
Segédanyag a személyi igazolvány intézéséhez segítőknek 

A személyi igazolvány a személy azonosságát igazoló dokumentum, mely a személy 

legfontosabb személyi adatait, például nevét, anyja nevét, születési helyét és dátumát, 

személyazonosító számát, stb. tartalmazza. A Magyar Köztársaságban három különböző 

megjelenésű személyazonosító igazolvány (köznapi néven: személyi igazolvány) van 

forgalomban. 2000. január 1-jétől a személyi adatokat, fényképet, és aláírást tartalmazó 

plasztik kártyát állítanak ki az első igénylőknek, illetve a régi, füzet formájú okmányokat is 

ilyenre cserélik, amennyiben az elveszett, lejárt vagy megsemmisült. A kétféle füzet formájú 

igazolvány (a kemény borítójú, népköztársasági címerrel és a puha borítójú, köztársasági 

címerrel) továbbra is érvényes, cseréjük az érvényességi idő leteltéig nem szükséges {1}. 

Kötelező kiváltani a személyazonosító igazolványt?  

A 14. életévét betöltött magyar állampolgárnak, bevándorlónak és menekültnek rendelkeznie 

kell személyazonosításra alkalmas okmánnyal: általában személyazonosító igazolvánnyal, de 

a személyazonosság igazolható útlevéllel vagy 2001. január 1-je után kiállított (kártya 

formájú) jogosítvánnyal. .  

A személyazonosító igazolvány igénylése  

1. Személyazonosító igazolvány az ország bármely körzetközponti (fővárosban kerületi) 

jegyzőjénél, az okmányirodákban igényelhető {2}  . 

A személyes megjelenésében – egészségi okból – akadályozott kérelmező az állandó 

személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelmét a lakóhelye vagy tartózkodási helye 

szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél is előterjesztheti, aki azt megküldi a 

kérelmező lakóhelye szerint illetékes körzetközponti jegyzőnek . 

2. A hatóság az igazolványt kérelemre állítja ki (a kérelmet az okmányiroda állítja elő). 

Az állandó személyazonosító igazolvány kiadását első ízben abban az évben lehet kérni, 

amelyikben a kérelmező a 14. életévét betölti. 

Ha a kérelmező már rendelkezik személyazonosító igazolvánnyal, az igazolvány kiadását a 

korábbi igazolvány érvényességi idejének lejártát megelőző, legfeljebb 60 naptári napon belül 

lehet kérni . 

Az eljárásban a kérelmezőnek személyesen kell eljárnia. A kérelem személyes 

előterjesztésekor ugyanis a jogosultról az okmányiroda arcképes felvételt készít. A 

cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló kérelmező esetében a törvényes képviselő jár 

el, de a személyes megjelenés kötelezettsége alól a kérelmező nem mentesül . 

3. Ha a kérelmező érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a 

személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal nem rendelkezik, a kérelemhez be kell 

mutatnia: 

 születési anyakönyvi kivonatát és a névviselés megállapítására alkalmas – házassági – 

anyakönyvi kivonatát;  

 a doktori cím viselésére jogosító okiratot;  
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 külföldről hazatérés esetén a magyar állampolgárságát igazoló érvényes 

állampolgársági bizonyítványát, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló 

hatósági igazolványát;  

 a bevándorolt, a menekült és a letelepedett jogállású kérelmezőnek a bevándorlási 

engedélyt, a menekültkénti elismerését igazoló okiratot, a letelepedett jogállást igazoló 

okmányt, továbbá a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt . 

Az okiratot eredetiben vagy az eredetiről készített hiteles másolatban, külföldön kiállított 

okiratot hiteles magyar fordításban kell bemutatni. Magyar állampolgár külföldön történt 

születéséről, házasságkötéséről a hazai anyakönyvezés során kiállított anyakönyvi kivonatot, 

illetve annak hiteles másolatát kell bemutatni . 

4. Ha a kérelmező a kérelem benyújtásakor rendelkezik érvényes állandó személyazonosító 

igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal és az adatokban 

nem következett be változás, akkor a korábbi állandó személyazonosító igazolványát, illetőleg 

személyazonosságát igazoló más érvényes okmányát (útlevelét, jogosítványát) kell 

bemutatnia. Egyidejűleg a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bemutatott okmány a 

természetes személyazonosító adatokat, így különösen a családi és utónevet az anyakönyvi 

okmányokkal megegyezően tartalmazza. 

