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Tárgy: Személyazonosító igazolvány ügyintézés tárgyi feltételeinek biztosítása személyes 
megjelentésre egészségügyi okból nem képes ügyfelek esetén 
 
 
 
Tisztelt Államtitkár Úr! 
 

 
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) elnökeként a 
személyazonosító igazolvány ügyintézésre egészségügyi ok miatt személyesen 
megjelenni nem képes személyek ügyintézése érdekében a fénykép-, aláírás- és ujjnyomat 
helyszíni felvételezéséhez szükséges tárgyi feltételeinek egységes, az ország valamennyi 
kormányhivatalában történő biztosítása miatt fordulok Önhöz. 
 
A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés 
szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Kormányrendelet 2021. augusztus 2. napjától 
hatályos rendelkezése értelmében, ha a kérelmező kéri, a járási hivatal és a kijelölt 
kormányhivatal előtt személyes megjelenésében egészségügyi okból akadályozott – és 
erről a tényről orvosi igazolással rendelkező – kérelmező e rendelet szerinti adatait a 
hatóság a kérelmező lakóhelyén vagy tartózkodási helyén rögzíti. (12. § (2) bekezdés) 
 
A Szövetségünket panasszal megkeresők az ügyintézés elindítása előtt a 1818@1818.hu 
email-címről azt a tájékoztatást kapták, hogy a fenti Kormányrendeltre hivatkozással az 
egészségügyileg akadályozott személynek lehetősége van az illetékes kormányhivatalnál 
tett előzetes (például telefonon keresztüli) jelzése alapján az okmányirodában való 
személyes megjelenés nélkül a lakó vagy tartózkodási helyén a személyazonosító 
igazolvány ügyintézésre. A területileg illetékes járási vagy kerületi hivatal kormányablak 
osztálya az érintett személyt személyesen lakó vagy tartózkodási helyén keresi fel és a 
helyszínen felvételezik a személyazonosító igazolvány igénylőadatlapot és ujjnyomatot. 
 
E központi tájékoztatás alapján ügyfeleink kezdeményezték a személyazonosító 
igazolvány helyszíni adatfelvételezését a Kazincbarcikai Járási Hivatal Kormányablak 
Osztálynál, mely a kéréseknek nem tudott eleget tenni hivatkozással arra, hogy a 
valóságban nem tudják kivitelezni az adatok helyszíni felvételezését, mert a járási 
hivataloknak nem áll rendelkezésére semmilyen eszköz a fénykép-, aláírás- és ujjnyomat 
helyszíni felvételezéséhez. 
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Kérem tisztelt Államtitkár Urat, hogy a mozgáskorlátozott, illetve más fogyatékosságban 
érintett, vagy egészségügyi ok miatt mozgásában akadályozott emberek érdekében a 
414/2015. (XII. 23.) Kormányrendeletben foglaltak megfelelő végrehajtásához szükséges 
feltételeket soron kívül biztosítani szíveskedjen, ezzel lehetővé téve számukra a 
személyes megjelenés nélküli ügyintézési módot. 
 
Kérésemnek külön hangsúlyt ad az a körülmény melyre tisztelt Államtitkár Úr is 
nemrégiben figyelmeztetett, miszerint a veszélyhelyzetre tekintettel meghosszabbított 
okmányok érvényességi ideje hamarosan, 2022. június 30. napján lejár, ezért különösen 
szükséges eleget tenni minden vonatkozó jogszabályi kötelezettségnek.  
 
Megköszönve segítő együttműködését, kérem szíves írásbeli tájékoztatását a megtett 
intézkedésekről. 
 
 
Budapest, 2022. április 5. 
 
 
        

Tisztelettel, 
 
 
 
         Kovács Ágnes 
                 elnök 
 
 


