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PROCEDURE TO OBTAIN HUNGARIAN CITIZENSHIP 
 
 

Hungarian citizenship is inherited by birth (ius sangui), thus the children of Hungarian citizens are 
generally also eligible to become Hungarian citizens.  
 
The assessment of the citizenship can be very complicated due to the historical changes of 
borders and citizenships in Central Europe, therefore this work is done exclusively by the 
Citizenship Department of the Ministry of the Interior in Budapest.  
 
The following forms and documents must be submitted in person at the Hungarian Embassy in 
Ottawa or at Extramural Consular Days. 
 
1. Citizenship application form - (Allampolgársági igazolása iránti kérelem); 
 
2. Birth registration form -  (A születés hazai anyakönyvezéséhez);  
 
3. Marriage registration form - (A külföldön megkötött házasság hazai anyakönyvezéséhez) 

or Divorce registration form - (Adatlap válás anyakönyvezéséhez) if applicable;  
 
4. Original or certified copy of applicant’s birth certificate - The birth certificate must 

include the names of both parents.  
 
5. Applicant’s proof of marital status - Long form marriage certificate and/or divorce 

certificate (divorce decree), if applicable;   
 
6. Proof of parents/grandparents’ Hungarian nationality – Copy of birth certificate and/or 

any valid or expired Hungarian passport, personal ID document or military ID; 
 
7. Original or certified copy of applicant’s parents' marriage certificate  - If the applicant is 

under 18 years and parents were married abroad (i.e. not in Hungary) the marriage 
registration form must be completed to register their marriage in Hungary; 

 
a) If the parents were not married at the time of the applicant's birth: 

 
A special declaration form - Apasági nyilatkozat - must be completed and signed by 
both parents, recognizing the parenthood of the child. If the applicant is an adult (18 
years or more) he/she also has to sign the form to acknowledge acceptance of being 
recognized as a child of the father. 
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b) If the parents’ marriage was dissolved (by divorce or death) prior the applicant’s 
birth: 

 
The original Divorce Decree (Absolute decree), death certificate or other evidence of 
the dissolution of marriage must be submitted. The document must be translated if it 
was not issued in Hungarian. 

 
9. Photocopy of applicant’s ID document (original shall be presented on site)  
 
10. Fee payable by money order to the Embassy of Hungary; 
 
11. Prepaid and self-addressed Xpresspost envelope 
 
Only completed application forms will be accepted and all applications must submitted in 
person at the Hungarian Embassy in Ottawa or at Extramural Consular Days. 
 

Appointments are required and should be scheduled online at 

https://ifr.mfa.gov.hu/Pages/Idopontfoglalas.aspx 

GENERAL INFORMATION 
 
Please complete the application forms according to Hungarian usage (name order: family 
name, first name; date order: year, month, day; use accents). 
 
All non-Hungarian documents issued in a language other than English must be translated into 
Hungarian before they are submitted to the Hungarian Embassy. Translations can be done by 
anyone speaking Hungarian (as long as they are typewritten), as the translation must be 
certified by the Hungarian Embassy. Please note that the document must be translated in its 
entirety. It must be exact, accurate and conform to the rules of the Hungarian language. 

 
 
 

	  
	  
	  
	  



Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnak 

Budapest 

Állampolgárság igazolása iránti kérelem 
 

Kérem a magyar állampolgárságom fennállásának megállapítását. 

 
Kérem / nem kérem e tényről bizonyítvány kiállítását. 

(A kívánt részt szíveskedjék aláhúzni!) 

 
I. A kérelmező személyi adatai: 

1. Házassági családi neve: ........................................utóneve(i):.......................................................................... 
Születési családi neve: ..........................................utóneve(i):.............................................................................. 
Előző (házassági, illetve névváltoztatás előtti) családi és utóneve(i): ................................................................. 
Külföldre távozáskor viselt családi és utóneve(i): ............................................................................................... 
Neme:   férfi     nő  
Születési helye: ................................................... (ország) ....................................................... (város/község), 
(Budapest esetén kerület: ............................) 
Születési ideje: ............ év ........................ hó .......... nap. 
 

II. A kérelmező felmenőire vonatkozó adatok: 
2. Apja neve: ....................................................................................................................................................... 
Apja születési helye: ...................................................... ideje: ........................................................................... 
Apja állampolgársága(i): ..................................................................................................................................... 
Apai nagyapja családi és utóneve: ....................................................................................................................... 
születési helye: ............................................................... ideje: ........................................................................... 
Apai nagyanyja születési családi és utóneve: ...................................................................................................... 
születési helye: ............................................................... ideje: ........................................................................... 
Apai nagyszülei házasságkötésének helye és ideje: ............................................................................................. 
 
