
Első  személyazonosító  igazolvány  igénylése  a  14.  életévét  be  nem  töltött  polgár
esetén
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Az állandó személyazonosító igazolvány személyesen kérelmezhető:

˗ bármely járási hivatalnál,

˗ lakó-  vagy  tartózkodási  hely  szerint  illetékes  jegyzőnél,  ha  a
személyes megjelenésben egészségügyi okból akadályozott.

Ügyintézéshez
szükséges
dokumentumok

Ügyintézéskor bemutatandó iratok, okmányok:

˗ érvényes útlevél (ha rendelkezik vele),
˗ kérelmező lakcímet igazoló hatósági igazolványa
˗ a  szülők  (törvényes  képviselők)  érvényes  személyazonosságot

igazoló okmánya (személyazonosító igazolvány, kártyaformátumú
vezetői  engedély  vagy  útlevél)  és  lakcímet  igazoló  hatósági
igazolványa 

˗ ha személyesen csak az egyik szülő jár el, akkor a másik szülő
hozzájáruló  nyilatkozata,  vagy a szülői  felügyelet  megszűnését,
szünetelését igazoló jogerős határozat, illetve ha az egyik szülő
elhalálozott, akkor a halotti anyakönyvi kivonat

Az ügyintézés elősegítése érdekében ajánlott okirat
A gyermek születési anyakönyvi okirata.
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Az eljárás díj- és illetékmentes

Ügyintézési
határidő

Az  okmány  elkészülésének  határideje (ügyintézési  határidő):
sommás eljárásban (a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei,
valamint  a  hatóság  rendelkezésére  álló  adatok  alapján  a  tényállás
tisztázott és nincs ellenérdekű ügyfél) 8 (nyolc) nap. Teljes eljárásban (a
kérelem nem teljes, illetve a tényállás nem tisztázott) 20 (húsz) nap

Eljárást  megindító
irat  (kérelem)
benyújtásának
módja

˗ személyesen

Alapvető  eljárási
szabályok,
ügymenetre
vonatkozó
tájékoztatás

Állandó  személyazonosító  igazolvány  annak  a  személyiadat-  és
lakcímnyilvántartás  hatálya  alá  tartozó  magyar  állampolgárnak,
bevándorolt,  letelepedett,  menekült  vagy  oltalmazott  jogállású
személynek  adható,  aki  személyazonosságát  és  a  személyazonosító
igazolványban szereplő adatait megfelelően igazolja. 

A személyazonosító igazolványra jogosult személyi kör tekintetében



fontos  változás,  hogy  2016.  január  1-jétől a  külföldön  élő  magyar
állampolgárok is jogosultak személyazonosító igazolvány igénylésére.

Cselekvőképtelen  kiskorú  (főszabály  szerint  14  év  alatti)  kérelmező
helyett  a törvényes képviselő(k)  jár(nak) el.  A kiskorú ügyfél törvényes
képviseletét általában a szülő(k), ennek hiányában a gyám látjá(k) el.

A kérelem benyújtásához szükség van mindkét szülő jelenlétére. 

Amennyiben személyesen csak az egyik szülő jelenik meg, a kérelemhez
csatolni kell  a másik szülőnek (törvényes képviselőnek) a közjegyző, a
fővárosi  és  megyei  kormányhivatal  gyermekvédelmi  és  gyámügyi
feladatkörében  eljáró  járási  (fővárosi  kerületi)  hivatala,  a  bv.  szerv
vezetője, a konzuli tisztviselő, a központi szerv vagy a járási hivatal előtt
tett,  vagy  a  szülő  által  kiállított,  teljes  bizonyító  erejű  magánokiratba
foglalt,  a  személyazonosító  igazolvány  kiadásához  hozzájáruló
nyilatkozatát vagy a szülői felügyelet megszűnését, illetőleg szünetelését
igazoló jogerős határozatot is.

Cselekvőképtelen  kiskorú  kérelmező  esetében  a  személyes
megjelenésében  akadályozott  szülő/törvényes  képviselő  elektronikus
azonosítást  követően  elektronikus  kapcsolattartás  keretében  a
Rendelkezési Nyilvántartásban is megteheti hozzájáruló nyilatkozatát az
állandó személyazonosító igazolvány cseréjéhez.

Ideiglenes  személyazonosító  igazolvány  a  kormányablakban  azonnal
kiállításra  kerül,  amennyiben  a  kiskorú nem  rendelkezik  érvényes
személyazonosításra  alkalmas  okmánnyal  (útlevéllel),  és  a  törvényes
képviselője kéri az okmány kiállítását.

Ha  lejárt  a  kiskorú  állandó  személyazonosító  igazolványa  és  nem
rendelkezik  érvényes  személyazonosításra  alkalmas  okmánnyal,  akkor
kötelező az ideiglenes okmány kiállítása.

