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To the Office of Immigration and Nationality 

Budapest 

Application for the Proof of Nationality 

 
I request for the establishment of the existence of my Hungarian nationality.  

 
I need / do not need a certificate of this to be issued. 

(Please underline the relevant part) 

 
I. Personal data of the applicant: 

 
 

II. A Data of the ascendants of the applicant: 

  
 

 

 

III. A Data of the marital status of the applicant: 

 

1. Marital family name:  First name(s):  
Family name at birth:          First name(s):    
Previous first and family name(s) (before marriage or change of name):    
First and family name(s) when departing abroad:    
Sex:            male            female 
Place of birth: (country)  (city/town), 
(district in case of Budapest:  ) 
Date of birth: day month year. 

2. Father's name:    
Place of birth:        Date of birth:  
Nationality/nationalities:     
Paternal grandfather's first and family 
name:    Place of birth:        
Date of birth:    
Paternal grandmother's first and family name:    
Place of birth:        Date of birth:    

5. Marital status: 
married 

single (has never been married) 
widow divor

Place of marriage service:  (country)  (city/town), 
(district in case of Budapest:         ) 
Date: day month year 
Spouse's (former spouse's) first and family name at birth:    
marital name:    
place and date of birth:    nationality 
at the time of the marriage service:    
present nationality:     

3. Mother's first and family name:     
Place of birth:        Date of birth:     
Nationality/nationalities:     
Maternal grandfather's first and family 
name:    Place of birth:        
Date of birth:    
Maternal grandmother's first and family name:    
Place of birth:        Date of birth:    

4. Place and date of parents' marriage service:    
(District in case of Budapest:  ) 
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IV. Data of address, other contact details of the applicant: 

  
 

V. Data concerning departing abroad, foreign nationality of the applicant and ascendants:  

 
 

Have you or your relatives received a nationality certificate, naturalization, repatriation, discharge or other 
nationality document or certificate from the Hungarian authority?  yes no 
If yes, the name of the person 
concerned:    
Number of the document:   
date of its issue:    

Other data needed for the establishment of nationality: 
 

I hereby declare that the data above are true and correct. 

The foreign certificates of foreign birth and marriage shall be enclosed with appropriate verification, 
and the foreign language documents shall be enclosed with a certified Hungarian translation. 
The checking of data of the Hungarian certificates is carried out officially.  

 
Date: ......................................... 

……………………………..  ………………………….. 
signature of the applicant signature of the authorized  
 representative (with limited  
 capacity also) 

Verification of the signature: 
I verify the signature of the applicant and/or authorized representative. 
The applicant and/or authorized representative has/have certified their identity with the photographic document 
with the number  ......................,     type .........................., 
which is  valid until ......................... 

 
 

Place of seal 

……………………………. 
signature of the person 

receiving the application 
 

…………………………….. 
name of the office

6. Address: (country) (city/town) 
More detailed address:  
 (street, house number, etc.) 
Telephone number:     
E-mail address:    
Please send the certificate to the following address:    
In case of an applicant living abroad, if they request the mailing of the certificate to a Hungarian address 
(enclosing a certificate of delivery is needed) 
Name of the representative:   

7. The beginning and last date of living on the present territory of Hungary:  
Addresses in Hungary:    
Last Hungarian address:    
Country where the applicant departed from Hungary and the countries he lived in:    

Start and last date of the parents (grandparents) of the applicant have lived in Hungary:    
Last Hungarian address of parents (grandparents):    
Country where the parents (grandparents) of the applicant departed from Hungary and the countries they lived in:   

Has he ever had a Hungarian passport: yes no 
(private passport, tourist passport, consular passport, passport of those living abroad, other:)    

8. Foreign nationality/nationalities:    
date of its acquisition:    
 its legal title:    
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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: 

 
 

II. A kérelmező felmenőire vonatkozó adatok: 

  
 

 

 

III. A kérelmező családi állapotára vonatkozó adatok: 

 

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. 

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:    

5. Családi állapota: 
nős/férjes 

nőtlen/hajadon (soha nem volt házas) 
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:     

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:  ) 
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IV. A kérelmező lakóhelyének, egyéb elérhetőségének adatai: 

  
 

V. A kérelmező és felmenői külföldre távozására, külföldi állampolgárságára vonatkozó adatok: 

 
 

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. 

 
 

P. H. 

……………………………. 
a kérelmet átvevő aláírása 

 
…………………………….. 

a hivatal megnevezése

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:    

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:    
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