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MÁSOLAT  KIÁLLÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM  

AZ ORSZÁGON BELÜL SZÉTTELEPÍTETT SZEMÉLY IGAZOLVÁNYÁRÓL 
 

Az Általános közigazgatási eljárásról szóló törvény 58. szakasza (a SzK Hivtalos Közlönye 16/18. 

szám) kérelmezem igazolvány másolatának kiállítását belföldi száműzött személy igazolványáról  

__________________________________________________ (a kérelmező neve és vezetékneve), 

 JMBG/SZSZ _________________________________ 

Kérem, hogy tegyék számomra lehetővé az országon belül széttelepített személy igazolványáról másolat 
kidolgozását. 
 
A kérelemhez csatolom: 
 

SSZ Dokumentumok Elfogadott forma 

1  Az országon belül széttelepített személy régi/kopott 

igazolványa, amennyiben van neki  

Eredeti példány/hitelesített 

másolat 

2. A személyi igazolványok fénymásolatai (amennyiben a 

kérvény 16 évesnél fiatalabb személyre vonatkozik) 

Fénymásolat/leolvasott 

személyi igazolvány 

3. A széttelepített személyek igazolványának fénymásolata, 

mindkét szülőé (amennyiben a kérvény 16 évesnél fiatalabb 

személyre vonatkozik) 

Fénymásolat 

4. Két fénykép Eredeti példány 

 
Ismerem az Általános közigazgatási eljárásról szóló törvény, 103. szakasz 3. bekezdésében található 

szabályzatát (A SzK Hivatalos Közlönye, 2016/18. szám), amellyel elő van írva, hogy a megindításra 

kerülő eljárásban az ügyfél kérésére az illetékes szerv betekinthet a tényeket tartalmazó személyes 

adatokba amelyek a hivatalos nyilvántartás részei, ezen adatokat begyüjtheti és feldolgozhatja, azon 

esetek kivételével amikor az ügyfél kifejezetten kijelenti, hogy a szükséges adatokat egyedül szerzi be. 

Ha az ügyfél az előrelátott határidőig nem mutatja fel az illetékes szerv döntéséhez szükséges adatokat, 

az eljárás megindításához szükséges kérelem hiányosnak tekinthető. 

 

 



 

  TEGYEN X-ET A MEGFELELŐ 

MEZŐBE 

SSZ A dokumentumokból származó adatok Egyetértek vele, 

hogy az adatokat 

az illetékes szerv 

szerezze be 

Önállóan szerzem 

be az adatokat 

1. A 16 évesnél fiatalabb személyek születési 

anyakönyvi kivonata  
 

 

2. Rendőrségi bizonylat az igazolvány 

elvesztéséről/eltünéséről  
 

 

3. Igazolás azon személy tartózkodási helyének  

bejelentéséről akire a kérelem vonatkozik  
 

 

 

Megjegyzések: 

 

A Városi Közigazgatási Hivatal a hiánytalan kérelem benyújtásást követő 15 napon belül köteles határozatot hozni az 

ügyben. 

Illetékek/térítések: Illetékmentes 

 

 

 

 

 

A kérelem benyújtásának helye és ideje ____________________________________ 
 

 
Cím 

 

______________________________ 

Személyi igazolvány száma 

 

______________________________ 

Elérhetőségi telefon 

 

_______________________________ 

Aláírás 

 

_______________________________ 

  

 


