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TÁJÉKOZTATÓ 
 

a gyermekek NEK adatlappal és személyi igazolvánnyal történő ellátásához  
 

Az iskolai beiratkozásnál a diákigazolvány igényléséhez NEK adatlap szükséges. A NEK adatlap 
bármely okmányirodában, kormányablakban intézhető. 
 

A NEK adatlap igényléshez szükséges feltételek (iratok) 14 éven aluli gyermek esetén: 
 

- a gyermek érvényes személyi igazolványa, vagy érvényes útlevele és lakcímkártyája, 

- a törvényes képviselő jelenléte és valamilyen érvényes személyi okmánya (személyi 
igazolvány, útlevél, vezetői engedély) és lakcímkártyája. 

 

A NEK adatlap igényléshez szükséges feltételek (iratok) 14 éven felüli gyermek esetén: 
(gyermek egyedül intézheti) 
 

- a gyermek érvényes személyi igazolványa, vagy érvényes útlevele és lakcímkártyája. 
 
A NEK adatlap kiadásának feltétele, hogy a gyermek rendelkezzen érvényes 

személyazonosságát igazoló okmánnyal , (személyi igazolvány, útlevél) amennyiben nincs 
érvényes okmány, a NEK adatlap igénylése előtt, vagy vele egyszerre igényelni kell. 
 

A személyi igazolvány igénylés feltétele, szükséges iratok 14 éves korig: 
 

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcímkártyája, 

- mindkét szülő személyes megjelenése , és érvényes okmánya, 
- vagy egyik szülő személyes megjelenése, és a másik szülőtől saját kézzel írt és aláírt, 

vagy nem saját kezűleg írt, de saját kezűleg aláírt, két tanúval hitelesített hozzájáruló 
nyilatkozat (teljes bizonyító erejű magánokirat) arról, hogy hozzájárul a gyermeke számára 

személyi azonosító igazolvány kiállításához, vagy bírósági gyámhatósági jogerős határozat a 
gyermek törvényes képviseletéről, vagy halotti anyakönyvi kivonat . 
 

A személyi igazolvány igénylés feltétele (iratok) 14 éves kor felett: (gyermek egyedül intézheti) 
 
 - a gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcímkártyája. 

 
A személyi igazolvány igénylése minden esetben illetékmentes.  
 

A Komlói Járási Hivatal 2016. március 16-ától megnyíló Kormányablak Osztálya (Komló, Városház tér 
3.) az alábbi rendben várja az ügyfeleket: 
 

Hétfő:  7.00 – 17.00 
Kedd  8.00 – 12.00 
Szerda 8.00 – 17.30 

Csütörtök:  8.00 – 18.00 
Péntek 8.00 – 12.00 

 

Komló, 2016. február 17. 
 

Tisztelettel: 

 
            dr. Hessz Gabriella s.k. 
              járási hivatalvezető 


