmezı házastársának felmenıire vonatkozó adatok: 

1. Apja neve: ................................................................................................................................ 
Apja születési helye: .................................... (ország) .................................... (város, község) 

ideje: ................................................................................................................. 
Apja állampolgársága: .............................................................................................................. 
Apja volt-e magyar állampolgár: ............................................................................................. 
Ha igen, mikortól meddig: ....................................................................................................... 

Apai nagyapja neve: ................................................................................................................. 
születési helye: .............................. (ország) .................................... (város, község) 
ideje: .......................................................................................................................... 

Apai nagyanyja születési neve: ................................................................................................ 
születési helye: .............................. (ország) .................................... (város, község) 
ideje: .......................................................................................................................... 

Apai nagyszülei házasságkötésének helye: .............................................................................. 
ideje: .............................................................................. 

2. Anyja neve: .............................................................................................................................. 
Anyja születési helye: ................................ (ország) ...................................... (város, község) 

ideje: ............................................................................................................... 
Anyja állampolgársága: ............................................................................................................ 
Anyja volt-e magyar állampolgár: ........................................................................................... 
Ha igen, mikortól meddig: ....................................................................................................... 

Anyai nagyapja neve: ............................................................................................................... 
születési helye: .............................. (ország) .................................... (város, község) 
ideje: .......................................................................................................................... 

Anyai nagyanyja születési neve: .............................................................................................. 
születési helye: .............................. (ország) .................................... (város, község) 
ideje: .......................................................................................................................... 



Anyai nagyszülei házasságkötésének helye: ............................................................................ 
ideje: ............................................................................................................ 

3. Szülei házasságkötésének helye: ....................... (ország) .............................. (város, község) 
ideje: ............................................................................................... 

IX. A kérelmezı házastársának magyarországi tartózkodásával kapcsolatos adatok: 

Magyarországi tartózkodására jogosító engedélyének, okiratának 
- típusa: ............................................................................................................................... 
- száma: .............................................................................................................................. 
- kelte: ................................................................................................................................ 
- érvényességi ideje: ........................................................................................................... 

Az engedélyt kiadó hatóság megnevezése: .................................................................................. 
Az engedélyezés utáni lakcímbejelentés ideje: ............................................................................ 

Elismerte-e Önt menekültként az ENSZ valamely szerve: igen - nem 
Ha igen, mely szerve: ......................................................................................................... 
Az elismerés idıpontja: ...................................................................................................... 
(Az elismerésrıl szóló határozatot szíveskedjék mellékelni!) 

X. Hozzátartozója az elmúlt tíz évben szerzett-e magyar állampolgárságot: igen - nem 
(Szülı, nagyszülı, gyermek, unoka, testvér, testvér gyermeke, testvér unokája) 

1. A hozzátartozó neve: ................................................................................................................ 
Születési helye: ......................................................... ideje: .................................................... 
Az állampolgársági okirat száma: ............................................................................................ 

2. A hozzátartozó neve: ................................................................................................................ 
Születési helye: ......................................................... ideje: .................................................... 
Az állampolgársági okirat száma: ............................................................................................ 

Kérelmemet a következıkre alapozom: 

- ........... óta bejelentett lakóhellyel rendelkezem Magyarországon; 
- kiskorú gyermekem magyar állampolgár; 
- örökbefogadóm magyar állampolgár; 
- magyar hatóság menekültként elismert; 
- szülım (nagyszülım vagy távolabbi felmenım) magyar állampolgár volt, és magyar 

nemzetiségő vagyok; 
- Magyarország mai területén születtem; 
- kiskorúként telepedtem le Magyarországon; 
- hontalan vagyok; 
- magyar állampolgár voltam, de magyar állampolgárságomat.............. évben, ......................... 

............................................................................................................. jogcímen elvesztettem. 

(A fentiek közül az Önre vonatkozó részt szíveskedjék aláhúzni!) 



A KÉRELMEZİ(K) KISKORÚ GYERMEKE(I) 

A honosítási eljárás során a születési hely megnevezését kérem. 
a) a hivatalos külföldi helységnév mellett a hivatalos magyar elnevezés feltüntetésével 
b) kizárólag a hivatalos magyar elnevezéssel 

(A kívánt részt szíveskedjék aláhúzni!) 

