
Személyazonosító igazolvány cseréje adatváltozás, illetve adat- 
vagy gyártáshiba miatt 

Ügyleírás: Személyazonosító igazolvány cseréje adatváltozás esetén, illetve 
adat- vagy gyártáshiba miatt. 
 

Illetékesség Országos. 
 

Szükséges okiratok: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az ügyintézés  
elősegítése érdekében 
ajánlott okiratok: 

- személyazonosító igazolvány, 
- lakcímigazolvány, 
 
Adatváltozás esetén a változás okától függően: 

 doktori cím viselésére jogosító okirat (jogász, orvosi, 
gyógyszerészi diploma),  

 külföldön szerzett doktori cím esetén az annak honosítását 
tanúsító okirat, 

 a tároló elem nem működik,  

 a 65. életévét betöltött kérelmező tároló elemmel rendelkező 
személyazonosító igazolvány helyett az Nytv. 29/E. § (2) 
bekezdése szerinti személyazonosító igazolványt igényel, 

 a 65. életévét betöltött kérelmező az Nytv. 29/E. § (2) 
bekezdése szerinti személyazonosító igazolvány helyett tároló 
elemmel rendelkező személyazonosító igazolványt igényel, 

 a személyazonosító igazolvány tároló eleme ujjnyomatot nem 
tartalmaz, és a polgár ujjnyomat rögzítését kéri. 

 
Az adatváltozást 8 napon belül be kell jelenteni. 
A 8 napon túli bejelentés esetén ideiglenes személyazonosító 
igazolvány kerül kiállításra. 
 
- születési anyakönyvi kivonat (születési név változása esetén), 
- névváltoztatást igazoló iratok (névváltoztatási okirat), 
- névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonat. 
 

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

Ügyintézés határideje és 
díja/illetéke: 

20 nap. 
 
Az eljárás díj- és illetékmentes. 
 

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 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. 



 

 