5. Ha a kérelmező érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal rendelkezik és az 

igazolvány adataiban változás következett be, az adatváltozást a 3. pontban felsorolt 

okiratokkal kell igazolnia. Ha a kérelmező az állandó személyazonosító igazolványát nem 

tudja bemutatni, nyilatkozni kell annak okáról . 

A cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló kérelmező esetében a fentieken túl a 

kérelemhez be kell mutatni a gondnokság alá helyezést tanúsító jogerős bírósági határozatot, a 

törvényes képviseletet igazoló jogerős gyámhatósági határozatot, valamint a törvényes 

képviselő személyazonosságát igazoló okmányt is. 

Az ideiglenes személyazonosító igazolvány  

A jogosult részére ideiglenes személyazonosító igazolványt kell kiadni, ha 

1. állandó személyazonosító igazolványát ellopták, elvesztette, vagy az megsemmisült, 

és nem rendelkezik más, személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvánnyal 

(érvényességi ideje: 30 nap);  

2. személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvánnyal nem rendelkezik, és az állandó 

személyazonosító igazolvány átmenetileg nem adható ki (érvényességi ideje: 120 nap, 

és egyszer ismételten kiadható újabb 120 napos érvényességgel).  

Az ideiglenes személyazonosító igazolvány az érvényességének időtartama alatt kizárólag a 

személyazonosság átmeneti igazolására szolgál .  

Kell-e fizetni a személyazonosító igazolványért?  

A személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárásért az alábbiak szerint kell illetéket 

fizetni: 



Az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárás illetéke 1500 forint. Ha az 

eljárásban az állandó személyazonosító igazolvány átmenetileg nem adható ki és ezért 

ideiglenes személyazonosító igazolvány kiadása is szükséges, az eljárás illetéke összesen 

3000 forint. 

Illetékmentes a más személyazonosító okmánnyal nem rendelkező 

1. 14. életévet betöltő polgár első állandó személyazonosító igazolványa, ha azt annak a 

naptári évnek a végéig kéri, amelyben a 14. életévét betölti,  

2. 70. életévét betöltött polgár állandó személyazonosító igazolványa.  

Illetékmentes továbbá a személyazonosító igazolvány kiadásához szükséges anyakönyvi 

kivonat kiállítása .  

Az illetéket az eljárás megindítását megelőzően készpénzátutalási megbízás útján (csekken), 

vagy amennyiben az okmányirodán erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg 

bankkártyával vagy készpénzzel kell megfizetni .  

Mi a teendő, ha az igazolvány elveszett, ellopták vagy megsemmisült?  

Akinek a személyazonosító igazolványát ellopták, megsemmisült vagy elveszttette, köteles 

azt haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutásától számított három munkanapon belül 

bármely körzetközponti jegyzőnél (külföldön külképviseletnél) bejelenteni. Az igazolvány 

ellopása esetén a bejelentés a rendőrségen is teljesíthető .  

Az elveszett személyazonosító igazolványokat az okmánykörözési nyilvántartásba bejegyzik, 

és a rendőrség a továbbiakban körözi azt. 

Az elvesztett, ellopott, megsemmisült személyazonosító igazolvány helyett új kérhető 

(pótlás). A pótlás azonban csak akkor kötelező, ha a polgárnak nincs érvényes útlevele, vagy 

érvényes, 2001. január 1. után kiállított gépjármű vezetői engedélye (lásd még: Okmányok 

elvesztése, megsemmisülése, megrongálódása). 

Mi a teendő a személyazonosító igazolványban szereplő adatok megváltozása esetén?  

Ha személyazonosító igazolványban az adatok megváltoztak, az igazolvány a törvény erejénél 

fogva érvénytelen lesz. Ez esetben a személyazonosító igazolvány igénylésénél leírtak szerint 

kell eljárni. 

Mit kell tenni, ha az igazolvány érvényessége lejárt, vagy le fog járni?  