1. Születési családi neve: ................................................. utóneve: ............................................. 
Születési helye: ..................................... (ország) ........................................... (város, község) 

ideje: .......................................................................................................................... 
Anyja neve: .............................................................................................................................. 
Apja neve: ................................................................................................................................ 
Állampolgársága: ..................................................................................................................... 

2. Születési családi neve: ................................................. utóneve: ............................................. 
Születési helye: ..................................... (ország) ........................................... (város, község) 

ideje: .......................................................................................................................... 
Anyja neve: .............................................................................................................................. 
Apja neve: ................................................................................................................................ 
Állampolgársága: ..................................................................................................................... 

3. Születési családi neve: ................................................. utóneve: ............................................. 
Születési helye: ..................................... (ország) ........................................... (város, község) 

ideje: .......................................................................................................................... 
Anyja neve: .............................................................................................................................. 
Apja neve: ................................................................................................................................ 
Állampolgársága: ..................................................................................................................... 

4. Születési családi neve: ................................................. utóneve: ............................................. 
Születési helye: ..................................... (ország) ........................................... (város, község) 

ideje: .......................................................................................................................... 
Anyja neve: .............................................................................................................................. 
Apja neve: ................................................................................................................................ 
Állampolgársága: ..................................................................................................................... 

Egyéb indokaim: ........................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................... 

Kijelentem/kijelentjük, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

Mellékletek: 

(A csatolt mellékleteket szíveskedjék aláhúzással vagy más módon megjelölni!) 

- nagykorú kérelmezı(k) saját kézzel írt nem szakmai önéletrajza és 2 db arcfényképe, 
- születési anyakönyvi kivonat(ok), 

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



- a megélhetés igazolására: .......................................................................................................... 
- a lakóhely (lakás, lakhatás) igazolására: ................................................................................... 
- alkotmányos alapismeretekbıl tett sikeres vizsgáról szóló igazolás(ok), 
- a vizsga alóli mentesülés igazolására: ....................................................................................... 
- a gyermek(ek) másik szülıjének hozzájáruló nyilatkozata a honosításhoz .............................. 

Kedvezményes honosításhoz, illetve a visszahonosításhoz: 
- kiskorú gyermek, illetve örökbefogadó állampolgárságát igazoló okirat 

(a magyar állampolgárságot igazoló okirat fénymásolata, anyakönyvi kivonat): .................... 
- gyámhatóság jogerıs határozata örökbefogadott kérelmezı esetében, 

- a kérelmezı, illetve felmenıi egykori magyar állampolgárságát igazoló okirat(ok) 
................................................................................................................................................... 

Egyéb iratok: ................................................................................................................................ 

Ha a fenti iratok valamelyikét már csatolta a bevándorlási vagy letelepedési kérelméhez, 
szíveskedjék errıl nyilatkozni. 

 Névmódosítási kérelmet mellékelek: igen - nem 

 Kelt: .................................................................................... 

 .......................................................................... 
kérelmezı aláírása 

 
.......................................................................... 

házastárs aláírása 

 .......................................................................... 
korlátozottan cselekvıképes  

kérelmezı aláírása 

 
.......................................................................... 

korlátozottan cselekvıképes  
kérelmezı aláírása 

A korlátozottan cselekvıképes kérelmezı(ke)t meghallgattam. 
A kérelmezı(k) aláírását hitelesítem. 
A kérelmezı(k) személyazonosság(uk)at 
.............................................típusú és .................... számú 
.............................................típusú és .................... számú 
.............................................típusú és .................... számú 
.............................................típusú és .................... számú személyazonosságot igazoló okirattal és 
.....................................................................................................számú lakcímet igazoló hatósági 
igazolvánnyal igazolták. 

P. H. 



............................................... 
anyakönyvvezetı aláírása 

A kérelmezı(ke)t tájékoztattam: 
az alábbi törvényi feltétel hiányáról: ............................................................................................ 
és az alábbi hiányosságokról: ....................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

............................................... 
anyakönyvvezetı aláírása 

A tájékoztatást tudomásul vettem. 
Megjegyzéseim: ........................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

............................................... 
kérelmezı aláírása 

 
 


