Az Ügyfélközpont
várja kérdéseit

l
Illetékmentes

a 70. életévét betöltött polgár
személyazonosító igazolvány iránti kérelme, ha
útlevéllel vagy kártyaformátumú vezetõi engedéllyel
nem rendelkezik.
l
Ha az igénylõ személyazonosításra alkalmas más
hatósági igazolvánnyal nem rendelkezik, és
– az állandó személyazonosító igazolványának érvényességi ideje lejárt, az igazolvány cseréjét kérte
adatváltozás miatt, vagy az igazolványt eltulajdonították, elvesztette, vagy az megsemmisült,
– az állandó személyazonosító igazolvány — adategyeztetés vagy adatpontosítás szükségessége
miatt — átmenetileg nem adható ki,
ideiglenes személyazonosító igazolványt kell kiadni,
az eljárás illetéke összesen 3000 forint.
l
Illetékmentes a személyazonosító igazolvány cseréje, ha a csere a hatóság téves bejegyzésén alapul
vagy az okmány gyártáshibás.
Hogyan róhatja le az illetéket?
A személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárási illeték megfizetése történhet:
l
készpénz-átutalási megbízással (csekkel), vagy

amennyiben az eljáró okmányirodában a feltételek
biztosítottak:

e-mail
ugyfelkozpont@mail.ahiv.hu
xr@mail.ahiv.hu
web
www.ugyfelkozpont.hu
telefon
06 (1) 273- 4800
fax
06 (1) 441- 1319
cím
1062 Budapest, Andrássy út 55.
Az okmányirodák elérhetõségérõl tájékozódhat a www.nyilvantarto.hu címen.

l
házi pénztárban készpénzzel, illetve bankkártyával.

Az illeték megfizetésére szolgáló csekket („Magyar
Államkincstár Eljárási illetékbevételi számla” néven)
beszerezheti bármely postahivatalban vagy az okmányirodákban.

www.ugyfelkozpont.hu
ugyfelkozpont@mail.ahiv.hu

Az Ön lakóhelyéhez legközelebbi
okmányiroda:

Tájékoztató
a személyazonosító
igazolványról

Személyes megjelenéshez hogyan foglalhat idõpontot
az interneten keresztül?
l
www.magyarorszag.hu

Kormányzati Portálon az
„Internetes okmányiroda” menüt, majd az „Idõpontfoglalás okmányirodába”, a „Szolgáltatás indításá”val;

l
az „Idõpontfoglalás megkezdése” után választhatja

Cím:
Telefon:

ki a megyét, okmányirodát, ügycsoportot, ügyet;
l
majd „Tovább az idõpont kiválasztásához” lépéssel,

E-mail:

eljut az Ön által választott okmányiroda virtuális
felületére. A rendszer által felkínált 2 órás
idõintervallumok valamelyikét kiválasztva, az ügy
alanyának megnevezésével, valamint az ellenõrzõ
karakterek beírásával, visszaigazolást a 2 órás
idõsávon belül, pontos idõre kap. Ebben az
idõpontban fogják várni az okmányirodában.
Felelõs kiadó: Dr. Ignácz István
Készült: KEK KH Nyomda

Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatala

Kinek adható személyazonosító igazolvány?
Állandó személyazonosító igazolvány annak a személyi
adat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó, Magyarországon élõ magyar állampolgárnak, bevándorolt,
letelepedett, menekült vagy oltalmazott jogállású
személynek adható, aki személyazonosságát okiratokkal
igazolja.

Ki köteles igényelni személyazonosító igazolványt?
Életkortól függetlenül az a Magyarországon élõ magyar
állampolgár, aki nem rendelkezik érvényes, személyazonosságot igazoló más hatósági igazolvánnyal (útlevél vagy
kártyaformátumú vezetõi engedély), köteles személyazonosító igazolványt igényelni.
Kiskorú részére a személyazonosító igazolványt a
törvényes képviselõ kérelmére kell kiadni.
A bevándorolt, a letelepedett, a menekült vagy az
oltalmazott jogállású személy köteles az állandó személyazonosító igazolvány kiadását kérni.
Hol kérelmezhetõ a személyazonosító igazolvány?
A Magyarországon élõ magyar állampolgár újszülött
részére a törvényes képviselõje, a születés anyakönyvi
bejelentésével egyidejûleg, az anyakönyvvezetõnél
terjesztheti elõ a kérelmét. Kérelméhez mellékelnie kell
az újszülött igazolványképét.
A személyes megjelenésében — egészségügyi okból —
akadályozott és a 12 éven aluli magyar állampolgár
kérelmét a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint
illetékes települési jegyzõnél is elõterjesztheti (ekkor a
kérelem nyomtatványt a jegyzõ biztosítja).
Amennyiben a kezelõorvos által kiállított igazolás szerint
nem képes személyesen megjelenni, ügyének intézésében meghatalmazottja is eljárhat (ekkor 1 db
igazolványképet csatolni kell a kérelemhez), azonban a
kérelmet akkor is saját kezûleg kell aláírnia.
A bevándorolt, a letelepedett, a menekült vagy az
oltalmazott az okmányirodában köteles kérni a személyazonosító igazolvány kiadását.
Egyéb esetekben a kérelem bármely okmányirodában,
valamint az Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatala Központi Okmányirodájában elõterjeszthetõ.
Mit kell bemutatni a kérelem benyújtásakor?
l
Állandó

személyazonosító igazolvány elsõ ízben
történõ kiadásához — az újszülött kivételével — be
kell mutatni:
– az érvényes magyar útlevelét (ha rendelkezik
azzal),