Az  ideiglenes  személyazonosító  igazolvány  érvényességi  ideje  a
kiadástól számított 30 (harminc) nap.

Az elkészült állandó személyazonosító igazolványt a jogosult törvényes
képviselője, vagy a törvényes képviselő által meghatalmazott személy a
járási hivatalban veheti át. Az okmány átvételével egyidejűleg le kell adni
az ideiglenes személyazonosító igazolványt.

Lehetőség  van  SMS  és/vagy  e-mail  értesítés  kérésére  az  elkészült
igazolvány postára adásának, illetve az okmányirodába/kormányablakba
való érkezésének napjáról.

Az állandó személyazonosító igazolvány érvényességének időtartama
˗ a  12.  életévét  még  be  nem  töltött  igénylő  esetén  a  kiállítás

napjától számított 3 (három) évet követő születési idejének napja,
de legfeljebb a 12. életév betöltésének napjáig terjedő időtartam,

˗ a 12. életévét betöltött, de 18. életévét még be nem töltött igénylő
esetén  a  kiállítás  napjától  számított  3  (három)  évet  követő
születési idejének napja.



Az állandó személyazonosító igazolvány elektronikus adathordozó
egységet,  tároló elemet (chip)  tartalmaz.  A tároló elem elektronikus
formában tartalmazza valamennyi  személyes adatot  és okmányadatot,
amely  az  állandó  személyazonosító  igazolványon  vizuálisan  is
megjelenik.

A tároló elem a fenti adatokon kívül az alábbi adatokat tartalmazza:
˗ a polgár ujjnyomatát (kivéve, ha a személyazonosító igazolvány

kiállításakor  az  érintett  a  12.  életévét  még  nem  tölti  be,  az
ujjnyomat  rögzítését  visszautasította,  vagy  ujjnyomat  adására
fizikailag képtelen),

˗ a polgár társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ),
˗ a polgár adóazonosító jelét, és
˗ a személyazonosító igazolvány elektronikus egyedi azonosítóját,

valamint 
˗ vészhelyzet esetén hívható maximum 2 (kettő) db telefonszámot

(az erre irányuló kérelem esetén)

A  személyazonosító  igazolvány  kiadása  iránti  kérelemhez  szükséges
adatok  rögzítését  követően  kerülnek  átadásra  a  törvényes  képviselő
számára  a  tároló  elemet  tartalmazó  személyazonosító  igazolvány
elektronikus használatához szükséges kódok.

A törvényes képviselő  a következők kódokat  kapja  meg egy sértetlen
lezárt borítékban:

˗ aktiváló PIN kód
˗ PUK kód
˗ regisztrációs kód

Ügytípushoz
kapcsolódó
jogszabályok
jegyzéke

˗ 2014.  évi  LXXXIII.  törvény  az  egységes  elektronikuskártya-
kibocsátási keretrendszerről 

˗ 1996.  évi  XX.  törvény a  személyazonosító  jel  helyébe  lépő
azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

˗ 1992.  évi  LXVI.  törvény  a  polgárok  személyi  adatainak  és
lakcímének nyilvántartásáról (Nytv.) 

˗ 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
(Ákr.) 

˗ 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről (Itv.)

˗ 146/1993.  (X.  26.)  Korm.  rendelet  a  polgárok  személyi
adatainak  és  lakcímének  nyilvántartásáról  szóló  1992.  évi
LXVI. törvény végrehajtásáról (Nytv. Vhr.)

˗ 414/2015.  (XII.  23.)  Korm.  rendelet  a  személyazonosító
igazolvány  kiadása és az  egységes arcképmás-  és  aláírás-
felvételezés szabályairól (Szig. rendelet)

˗ 86/1996.  (VI.  14.)  Korm.  rendelet  a  biztonsági  okmányok
védelmének rendjéről

˗ 86/2019.  (IV.23.)  Korm.  rendelet  a  fővárosi  és  megyei
kormányhivatalokról,  valamint  a  járási  (fővárosi  kerületi)



hivatalokról

A jogszabályok hatályos szövege: Jogszabálykereső

Ügyintézéshez
használt, letölthető
nyomtatványok

Szülői hozzájáruló nyilatkozat

Magyar állampolgárságú újszülött állandó SZIG igénylő adatlap

Egészségügyi okok miatt, távollétében készült SZIG igénylő adatlap

Meghatalmazás

Időpontfoglalás https://ugyintezes.magyarorszag.hu/okmanyiroda/idopontfoglalas

Igénybe  vehető
elektronikus
programok elérése

Nincs.

Tájékoztatás  az
ügyfelet  megillető
jogokról  és
kötelezettségekről

Az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény
alapján.
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