
Személyazonosító igazolvány igénylése 14. év alatti személy 
részére 

Ügyleírás: Személyazonosító igazolvány igénylése 14. életévet be nem 
töltött személy részére. A kérelmező nevében a kiskorú törvényes 
képviselője jár el, azonban a kiskorú személyes megjelenése 
kötelező. 
 

Illetékesség: Országos 
 
A Magyarországon született magyar állampolgár újszülött állandó 
személyazonosító igazolványát a törvényes képviselő - személyes 
megjelenést mellőzve - kérelmezheti a születést anyakönyvező 
anyakönyvvezetőnél is, aki a kérelem nyomtatványt továbbítja a 
születés helye szerint illetékes járási hivatalnak. 
 

Szükséges okiratok: - érvényes útlevél (amennyiben rendelkezik vele, be kell mutatni), 
- a gyermek személyazonosító igazolvány kérelem benyújtásakor a 

szülők (törvényes képviselők) együttes megjelenése szükséges. Az 
okmány kiadásához közös hozzájáruló nyilatkozatukat egyidejűleg 
teszik meg. 
Az egyik szülő személyes megjelenése esetében a másik szülő 
írásos magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozata. 
Elvált szülők esetében a törvényes képviselőnek - a szülői 
felügyeletet gyakorlónak - a gyermek elhelyezéséről szóló eredeti 
jogerős bírói ítéletet, elhalt szülő(k) esetében a halotti anyakönyvi 
kivonat(ok) be kell mutatni. 

- a szülő (törvényes képviselő) érvényes személyazonosságot igazoló 
okmánya (személyazonosító igazolvány, kártyaformátumú vezetői 
engedély, útlevél) és lakcímigazolványa, 

- a személyi igazolványt igénylő személy lakcímigazolványa. 
 
A személyes megjelenés kötelező, kivéve: 

 ha a kérelmező - a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint - 
egészségi állapota miatt nem képes a hatóság előtt 
személyesen megjelenni. 

Ebben az esetben szükséges továbbá: 
- 3 hónapnál nem régebbi igazolványkép  

 

 

Az ügyet intéző osztály: A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalnak a kérelmező lakó-, illetve 
tartózkodási helye szerinti járási hivatalának okmányirodai osztálya, 
illetve kormányablak osztálya. 
 

Ügyintézés határideje és 
díja/illetéke: 
 

20 nap. 
Az eljárás díj- és illetékmentes. 
 

Egyéb fontos tudnivalók: Érvényességi ideje:  
- ha a 12. életévét még nem töltötte be, a kiállítás napjától 

számított 3 év, de legfeljebb a 12. életév betöltésének napjáig 
terjedő időtartam, 

- a 12. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem töltötte be, a 
kiállítás napjától számított 3 év, 

 

Az alkalmazott 
jogszabályok: 

1. 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről, 
2. 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének 

nyilvántartásáról, 
3. 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól, 



4. 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és 
lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
végrehajtásáról, 

5. 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról, 

6. 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a kormányablakokról,  
7. 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási 

bürokráciacsökkentéssel összefüggésben egyes kormányrendeletek 
módosításáról,  

8. 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a személyazonosító igazolvány 
kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés 
szabályairól. 

 

 


