
Kolozsvári Főkonzulátus 

Honosítási iratok sorrendje a mappában 
 

 

 

Leadandó dokumentumok: 

1. Honosítási kérelem  

2. Főkérelmező (apa) születési anyakönyvezését kérő űrlap 

3. Főkérelmező születési anyakönyvi kivonatának másolata és fordítása 

4. Főkérelmező felmenőinek magyar állampolgárságát igazoló okiratok másolata és fordítása (egyházi 

igazolásokat eredetiben) 

5. Házasság magyarországi anyakönyvezését kérő űrlap 

6. Házassági anyakönyvi kivonat fordítása 

7. Válási okirat és ha szükséges EU-s válási okirat (2007-től Brüsszel II.) másolat és fordítás, házastárs 

halotti anyakönyvi kivonatának másolata és fordítása 

8. Házastárs születési (anya) anyakönyvezését kérő űrlap 

9. Házastárs születési anyakönyvi kivonatának másolata és fordítása 

10. Házastárs felmenőinek magyar állampolgárságát igazoló okiratok másolata és fordítása (egyházi 

igazolásokat eredetiben) 

11. Gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának másolata és fordítása 

12. Gyermek(ek) születési anyakönyvezését kérő űrlap 

13. Személyi igazolvány fénymásolatok 

14. Fénykép (12. évet idén töltő vagy már betöltött személyek esetében a konzulátus készíti el; 12 év alatti 

gyerekek esetén szükség van egy jó minőségű, fehér hátterű igazolványképre) 

 

Eredetiben bemutatandó okmányok: 

1. A szülők és gyerek(ek) születési anyakönyvi kivonata (keresztlevél / certificat de naștere) 

2. Házassági anyakönyvi kivonat (certificat de căsătorie) 

3. A szülők felmenőinek magyar állampolgárságát igazoló okirata 

4. 14 évet betöltött személyek személyazonosító igazolványa (buletin lehet bizonyítani / act de identitate) 

5. Esetenként: válási okirat, halotti anyakönyvi kivonat (hotărâre sau certificat de divorț / certificat de deces) 

 

 

Felmenői igazolás magyar állampolgárságról:  

a. Felmenő lehet az az egyeneságú rokon, aki Észak-Erdélyben született 1945. január 20-a előtt, vagy ha nem 

visszacsatolt területen született, akkor a felmenő 1921. július 26-i előtti születésű kell legyen. 

b. A felmenő magyar származását anyakönyvi kivonatokkal (születési-, házassági- vagy elhalálozási 

anyakönyvi kivonat) lehet bizonyítani.  

c. Amennyiben nem áll rendelkezésre, illetve nem beszerezhető a felmenő személyi irata, akkor elfogadható 

a lepecsételt, aláírt egyházi igazolás is, amelyben visszavezetik a családfát 1910 előttig (szerepeljen benne 

a felmenők születésének, házasságkötésének, elhalálozásának dátuma ás helyszíne) vagy régi magyar 

okirat (egykori állampolgársági bizonyítvány, honosítási/visszahonosítási okirat, elbocsátási okirat, 

névváltoztatási okirat, korabeli magyar katonakönyv, útlevél, személyi igazolvány, munka- vagy 

cselédkönyv, lakcímbejelentő lap, illetőségi bizonyítvány). Fontos, hogy a családi kapcsolat végig 

követhető legyen. 


