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A MAGYAR IGAZOLVÁNY, PEDAGÓGUSIGAZOLVÁNY, DIÁKIGAZO LVÁNY, 
OKTATÓI IGAZOLVÁNY ÁTADÁSÁRÓL, ÉRVÉNYESSÉGÉNEK 

MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL 

 
1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal  

Illetékességi terület: A Nógrád Megyei Kormányhivatal – jogszabályi kijelölés alapján – 
a Szlovákiában benyújtott kérelmek alapján kiállított igazolványok átadására illetékes.  

2. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő-Csütörtök: 800-1630 
 Péntek: 800-1400 

3. Ügyintéző és elérhetőség:  

Papp Ildikó  
Tel.: 32/620-726 
E-mail: PappIkukacnograd.emrkh.hu 

Vonatkozó jogszabályok:  

− A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 
(továbbiakban: Tv.); 

− A magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos 
eljárásról szóló 318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet; 

 
4. Ügyintézéshez szükséges dokumentum: Az okmányok átvételéhez személyes 

megjelenéskor a személyi igazolvány, meghatalmazott útján történő átvételkor 
meghatalmazás szükséges. 

5. Eljárási illeték:  illetékmentes 

6. Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Határon túli információs irodákban indul az eljárás, a Kormányhivatalban az elkészült 
okmányok átvételére van lehetőség. 

7. Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

A határon túl élő magyarok az igazolvány igénylésük iránti kérelmet 
(formanyomtatványon a szükséges mellékletekkel) csak a határon túli információs 
irodákban, illetve diplomáciai és konzuli képviseleten adhatják le. Az irodák és a 
külképviselet elektronikus úton továbbítja a kérelmeket a KEK KH-hoz. Az elbírálást és 
gyártást követően „kézbesítésre” az igazolványok ahhoz a kormányhivatalhoz vagy 
külképviselethez kerülnek futárposta útján, amely helyet az igénylő az igénylő lapon 
megjelölt (és amely átadó hely az átadásra jogszabály alapján jogosult).  
 
Magyar Igazolvány kiállítását kérheti az a nem magyar állampolgárságú, magát magyar 
nemzetiségűnek valló személy - kiskorú esetén törvényes képviselője útján -: 

− aki magyar állampolgár, vagy 
− aki tud magyar nyelven, vagy 
− akit a lakóhelye szerinti állam 

− magát magyar nemzetiségűnek valló személyként tart nyilván, vagy 



− területén működő, magyar nemzetiségű személyeket tömörítő szervezet tagként 
nyilvántart, vagy 

− területén működő egyház nyilvántartásában magyar nemzetiségűként tartanak 
számon. 

 
 
Nem jogosult „Magyar igazolvány”-ra az a kérelmező 
 
− aki már rendelkezik érvényes „Magyar igazolvány”-nyal, vagy „Magyar hozzátartozói 

igazolvány”nyal, kivéve, ha a kérelmet az igazolvány adataiban bekövetkezett 
változás, az igazolvány elvesztése vagy megsemmisülése miatt terjesztette elő; 

− aki beutazási és tartózkodási tilalom, illetőleg kiutasítás hatálya alatt áll; 
− aki nem rendelkezik a lakóhelye szerinti államban működő magyar diplomáciai és 

konzuli képviselet által kiállított, jogosultságot tartalmazó igazolással (Tv. 20. § (2) 
bekezdés). 

 
 
Ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik, kérelmére „Magyar hozzátartozói 
igazolvány”-ra jogosult az a hozzátartozó, aki 
 
− magyar nemzetiségű személlyel fennálló családi kapcsolatát okirattal igazolja, továbbá 
− olyan magyar nemzetiségű személyre tekintettel kéri az igazolvány kiadását, aki már 

rendelkezik „Magyar igazolvány”-nyal vagy arra egyébként jogosult. 
 
