
Kérjük, olvassa el a túloldalon lévő tájékoztatót. 
 

E-SZIG-igénylőlap  14 éves kor feletti igénylő részére 

Személyazonosító jele:   

Igénylő családi és utóneve(i):  

Születési családi és utóneve(i):  

Születési ideje:  

Születés országa:  

Születési helye:  

Anyja születési családi neve:  

Anyja születési utó neve(i):  

Neme: FÉRFI                       NŐ 

Állampolgársága: MAGYAR 

szig igazolványának a száma:  

Útlevelének száma:  

Ujjnyomataim levételéhez 
hozzájárulok:  

IGEN                NEM 

Az igénylő  

Hollandiai címe:  

E-mail címe:  

Telefon:  

Kelt: Hága, 2019. 

Aláírás 
 
 

 

Az eSzig kérelmet csak személyesen lehet benyújtani.  

Bemutatandó iratok: érvényes magyar útlevél vagy magyar személyazonosító igazolvány, 

lakcímkártya 

Az eSzig a kiállítás feltétele a kérelmező magyar állampolgárként (aktív státuszban) szerepeljen 

a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban. 

 



 
 
 

Az E-SZIG tárolóelemén lévő adatok a magyarországi ügyintézésnél használhatók fel. 

 

Az E-SZIG tárolóelemén az alábbi adataimat kérem tárolni:  

Magyar adóazonosító száma:  

 Magyar TAJ száma:  

Ügyfélkapus e-mail:  

Vész esetén értesítendő adatok  

Telefon 1 00- 

Telefon 2  00- 

 

Elektronikus aláírás (E-sign) igénylésére a külképviseleteken nincs mód. Ezt az eSzig birtokában 

utólag lehet Magyarországon kérelmezni a helyi Okmányirodánál. 

 

Az Eszig érvényességi ideje: 

- ha a jogosult a 12. életévét még nem töltötte be, a kiállítás napjától számított 3 évet követő 

születési idejének napja, de legfeljebb a 12. életév betöltésének napjáig terjedő időtartam 

(például ha a kiállítás napja 2017. január 20., és a kérelmező születésnapja április 5-én van, akkor 

az Eszig 2020. április 5-ig lesz érvényes, kivéve, ha a kérelmező 2020. április 5-e előtt betölti a 12. 

életévét, tehát ha 2019. április 5-én már 12 éves, akkor az Eszig 2019. április 5-ig lesz érvényes); 

- ha a jogosult a 12. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem töltötte be, a kiállítás 

napjától számított 3 évet követő születési idejének napja; 

- ha a jogosult a 18. életévét betöltötte, a kiállítás napjától számított 6 évet követő születési 

idejének napja. 

A 65. életévet betöltött jogosult kérheti, hogy a részére határidő nélküli érvényességi idejű 

személyazonosító igazolvány kerüljön kiállításra. A határidő nélküli érvényességi idejű 

személyazonosító igazolvány tároló elemet nem tartalmaz, érvényességi idejeként a kiállítást 

követő 60. év január első napját tüntetik fel. 

További információ: www.eszemelyi.hu 

 

http://www.eszemelyi.hu/