Ha a személyazonosító igazolvány érvényessége lejár, annak cseréjét legkorábban 60 nappal a 

személyazonosító igazolvány érvényességének lejárta előtt lehet kérni . Az eljárás a 

személyazonosító igazolvány igénylésénél leírtak szerint folyik, 1500 forint illeték befizetése 

mellett .  

A régi személyazonosító igazolványban szerepel a címem, mi történik, ha elköltözöm?  



Az okmányirodán a régi személyazonosító igazolványban érvénytelenítik a lakcímet, és az új 

címről lakcímigazolványt állítanak ki, de a személyazonosító igazolvány – az új cím 

bejegyzése nélkül – továbbra is érvényes marad, azt nem cserélik le. 

Utazás az Európai Unió országaiba személyi igazolvánnyal  

Az Európai Uniós csatlakozás napjától (2004. május 1.) a magyar állampolgárok az unió 

tagállamaiba az 1991. április 1-je előtt kiállított igazolvánnyal (kemény borítójú, 

népköztársasági címerrel), az 1991. április 1-je után kiállított igazolvánnyal (puha borítójú, 

köztársasági címerrel), a 2000. január 1-je után kiállított igazolvánnyal (kártya formájú, 

műanyag), illetve 2000. január 1-jét követően kiállított ideiglenes személyazonosító 

igazolvánnyal is utazhatnak . 

A személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatban eljáró hatóságok  

A személyazonosító igazolvánnyal összefüggő hatósági ügyben első fokon a lakóhely szerint 

illetékes okmányiroda, vagyis a körzetközponti jegyző, illetőleg (amennyiben a kérelmet ott 

nyújtják be) a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala jár el. 

A másodfokú hatósági jogkört a regionális közigazgatási hivatal gyakorolja . 

Miről dönthet az okmányiroda?  

1. Dönt a személyazonosító igazolvány kiadásáról, kiadásának megtagadásáról, valamint 

a személyazonosító igazolvány visszavonásáról;  

2. Dönt a talált személyazonosító igazolvány visszaadásáról;  

3. A törvényben meghatározottak szerint adatszolgáltatást teljesít a személyazonosító 

igazolványok nyilvántartásából;  

4. Továbbítja a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának a 

személyazonosító igazolvány kitöltéséhez szükséges adatokat;  

5. Intézkedik a személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés során tapasztalt, 

vagy a polgár által bejelentett adatváltozásnak, adatjavításnak a személyi adat és 

lakcímnyilvántartáson történő átvezetéséről;  

6. Értesíti a személyazonosító igazolvány találásáról, elvesztéséről, ellopásáról, 

megsemmisüléséről, leadásáról, visszavonásáról és megsemmisítéséről a 

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát.  

7. Kezeli a személyazonosító igazolvány kiadásának megtagadásával, a 

személyazonosító igazolvány visszavonásával, valamint leadásával kapcsolatos 

alapiratokat, továbbá gondoskodik meghatározott iratok továbbításáról . 

Mikor tagadhatja meg az okmányiroda az igazolvány kiadását?  

Az állandó személyazonosító igazolvány kiadását határozatban meg kell tagadni, ha: 

1. a kérelmező állandó személyazonosító igazolványra nem jogosult;  

2. a kérelmező – a jogszabályban foglalt kivétellel – még érvényes állandó 

személyazonosító igazolvánnyal rendelkezik, s annak adataiban nem történt változás.  

Mikor vonhatják vissza az igazolványt?  



Az állampolgár, a bevándorolt vagy a menekült jogállású személy lakóhelye szerint illetékes 

okmányiroda a személyazonosító igazolványt azonnal végrehajtandó határozattal visszavonja, 

ha: 

1. a személyazonosító igazolványt jogosulatlanul használták fel vagy meghamisították; 

2. az állampolgár, illetőleg a bevándorolt és a menekült jogállású személy az arra való 

jogosultság megszűnését követően az állandó személyazonosító igazolványt nem adta 

le . 

Forrás, hivatkozás: 

{1}http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?dbnum=1&docid=99900168.KOR&cel=P%2815%

29B%283%29#xcel  

{2} http://holmivan.valami.info/ugyintezes-lista/okmanyiroda,Budapest; 

http://okmanyiroda.lap.hu/_budapest_-_keruleti_okmanyirodak/18206130 
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http://holmivan.valami.info/ugyintezes-lista/okmanyiroda,Budapest