 
Nem jogosult „Magyar hozzátartozói igazolvány”-ra az a hozzátartozó 
 
− aki már rendelkezik érvényes „Magyar hozzátartozói igazolvány”-nyal, vagy „Magyar 

igazolvány”-nyal, kivéve, ha a kérelmet az igazolvány adataiban bekövetkezett változás 
miatt terjesztette elő; 

− aki beutazási és tartózkodási tilalom vagy kiutasítás hatálya alatt áll; 
− aki nem rendelkezik a Tv. 20. § (3) bekezdésében meghatározott igazolással; 
− aki olyan magyar nemzetiségű személyre tekintettel kéri a „Magyar hozzátartozói 

igazolvány” kiállítását, 
− aki nem rendelkezik a Tv. 20. § (2) bekezdésében meghatározott igazolással; 
− akinek a „Magyar igazolvány” iránti kérelmét az elbíráló hatóság elutasította; 
− akinek a „Magyar igazolvány”-a érvénytelen. 

 
 

A „Magyar igazolvány”, illetve a „Magyar hozzátartozói igazolvány” iránti kérelemnek 
tartalmaznia kell 
 
− a kérelmezőnek az igazolvány kiadására irányuló kérelmét, arcképét és lakcímét; 
− az igazolványban feltüntetésre kerülő személyes adatokat (Tv.21. § (3) bekezdés); 
− az eljárásban közreműködő magyar diplomáciai és konzuli képviselet megnevezését; 

valamint 
− az igazolás kiállításának helyét és idejét. 

 
 
 



Területi Irodák Cím 
Losonc Lucenec, Nám.artézskych pramenov 25. 

Magyar Kulturális Központ 
Rimaszombat Rimavska Sobota, Daxnerova ul. 35-37. 

Magyar Közösségi Ház 
Pozsony Bratislava, Nám. 1. mája 10-12. 
Dunaszerdahely Dunajská Streda, Nám.sv. Stefana 6. 
Komárom Komárno, Nám. Kossutha 3. 
Galánta Galánta, ul. Zoltána Kodálya 777. 
Párkány 94301 Štúrovo,  Želiarsky svah 12. 
Zeliezovce Schubertova 26. 
Rozsnyó Roznava, Komenského ul. 4. (Rákóczi Magyar Ház) 
Moldava nad Bodvou Hlavná 81. 
Királyhelmec Královsky Chlmec, Hlavná ul. 49. 
Szepsi 045 01 Moldava nad Bodvou , Hviezdoslavova 32. 
Fülek 98601 Fiľakovo, Podhradská 26 / Magyar Közösségi Ház / 

 
 

Kihelyezett fogadóórák: 
 
− Párkány /Stúrovo/ mellett Nána kultúrházban 

(Madáchova ul.) fogadónap: csütörtökönként, 
 

− Nagymegyer /Velky Meder/ Csemadok irodában 
(Zeleznicná 63.) fogadónap: péntekenként, 
 

− Ipolyság /Sahy/ Pongrácz Lajos Közösségi Házban 
fogadónap: csütörtökönként, 
 

− Fülek /Filakovo/ Magyar Közösségi Házban 
(Podhradská ul. 26.) fogadónap: szerdánként. 

 
Azon legyártott igazolványok, amelyek átadási helyéül a kérelmezők a hivatalt jelölték 
meg, futárposta útján érkeznek meg. A megérkezést követően az érkezés ténye – a tételes 
egyeztetést követően – felrögzítésre kerül a MÍG számítógépes nyilvántartási rendszerben. 
A Központi Hivatal nem értesíti közvetlenül a kérelmezőket az igazolvány 
elkészültéről, az igazolványt igénylő a területi információs irodáknál vagy az átadás 
helyéül megjelölt kormányhivatalban érdeklődhet az igazolvány elkészülte felől. 
 
Az igazolványok átadására a kérelmező személyesen történő megjelenése, illetve 
meghatalmazás útján kerülhet sor. 
 
 

 


