
Aláírás, ha a kérelmező nem kéri viselt családi és 
utónevének nemzetiségi nyelven történő szerepeltetését

Aláírás, ha a kérelmező kéri viselt családi és utónevének 
nemzetiségi nyelven történő szerepeltetését

SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY IGÉNYLŐ ADATLAP

KEK KH bizonylatsorszáma:

KKK

Okmányiroda szervkódja:

OO

Székhelye: ......................................................................................

ARCKÉP 
HELYE

Postázási információk

Lakóhely: 

L

 / Tartózkodási hely: 

 

 / Értesítési cím: 

 

Név: ......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Irányítószám:..

..

Településnév: ........................................................................................................................ kerület:................
közterület neve:............................................................................ jellege (út, utca, tér stb.):..............................

Viselt családi és utónév nemzetiségi nyelven:Aláírás

Aláírás

Az igénylő személyi adatai 
Az igénylő családi neve: ....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
Az igénylő 1. utóneve: ....................................................................................................................................
Az igénylő 2. utóneve: ....................................................................................................................................
Születési családi neve: ....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
Születési 1. utóneve: ....................................................................................................................................
Születési 2. utóneve: ....................................................................................................................................
Anyja születési családi neve:...............................................................................................................................

....................................................................................................................................
Anyja 1. utóneve: ....................................................................................................................................
Anyja 2. utóneve: ....................................................................................................................................
Születési helye: ............................................................... és ideje: 

  

 év 

  

 hó 

  

 nap

Kérjük nyomatott nagybetűvel töltse ki!



Közbenső intézkedés
Ideiglenes személyazonosító igazolvány kiadásának oka Kiadott ideiglenes személyazonosító igazolvány
Elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés

E

Adatpontosítás / a tényállás tisztázása

A

Lejárt vagy érvényes szig. cseréje

L

Első kiadás 14 év felett

E

Adatok változása

A

Igényelt állandó személyazonosító okmány
Magyar állampolgár:

M

Magyar állampolgár nemzetiségi nyelvű névvel:

M

Bevándorolt:

B

Menekült/oltalmazott:

M

Letelepedett:

L

A kérelmet előterjesztő
Személyesen jár el:

S

Törvényes képviselő útján:

T

Meghatalmazott útján:

M

Jegyző útján:

J

Hivatalból:

H

A kérelmet előterjesztő aláírása:
.................................................................................................

Igénylés oka
Első kiadás 14 év alatt:

E

Lejárt vagy érvényes szig. cseréje:

L

Első kiadás 14 év felett:

E

Elvesztés:

E

Magyar állampolgárság megszerzése:

M

Eltulajdonítás:

E

Menekült jogállás megszerzése:

M

Megsemmisülés:

M

Letelepedett jogállás megszerzése:

L

Megrongálódás:

M

Oltalmazott jogállás megszerzése:

O

Gyártás és/vagy adathiba miatti csere:

G

Adatváltozás:

A

Ideiglenes szig. kiadás adatpontosítás Oltalmazott jogállás esetén:
/ a tényállás tisztázása miatt:

/

Pótlás gyártmány és/vagy adathiba miatt:

P

Egyéb ok: 

E

Pótlás vesztés miatt:

P

Pótlás eltulajdonítás miatt:

P

Pótlás megsemmisülés miatt:

P

Illetékfizetési adatok
Illetékmentes:

I

Illetékköteles: 1500 Ft

1

3000 Ft

3

Költségmentes:

K

Nem fizetett:

N

A körzetközponti jegyző tölti ki! ZÁRADÉK

Tisztelt Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala!

A kérelemben szereplő adatokkal kérem az Adatlap feldolgozását és a személyazonosító igazolvány kiállítását.

Kelt:………………………………, ……. év ……………….. hó ……nap

________________________________
PH aláírás

Száma:

SS

Érvényessége:

ÉÉ

 év 

 

A kérelemhez bemutatott, illetve mellékelt iratok adatai; áttételre vonatkozó adatok; közbenső intézkedések; értesítések; tájékoztatás; 
határozatok:

Személyazonosító igazolvány-nyilvántartással kapcsolatos adatok
Állandó személyazonosító igazolvány leadásának oka Leadásra nem került:
Érvényességi idő lejárt vagy csere

É

Az okmány elveszett

A

Bejegyzett adatok változása

B

Az okmányt eltulajdonították

A

Gyártás és/vagy adathiba

G

Az okmány megsemmisült

A

Megrongálódás

M

Érvénytelenítve a polgárnál (hozzátartozónál)

É

Magyar állampolgárság megszerzése

M

Bevándorolt jogállás visszavonása

B

Menekült jogállás visszavonása

M

Letelepedett jogállás visszavonása

L

Oltalmazott jogállás visszavonása

O

Leadott állandó személyazonosító igazolvány:

Száma:

SS

Törvényes képviselő nyilatkozata (kiskorú személy személyazonosító igazolvánnyal történő ellátása esetén kötelező kitölteni!)
A személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelem benyújtásához a másik törvényes képviselő is hozzájárult / a törvényes 
képviseletet egyedüli jogosultként gyakorlom.*

Kelt:…………………………………………………. ……………….……………………
* a megfelelő rész aláhúzandó! aláírás
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