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KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁG MEGSZERZÉSE

  
Adatszolgáltatók: Magyarországon állampolgársági esküt tett személyek

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos 
Statisztikai Adatfelvételi Programról szóló Korm. rendelet alapján 

történik.



 

1.

2.

3.

4. Neme: (Húzza alá a megfelelőt!)  –  férfi (1)  –  nő (2)

5. Születési ideje: év hó nap

6.

7.

Családi állapota: (Húzza alá a megfelelőt!)

8. – nőtlen/hajadon (1) – házas (2) – özvegy (3) – elvált (4)

9.

10. 18 év alatti gyermekeinek születési ideje: év hó nap év hó nap

év hó nap év hó nap

év hó nap év hó nap

11.

12.  Jelenlegi magyarországi lakóhelye:

13.

14. Mióta rendelkezik Magyarországon bejelentett lakóhellyel? év

15. Milyen okból kérte a magyar állampolgárságot? (Húzza alá a megfelelőket!)

– Házastársam magyar állampolgár (1)
– Kiskorú gyermekem magyar állampolgár (2)
– Örökbefogadóm magyar állampolgár (3)
– Menekült státuszomat magyar hatóság elismerte (4)
– Magyar nemzetiségű vagyok, szüleim (további felmenőim) magyar állampolgárságúak (voltak)   (5)

–

–

16. év hó nap

17. Iskolai végzettsége: (Húzza alá a megfelelőt!)
– nem fejezte be a kötelező alapfokút (1), befejezte a kötelező alapfokút (2), befejezett középfokú (3), 

befejezett felsőfokú (4)

– összes elvégzett osztályok száma:……………

18. Utolsó külföldi gazdasági aktivitása: (Húzza alá a megfelelőt!)
aktív kereső (1), munkanélküli (2), nyugdíjas, járadékos (3), nappali tagozatos tanuló (4), háztartásbeli (5), 

egyéb eltartott (6)

19.

20. Jelenlegi magyarországi gazdasági aktivitása: (Húzza alá a megfelelőt!)
aktív kereső (1), munkanélküli (2), nyugdíjas, járadékos (3), nappali tagozatos tanuló (4), háztartásbeli (5), 

egyéb eltartott (6)

21.

201… év ……………………………..hó ………...nap
…………………………………………………………………………………………

2

Egyéb, éspedig:...…………………………………………………………………………………………..(7)

Az utolsó külföldi foglalkozása:................…………………………………………………….............................………………

Az állampolgársági eskütétel dátuma:

Anyja utóneve:…………………………………………….……

Anyanyelve: ………………………………………………………

……………..……………….………..…………………..község, város……………kerület

Előző külföldi lakóhely (ország, település):…………………………..……………………….……………………..……………

Leánykori családi neve:…………………………………………

Anyja családi neve:………………………………………………

18 év alatti gyermekeinek a száma: ……………

Magyar állampolgár voltam, de magyar állampolgárságomat……………...…..évben elvesztettem (6)

KSH tölti ki!

Leánykori utóneve:……………………………………..………

Jelenlegi  magyarországi foglalkozása: ...……………………………………………….........................………………………

aláírás

1960

Előző állampolgársága:………………………………………..……………………………………………….……………………

Utóneve:……………………………………………………….…

Születési helye (ország) :……………………………………………...………………………………………………………………

Családi neve:……………………………………………………


	teljes oldalas (3)
	első oldal

