
KÉRELEM

Pótfüzet kiállítása iránt

Alulírott,  ………………………………………..  az  alábbi  kérelemmel  fordulok  a  közigazgatási 
hatósághoz:

a)* 

a

                                            számú Magyar Igazolványomban/Magyar hozzátartozói igazolványomban 
a kedvezmények feltüntetésére szolgáló rovatok beteltek, ezért kérem pótfüzet kiállítását.

b)* 

 

                        számú Magyar igazolványomhoz/Magyar hozzátartozói igazolványomhoz 

tartozó  / számú pótfüzet betelt  /ellopták /elveszett  /  megsemmisült  /  megrongálódott/téves bejegyzést 
tartalmaz / gyártási hibás**, ezért kérem új pótfüzet kiállítását.

Azonosító adatok***:

A kérelmező

Családi és utóneve: …………………………………………………………………………….

Családi és utóneve magyarul:…………………………………………………………………..

Állampolgársága:……………………………………………………………………………….

Születési helye és ideje:………………………………………………………………………..

Anyja neve:…………………………………………………………………………………….

Lakcíme:.....................................................................................................................................

Kelt: ……………….., …………. …………………………………
/Kérelmező aláírása/

....................................................
/Kiskorú,  illetve  cselekvőképtelen  kérelmező 
esetén törvényes képviselőjének aláírása/

A fenti igazolványt (és pótfüzetet) ügyintézésre átvettem:

Kelt: ……………….., …………………….
…………………………………

/Információs Iroda munkatársának 
aláírása/

* A megfelelő rész kitöltendő.
** A megfelelő rész aláhúzandó.
*** Kérjük az Igazolványon szereplő adatokkal megegyezően kitölteni!



1. számú melléklet 
MEGHATALMAZÁS

Magyar igazolvány / Magyar hozzátartozói igazolvány/ Pótfüzet
igényléséhez / cseréjéhez / pótlásához és átvételéhez*

Alulírott (név) ................................................................................................................................……....

(lakcím:.............................................................................................................................................…….;

születési hely: ..........................................................................., idő: .............................................……..;

szig. szám: .............................................; anyja neve: ...................................................................……..)

meghatalmazom (név)………..………….……………………………………………………………..…

(születési hely, idő, szig. szám )...............................................................………………................……...

személyt, hogy a  Magyar igazolvány / Magyar hozzátartozói igazolvány/Pótfüzet   igénylése / cseréje /  

pótlása céljából kitöltött (igazolvány iránti kérelem esetén………………….gépi sorszámú) kérelmemet 

és mellékleteit/

………………………………………………………………………………………  nevű  kiskorú 

gyermekem/gondnokságom alatt álló személy kérelmét és mellékleteit

a(z) (külképviselet megnevezése) ...........................……..............................................................................

felé továbbítsa.

Meghatalmazom továbbá, hogy a  kiállított  /  cserélt /  pótolt   igazolványt  /  Pótfüzetet* a fent nevezett 

külképviselettől a nevemben átvegye, illetve csere esetén a ........................................…………... számú

Magyar igazolványt / Magyar hozzátartozói igazolványt* az igénybe vett kedvezmények átvezetése miatt 

leadja.

Kelt (helység, dátum):

______________________ _____________________
meghatalmazó meghatalmazott

aláírása aláírása

Előttünk mint tanúk:
1. Név: 

Lakcím

2. Név: 
Lakcím

* A megfelelő rész aláhúzandó.



MEGHATALMAZÁS személyi adatok feldolgozásához

Magyar igazolvány / Magyar hozzátartozói igazolvány

igényléséhez / cseréjéhez / pótlásához és pótfüzet kiadásához

Alulírott (18 éves korig a törvényes képviselő adatai):  ….........................................................................

lakcím: .............................................................................................................................................……....

születési hely: ..........................................................................., idő: .............................................……....

szig. szám: .............................................; anyja születési neve: ..................................................................

meghatalmazom (név): ………..………….……………………………………………………………....

születési hely, idő, szig. szám : ...............................................................………………................……...

személyt, hogy a Magyar igazolvány / Magyar hozzátartozói igazolvány  igénylése / cseréje / pótlása és 

pótfüzet kiadása céljából kitöltött gépi sorszámú..................................................................     kérelmemet 

és mellékleteit,

kiskorú gyermekem/gondnokságom alatt álló személy : …………………………...….............................

gépi sorszámú: ..................................................................................................... kérelmét és mellékleteit a 

Pozsonyi külképviselet útján az elbíráló hatóság felé továbbítsa.

Meghatalmazom  továbbá,  hogy  a  kiállított  /  cserélt  /  pótolt igazolványt  /  pótfüzetet a  fent  nevezett 

külképviselettől a nevemben átvegye, illetve csere esetén a ........................................…………... számú

Magyar  igazolványt  /  Magyar  hozzátartozói  igazolványt  /  pótfüzetet  az  igénybe  vett  kedvezmények 

átvezetése miatt leadja.

Kelt (helység, dátum):

______________________ _____________________
meghatalmazó meghatalmazott

aláírása aláírása

Előttünk mint tanúk:
1. Név: 

Lakcím

2. Név: 
Lakcím



9. számú melléklet
MEGHATALMAZÁS

a Magyar igazolvány / Magyar hozzátartozói igazolvány1

átvételére

Alulírott………………………………………………………………………………………………(név)

………………………………………………………………………………………………...….(lakcím)

……………………………(születési hely)…………………………….…………………..(születési idő)

……………………….(szig. szám)…………………………………………………………..(anyja neve)

meghatalmazom  ……………………………………………………………………………….……(név)

……………………………………………………………………………………………………(lakcím)

……………………………(születési hely)………………………………………………..(születési idő)

……………………….(szig. szám) …………………………………………………...…….(anyja neve),

hogy  az  elkészült  Magyar  igazolványomat  /  Magyar  hozzátartozói  igazolványomat2/ 

……………………………………………………………….  nevű  kiskorú  gyermekem/gondnokságom 

alatt  álló személy  elkészült  Magyar  igazolványát/  Magyar  hozzátartozói  igazolványát*  a 

……………………………………………...…… Megyei Közigazgatási Hivatalban számomra átvegye.

Kelt (helység, dátum):

______________________________                    ______________________________
meghatalmazó aláírása                                            meghatalmazott aláírása

Előttünk, mint tanúk:

1. Név
Lakcím               

2. Név
            Lakcím  

                                         12. számú melléklet
1  A megfelelő rész aláhúzandó.
2 
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