3. Anyja születési családi és utóneve: ................................................................................................................. 
Anyja születési helye: ...................................................... ideje: ......................................................................... 
Anyja állampolgársága(i): .................................................................................................................................... 
Anyai nagyapja családi és utóneve: ..................................................................................................................... 
születési helye: ............................................................... ideje: ........................................................................... 
Anyai nagyanyja születési családi és utóneve: .................................................................................................... 
születési helye: ............................................................... ideje: ........................................................................... 
Anyai nagyszülei házasságkötésének helye és ideje: ........................................................................................... 

 
4. Szülei házasságkötésének helye és ideje: ........................................................................................................ 
(Budapest esetén kerület: ..............) 
 

III. A kérelmező családi állapotára vonatkozó adatok: 
5. Családi állapota:  nőtlen/hajadon (soha nem volt házas)  

nős/férjes   özvegy   elvált  
Házasságkötésének helye: ................................... (ország) ...................................................... (város, község) 
(Budapest esetén kerület:..................) 
ideje: ......... év ......................... hó .......... nap 
Házastársa (volt házastársa) születési családi és utóneve: ................................................................................. 
házassági neve: ..................................................................................................................................................... 
születési helye és ideje: ........................................................................................................................................ 
állampolgársága a házasságkötéskor: ................................................................................................................... 
jelenlegi állampolgársága: .................................................................................................................................... 
 



IV. A kérelmező lakóhelyének, egyéb elérhetőségének adatai: 
6. Lakóhelye: ............................................... (ország) .............................................................. (város/község) 
Közelebbi címe: ................................................................................................................ (utca, házszám stb.) 
Telefonszáma: ............,......................................................................................................................................... 
Elektronikus levél (E-mail) címe: ........................................................................................................................ 
A bizonyítvány továbbítását az alábbi címre kérem: ........................................................................................... 
Külföldön élő kérelmező esetén, ha magyarországi címre kéri postázni a bizonyítványt (kézbesítési 
meghatalmazás csatolása szükséges) 
a meghatalmazott neve:…………………………………………………………………………………………. 
a meghatalmazott címe:…………………………………………………………………………………………. 
 

V. A kérelmező és felmenői külföldre távozására, külföldi állampolgárságára vonatkozó adatok: 
7. Mikortól meddig élt Magyarország mai területén: ........................................................................................... 
Lakóhelyei Magyarországon: ............................................................................................................................... 
Utolsó magyarországi lakcíme: ............................................................................................................................ 
Magyarországról melyik országba távozott és mely országokban élt: ................................................................. 
 
Szülei (nagyszülei) mikortól meddig éltek Magyarország mai területén: ........................................................... 
Szülei (nagyszülei) utolsó magyarországi lakcíme: ............................................................................................. 
Szülei (nagyszülei) melyik országba távoztak és mely országokban éltek: ……………………………………. 
 
Rendelkezett-e valaha magyar útlevéllel: igen     nem  
(magánútlevél, turista útlevél, konzuli útlevél, külföldön élők útlevele, egyéb: ……………………………....) 
 
8. Külföldi állampolgársága(i): ............................................................................................................................ 
megszerzésének ideje: .......................................................................................................................................... 
jogcíme: ................................................................................................................................................................ 
 
Magyar hatóságtól Ön vagy hozzátartozója kapott-e állampolgársági bizonyítványt, honosítási, 
visszahonosítási, elbocsátási vagy más állampolgársági okiratot, bizonyítványt?     igen     nem  
Ha igen, az érintett személy neve:……………………………………………………………………………… 
Az okirat száma: ......................................................., kelte:……………………………………………………. 
 
Az állampolgárság megállapításához szükséges egyéb adat: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Külföldön történt születésről és házasságkötésről a külföldi anyakönyvi okiratot a megfelelő 
hitelesítéssel, az idegen nyelvű okiratot hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva kell mellékelni. 
A magyarországi anyakönyvek adatainak ellenőrzése hivatalból megtörténik. 

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

 …………………………….. ………………………….. 
 kérelmező aláírása törvényes képviselő aláírása 
 (korlátozottan cselekvőképes is) 
 
Az aláírás hitelesítése: 
A kérelmező és/vagy törvényes képviselő aláírását hitelesítem. 
A kérelmező és/vagy törvényes képviselő személyazonosságát a ...................... számú, ................. típusú 
................. -ig érvényes fényképes okmánnyal igazolta. 
 ……………………………. 
 a kérelmet átvevő aláírása 
 P. H. 
 …………………………….. 
 a hivatal megnevezése 
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