Az ügyfél hogyan róhatja le az illetéket?
A személyazonosító igazolvánnyal és lakcímigazolvánnyal kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárási illeték megﬁzetése történhet készpénz-átutalási megbízással (csekkel), vagy amennyiben az eljáró okmányirodában a feltételek biztosítottak:
• házi pénztárban készpénzzel, illetve bankkártyával.
Az illeték megﬁzetésére szolgáló csekk („Magyar Államkincstár
Eljárási illeték bevételi számla” néven) beszerezhető bármely
postahivatalban vagy az okmányirodákban.

A személyes megjelenéshez hogyan foglalhatnak az
ügyfelek időpontot az Interneten?
• A Kormányzati Portál (www.magyarorszag.hu) felületén az
„Internetes okmányiroda” menübe lépve;
• „Időpontfoglalás okmányirodába”, „Szolgáltatás indítása”
gombot kiválasztva;
• az „Időpontfoglalás megkezdése” után választhatja ki a megyét, okmányirodát, ügycsoportot, ügyet;
• majd „Tovább az időpont kiválasztásához” gombot lenyomva, eljut az Ön által választott okmányiroda virtuális felületére. A rendszer által felkínált 2 órás időintervallumok valamelyikét kiválasztva, az ügy alanyának megnevezésével,
valamint az ellenőrző karakterek beírásával, visszaigazolást
a 2 órás idősávon belül, pontos időre kap. Ebben az időpontban fogják várni az okmányirodában.

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala várja kérdéseit
e-mail: ugyfelkozpont@mail.ahiv.hu vagy xr@mail.ahiv.hu
internet: www.nyilvantarto.hu vagy www.ugyfelkozpont.hu
telefon: 06 (1) 273-4800
fax: 06 (1) 441-1319
cím: 1062 Budapest, Andrássy út 55.
Az okmányirodák elérhetőségéről a www.nyilvantarto.hu
címen tájékozódhat.
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Tájékoztató kiskorúak
személyi igazolvány
igényléséhez

Az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társﬁnanszírozásával valósul meg.
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A második generációs biometrikus útlevél kialakítását és hazai
bevezetését támogató európai uniós projekt fejlesztéseinek eredményeként 2009. június 28-ától a 14 éven aluli kiskorúak számára is igényelhető személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolványukba (lakcímigazolványba) kérelemre
bejegyeztethetővé válik a szülők, törvényes képviselők neve és
aktuális telefonszáma.

Miért érdemes személyazonosító igazolványt
igényelni a kiskorú számára és a szülő, vagy
törvényes képviselő adatait bejegyeztetni a
lakcímigazolványába?
A személyazonosító igazolvány kiadása lehetővé teszi a kiskorú
gyermekek számára is a szabad mozgás jogának gyakorlását
az Európai Unión belül anélkül, hogy a szülőknek többletráfordítással útlevelet kellene készíttetniük.
A szülő, vagy törvényes képviselő nevének és telefonszámának
a kiskorú lakcímigazolványába történő bejegyzése a 14 éven
aluli gyermekek biztonságát szolgálja.

Kell-e igényelni személyazonosító igazolványt kiskorú
számára?
A 2009. június 28-ától hatályba lépő törvény rendelkezései továbbra is fenntartják azt a szabályt, mely szerint életkortól függetlenül a Magyarországon élő magyar állampolgár, aki nem
rendelkezik érvényes útlevéllel vagy kártya formátumú vezetői
engedéllyel, köteles személyazonosító igazolványt igényelni. A
szülő, vagy a törvényes képviselő dönt arról, hogy kiskorú gyermekének útlevelet vagy személyazonosító igazolványt igényel.

Ki kérheti személyazonosító igazolvány kiskorú
számára?
Kiskorú részére a személyazonosító igazolványt a szülő, vagy
törvényes képviselő kérelmére kell kiadni.

Ki kérheti a 14 éven aluli kiskorú szülőjének,
törvényes képviselőjének adatai feltüntetését a
gyermek lakcímigazolványába?
Amennyiben mindkét szülő, vagy törvényes képviselő nevének
és telefonszámának feltüntetését kérik, a kérelmet mindkét szülőnek, törvényes képviselőnek alá kell írnia, vagy a kérelmet
előterjesztő egyik félnek be kell mutatnia a másik fél szabályszerű meghatalmazását. Ha a kérelem csak az egyik fél adatainak bejegyzésére vonatkozik, a kérelmet az érintett félnek kell
előterjeszteni az erre a célra szolgáló formanyomtatványon.

Hol kérelmezhető a személyazonosító igazolvány az
újszülöttek számára?
Újszülött részére szülője, törvényes képviselője a születés anyakönyvi bejelentésével egyidejűleg, - az anyakönyvvezető felé továbbításra kerülő - kérelmét a szülészeti intézetben, kórházban
terjesztheti elő. Kérelméhez mellékelnie kell az újszülött igazolványképét.
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Hol kérelmezhető a személyazonosító igazolvány a
kiskorúak számára?
A 12 éven aluli magyar állampolgár részére szülője, törvényes
képviselője a kérelmet a kiskorú lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerint illetékes jegyzőnél is előterjesztheti vagy az ország
bármelyik okmányirodájában. A 12. életév betöltését követően
az ország bármelyik okmányirodájában lehetőség van a kérelem előterjesztésére.

Mit kell bemutatni a kérelem benyújtásakor?
Állandó személyazonosító igazolvány első ízben történő kiadásához – az újszülött kivételével – be kell mutatni:
• az érvényes magyar útlevelét (ha rendelkezik azzal), születési
anyakönyvi kivonatot;
• lakcímigazolványt;
• és a kérelemhez csatolni kell a kiskorú igazolványképét (abban az esetben, ha a kérelem előterjesztésének helye a 12
éven aluli kiskorú lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint
illetékes jegyző).
Ha nemzetiségi nyelven is kérik a kiskorú nevének feltüntetését, akkor olyan születési anyakönyvi kivonatot kell bemutatni,
amely nemzetiségi nyelven is tartalmazza a polgár nevét.

Mennyi illetéket kell ﬁzetni?
• Illetékmentes a 14. életévét be nem töltött polgár személyazonosító igazolványa, kivéve az elveszett, eltulajdonított,
megsemmisült, megrongálódott okmány pótlása esetén.
• Illetékmentes a személyazonosító igazolvány és a lakcímigazolvány cseréje, ha a csere a hatóság téves bejegyzésén alapul, vagy az okmány gyártáshibás.
• Illetékmentes a lakcímigazolvány kiadása, ha az a személyazonosító igazolvány kiadása vagy lakcímváltozás (lakcímbejelentés) illetve – 14. életévét be nem töltött kiskorú esetén – a
szülő, törvényes képviselő kérelemre feltüntethető adatainak
változása miatt szükséges.
• Illetékmentes a lakcímigazolvány kiadása, ha arra a személyi
azonosító képzése — ideértve a személyi azonosító megváltozását eredményező adatváltozást is — miatt kerül sor.
• Illetékmentes a lakcímigazolvány cseréjére irányuló eljárás,
amennyiben arra a helység, az utca, egyéb helymeghatározó
adat nevének vagy számának megváltozása miatt kerül sor.
• Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült, megrongálódott
személyazonosító igazolvány pótlása esetén ﬁzetendő illeték
1500 Ft, illetve 3000 Ft amennyiben ideiglenes személyazonosító igazolvány kiadása is szükséges.
• Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült, megrongálódott
lakcímigazolvány pótlása esetén ﬁzetendő illeték 1000 Ft.
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