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Honosítás

A magyar állampolgárság megszerzésének két módja a honosítás (külföldi, korábban ma-
gyar állampolgársággal nem rendelkezők esetében) és a visszahonosítás (azok esetében, 
akiknek magyar állampolgársága korábban megszűnt).

A honosítás külföldi állampolgárok esetében alapvetően nyolc évig tartó hivatalos és folya-
matos magyarországi tartózkodás után, számos feltétel teljesítése mellett kérhető. 

2011 óta a határon túl élő magyarok egyszerűsített honosítási eljárás keretében is kérhetik a 
magyar állampolgárságot. Ez a lehetőség azokra terjed ki, akiknek felmenői magyar állampol-
gárok vagy valószínűsíthetően magyarországi származású személyek voltak, igazolni tudják 
magyar nyelvtudásukat (képesek az eljárás magyar nyelvű ügyintézésére), büntetlen előéletűek, 
és honosításuknak nincs nemzetbiztonsági kockázata. Nagyon lényeges, hogy az egyszerűsített 
honosítás kérésének nem feltétele a magyarországi lakcím vagy a Magyarországra való költözés. 
2015 februárjáig mintegy 670 ezren kaptak ennek az eljárásnak a keretében állampolgárságot. 

kivándorlás

Kivándorló külföldi állampolgár az a személy, aki a visszatérés szándéka nélkül elhagyja 
az országot, vagy nem újítja meg lejárt tartózkodási, letelepedési, bevándorlási kérelmét.

Kivándorló magyar állampolgároknak azok a személyek számítanak, akik külföldi letelepe-
dés szándékával, a visszatérést nem tervezve (véglegesen), vagy a visszatérést tervezve, de 
tartósan (ideiglenesen) hagyják el Magyarországot, és ezt be is jelentik. 2013 márciusában 
az ideiglenes távozás bejelentési kötelezettsége megszűnt.

A kivándorlók számának becslése megbízható, hivatalos kivándorlásra vonatkozó statisztikai 
adatok hiányában nehézségekbe ütközik. A magyarországi becslések egy része kérdőíves adat-
felvételekre épít, másik része a tükörstatisztikák (lásd külön szócikkben) segítségével vizsgálja 
a külföldön tartózkodó, egy-egy évben külföldre távozó magyarok számát, annak változását.

A kivándorlók számának és a teljes népesség számának ismeretében kiszámolható a nyers 
kivándorlási arányszám, amely általában ezer lakosra vetítve adja meg kivándorlás mértékét. 
A számítás menete megegyezik a nyers bevándorlási arányszám (lásd korábban) számításával. 

Magyarországon az egyszerűsített honosítási eljárás bevezetésével megugrott  
az adott évben kiadott magyar állampolgárságok száma. Míg 2009-ben és  

2010-ben is 6000 körül alakult ez a szám, 2011-ben már 20 554 fő, 2012-ben 
pedig 18 379 fő kapott magyar állampolgárságot. 2013-ban ismét jóval kevesebb 
új magyar állampolgár jelent meg a statisztikákban: ekkor 9178 állampolgárságot 
adtak ki. Az egyszerű honosítás keretében magyar állampolgárrá vált határon túli 
magyarok túlnyomó többsége azonban ezekben a számokban nem jelenik meg, 

hiszen nem rendelkezik magyarországi bejelentett lakcímmel. 
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