
TÁJÉKOZTATÓ (MAGYARUL)  
Kihelyezett Konzuli Napok a Clevelandi Magyar 
Kongresszus alatt, pénteken, szombaton, vasárnap 
2013 november 29-30 és december 1 
 

Helyszín: Hilton Garden Inn 1100 Carnegie Avenue, Cleveland, Ohio, 
44115 USA 

A Magyarország New York-i főkonzulátusa 2013. 
november 29-30 és december 1 között újra kihelyezett 
konzuli napokat tart Clevelandban. 
 

A konzuli napok elsődleges feladata, hogy a 
távolságok leküzdésével közelebb vigye az egyszerűsített honosítási eljárást az 
érdeklődőkhöz, valamint, hogy a Magyar Közigazgatási Egyszerűsítési Program 
nyújtotta lehetőségek által elérhetőbbé tegye a közigazgatási és konzuli 
szolgáltatásokat a külföldön élő magyar állampolgárok számára. 

 

Az egyszerűsített honosítás azoknak a magyar származású embereknek jelent 
elsősorban megoldást akik, vagy akik felmenői, valamilyen oknál fogva elveszítették 

magyar állampolgárságukat (területelcsatolás, esetleg megfosztás, elbocsájtás stb.). 
 

Az egyszerűsített honosítási kérelmek mellett, egyéb állampolgársági és más konzuli 
ügyekben is lehet felvilágosítást kérni. 
 

FIGYELEM: Aki tud, jöjjön már előkészített papírokkal (kérésére a New York-i Főkonzulátus küldi a 
formanyomtatványokat), és a szükséges hozzájáruló dokumentumokkal. Bővebb  tájékoztatást 
kérhet az időpont lefoglalása alkalmával. 
  

 Ide kattintva magyarul olvashatja a törvény szövegét:  „TÖRVËNY A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGRÓL” 
(Magyarorság Főkonzulátusa, New York, USA) 
 

 Ide kattintva magyarul olvashatja a szabályokat, majd a szükséges dokumentumokról, és a díjakról 
(Magyarország Főkonzulátusa, New York, USA) 

 

 
A New York-i Főkonzulátustól: 
 

Figyelem!  
A New York-i Főkonzulátus az új típusú biometrikus azonosítót, így ujjnyomatot is 

tartalmazó magánútlevél helyszíni ügyintézéshez szükséges „mobil egységet” a soron 
következő kihelyezett konzuli napok alkalmával üzemeltetni kívánja. 

Tekintettel arra, hogy az „offline” üzemmód, a helyszíni feltételek alakulásának 
függvényében természetesen instabilabb működést eredményezhet, esetleges fennakadásokra, 
üzemzavarra fel kell készülni. E tekintetben különösen számítunk, a mindig tapasztalt megértésre, 
összefogásuk erejére, segítségükre és türelmükre, hogy a jövőben minden gördülékenyen 
mehessen. 

Minden esetben be kell jelentkezni, teljesen mindegy, hogy állampolgársági ügyről, 
útlevélügyről, vagy egyéb ügyről van szó. Feltétlenül időpontot kell foglalni, és a New York-i 
Főkonzulátus küldi a formanyomtatványokat, ne őnök töltsék le az Internetről. 
 

Útlevél ügyekben közvetlenül a külképviseleten és e-mailben kell egyeztetni, az alábbi címeken: 

zbencsik@mfa.gov.hu  
vsass@mfa.gov.hu 
evelin.molnar@mfa.gov.hu  

bozsvari@mfa.gov.hu 
szilles@mfa.gov.hu  
hucons.NYF@mfa.gov.hu 

 

Egyéb ügyben telefonon: 212-752-0669, 212-752-0661 vagy Hucons.NYF@mfa.gov.hu e-mail 
címen. 

 

Dr. Bencsik Zita, New York-i 
Főkonzulátus vezető konzulja 

http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/US/hu/allampolgarsagi_torveny/torveny_a_magyar_allampolgarsagrol_20100920.htm
http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/US/hu/allampolgarsagi_torveny/torveny_a_magyar_allampolgarsagrol_20100920.htm
http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/US/hu/Konzuliinfo/allampolgarsagi_ugyek.htm
http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/US/hu/Konzuliinfo/allampolgarsagi_ugyek.htm
mailto:zbencsik@mfa.gov.hu
mailto:vsass@mfa.gov.hu
mailto:evelin.molnar@mfa.gov.hu
mailto:bozsvari@mfa.gov.hu
mailto:szilles@mfa.gov.hu
mailto:hucons.NYF@mfa.gov.hu
mailto:Hucons.NYF@mfa.gov.hu

