
A köztársasági elnöknek 

Budapest 

 

A magyar állampolgárság visszaszerzésére irányuló 

NYILATKOZAT 

 

Alulírott ____ kijelentem, hogy a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 5/A. 

§ (1) bekezdés a) pontja alapján a magyar állampolgárságot vissza kívánom szerezni. 

A magyar állampolgárságomat ____ évben megfosztással – elbocsátással – Németországba 

áttelepülésre kötelezettként vesztettem el. 

(Az Önre vonatkozó részt szíveskedjék aláhúzni!) 

 

A kérelmező személyi adatai: 

1. Házassági neve: ____ 

Születési (leánykori) családi neve: ____ 

Születési utóneve(i): ____ 

Külföldre távozásakor viselt családi és utóneve: ____ 

Külföldi tartózkodása alatt volt-e névváltoztatása: ____ 

Ha igen, mikor: ____ mely hatóság engedélyezte: ____ 

Születési helye: ____ (ország) ____ (város, község) 

____ (kerület, Budapest születési hely esetében szíveskedjék a kerületet feltüntetni!) 

Születési ideje: ____ év ____ hó ____ nap 

 

2. Külföldi állampolgársága(i): ____ 

Megszerzésének ideje: ____ 

Jogcíme: ____ 

 

3. Apja neve: ____ 

Apja születési helye: ____ ideje: ____ 

Apja állampolgársága: ____ 

Anyja neve: ____ 

Anyja születési helye: ____ ideje: ____ 

Anyja állampolgársága: ____ 

Szülei házasságkötésének helye: ____ ideje: ____ 

 

4. Családi állapota:  

nőtlen/hajadon (soha nem volt házas)  

nős/férjes   özvegy   elvált  

Házasságkötésének helye: ____ (ország) ____ (város, község) 

ideje: ____ 

Elváltaknál a házasságot felbontó bíróság megnevezése: ____ 

Az ítélet száma: ____ 

Jogerőre emelkedésének ideje: ____ 

Özvegyeknél a házastárs halálesetének helye és ideje: ____ 
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Házastársa születési családi és utóneve: ____ 

házassági családi és utóneve: ____ 

születési helye: ____ ideje: ____ 

állampolgársága: ____ 

 

Ha jelenlegi házassága nem az első: 

Előző házasságkötésének helye: ____ (ország) ____ (város, község) 

ideje: ____ 

Előző házastársa születési családi és utóneve: ____ 

születési helye: ____ ideje: ____ 

állampolgársága: ____ 

Előző házassága megszűnésének módja, helye és ideje: ____ 

 

5. Állandó lakcíme: ____ (ország) ____ (város/község) 

közelebbi címe: ____ (utca, házszám stb.) 

A bizonyítvány továbbítását az alábbi címre kérem: ____ 

Telefonszáma: ____ 

Elektronikus levél (E-mail) címe: ____ 

 

6. Németországba áttelepülésre kötelezett személy esetében magyarországi lakóhelye(i)  

1941 után: ____ 

 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Mellékletek: 

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

–  születési anyakönyvi kivonat; 

–  családi állapot igazolására:  házassági anyakönyvi kivonat,  elhunyt házastárs 

halotti anyakönyvi kivonata, jogerős bontóítélet; 

–  egyéb okmány: ____ 

 

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) 

 

 

 ………………………………… 

 korlátozottan cselekvőképes 

 kérelmező aláírása 

 

Az aláírás hitelesítése: 
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A kérelmező aláírását hitelesítem. 

A kérelmező személyazonosságát ....................................... számú ....................................... 

típusú ………………ig érvényes fényképes okmánnyal igazolta. 

 

 

 

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

 a kérelmet átvevő aláírása 

P. H. 

 