– születési anyakönyvi kivonatát;
– lakcímigazolványát (ha rendelkezik azzal);
l
Ha a kérelmezõ érvényes állandó személyazonosító

igazolvánnyal vagy a személyazonosságot igazoló
más érvényes okmánnyal nem rendelkezik, a
kérelemhez be kell mutatnia:
– a születési anyakönyvi kivonatát és a névviselése
megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi
kivonatát (kivéve abban az esetben, ha a személyazonosító igazolványának érvényességi ideje egy
évnél nem régebben járt le, és az adatokban nem
következett be változás; ekkor ezt a lejárt
okmányt);
– lakcímigazolványát (ha rendelkezik azzal);
– a doktori cím viselésére jogosító okiratot;
– külföldrõl hazatért polgár az érvényes magyar
útlevelét, vagy a magyar állampolgárságát igazoló
érvényes állampolgársági bizonyítványát (amenynyiben ezek egyikével rendelkezik) és lakcímigazolványát (ha rendelkezik azzal);
– a cselekvõképességet kizáró gondnokság alatt álló
kérelmezõ esetében a kérelemhez be kell mutatni
a gondnokság alá helyezést tanúsító jogerõs
bírósági határozatot, a törvényes képviseletet
igazoló jogerõs gyámhatósági határozatot,
valamint a törvényes képviselõ személyazonosságát igazoló okmányt is. (A cselekvõképességet kizáró gondnokság alatt álló kérelmezõ
a személyes megjelenés kötelezettsége alól nem
mentesül.).
l
A bevándorolt, a letelepedett, a menekült és az

oltalmazott jogállású személynek:
– a bevándorlási engedélyt, a letelepedett jogállást
igazoló okmányt, a menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerést igazoló okiratot;
– a lakcímigazolványt;
– a menekült jogállású személy kérelméhez csatolni
kell 1 db fényképet, melynek hátoldalára a menekültügyi hatóság feltünteti a menekültkénti
elismerésrõl szóló hatósági határozat számát,
továbbá a fényképnek a menekültként elismert
személlyel való azonosságát bélyegzõlenyomattal
és aláírással is igazolnia kell;
– a bevándorolt és a letelepedett jogállású
személynek a kérelméhez be kell mutatnia a
külföldi hatóság által kiállított útlevelét (ha azzal
rendelkezik).
Az igényléshez szükséges okiratokat eredetben vagy az
eredetirõl készített hiteles másolatban, külföldön
kiállított okiratot hiteles magyar fordításban kell
bemutatni.

l
Ha a kérelmezõ adatváltozás miatt kéri személy-

azonosító igazolványának cseréjét:
– az adatváltozást igazoló okmányokat (születési
anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat,
doktori cím viselésére jogosító okirat);
– a lecserélni kívánt személyazonosító igazolványát;
– lakcímigazolványát (ha rendelkezik azzal).
l
Ha a kérelmezõ téves adatbejegyzés vagy gyártási

hiba miatt kéri személyazonosító igazolványának
cseréjét:
– a hibás személyazonosító igazolványát;
– az adatbejegyzés téves voltát bizonyító okiratot;
– a lakcímigazolványát (ha rendelkezik azzal).
l
Ha a kérelmezõ az érvényességi idõ lejárta miatt,
annak lejártát megelõzõen kéri személyazonosító
igazolványának cseréjét:
– a cserélendõ személyazonosító igazolványát;
– lakcímigazolványát (ha rendelkezik azzal).
l
Ha a kérelmezõ megrongálódás miatt kéri személyazonosító igazolványának lecserélését:
– a megrongálódott személyazonosító igazolványát;
– lakcímigazolványát (ha rendelkezik azzal).
l
Amennyiben személyazonosító igazolványa pótlását
kéri elvesztés, eltulajdonítás vagy megsemmisülés esetén:
– érvényes személyazonosításra alkalmas hatósági
igazolványát, vagy ezek hiányában a születési
anyakönyvi kivonatát, a névviselést igazoló
házassági anyakönyvi kivonatát;
– a lakcímigazolványát (ha rendelkezik azzal).
Ha valaki nemzetiségi nyelven is kéri nevének feltüntetését, akkor olyan születési/házassági anyakönyvi
kivonatot kell bemutatni, amely nemzetiségi nyelven is
tartalmazza a polgár nevét.
Az állampolgári eskü vagy fogadalom letételével
állampolgárságot szerzett polgár személyazonosító
igazolványát hivatalból a Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatala állítja ki. A
hivatalból kiállított okmányt a polgárnak az
állampolgári eskü letételekor a polgármester adja át.
Mennyi illetéket kell fizetni?
l
Az állandó személyazonosító igazolvány kiadására

irányuló eljárás illetéke 1500 Ft.
l
Illetékmentes a 14. életévét be nem töltött polgár

személyazonosító igazolvány iránti kérelme, kivéve
az elveszett, megsemmisült, megrongálódott
okmány pótlása, cseréje.

