
OPCIONÁLIS (az alábbiak közül csak azokat az adatokat töltse ki, amelyeket szeretne a kártyán feltüntetni) 

VETERÁNOK 

VÉSZHELYZET ESETÉN ÉRTESÍTENDŐ 

SZERV- ÉS SZÖVETDONORSÁG 

NYELV

TANÚSÍTVÁNY 

KÉRELMEZŐ ADATAI 

KIZÁRÓLAG 
HIVATALOS 
HASZNÁLATRA

C/O: Dátum: 
A CARE-OF SZERVEZET NEVE 

Cím kihagyása 

LL 
Telefon: - - 

KÉRELEM TÍPUSA - VÁLASSZON EGYET 

N Y

H N N Y Y Y Y

IDNYC-kérelem 

Kerület ( jelöljön be egyet): 

Irányítószám: 

9. Telefon: 

5. Nem: 

10. E-mail: _______________________________________________

7. Szemszín: 

6. Születési 
dátum: 

8. Testma-
gasság: 

HÁZSZÁM, UTCA

Állam: 

BRONX  BROOKLYN QUEENS STATEN ISLAND 

- - 

/ 

Emelet/ajtó # / Lakás / Lakrész / 
Egység / Szoba.

Újbóli kérelmezés (kérelmezett de nem kapott kártyát; ingyenes) 

MANHATTAN 

LÁB HÜVELYK 

 MEGHATÁROZATLAN 

MOGYORÓBARNA FEKETE KÉK  ZÖLD SZÜRKE TÖBB 
SZÍNŰ

Jelölje be ezt, ha Ön veterán, aki a Amerikai 
fegyveres erőknél, a Nemzeti Gárdánál vagy a 
Tartalékosoknál szolgált, és szeretné ha a „Veteran” 
felirat szerepelne a kártya előlapján. 

____________(monogram) a továbbiakban engedélyezem az IDNYC számára, hogy megossza 
a nevemet és az IDNYC számomat különböző szervezetekkel, magánvállalatokat is beleértve, 
hogy lehetővé tegye számomra különböző juttatások igénybevételét, beleértve, de nem 
kizárólagosan a Veterán Kedvezményt, amelyre veterán megjelöléssel (opcionális) ellátott IDNYC 
kártyabirtokosként jogosult lehetek. 

11. TANÚSÍTVÁNY: Ezúton tanúsítom, hogy New Yorkban élek, elmúltam 14 éves, valamint hogy a benyújtott dokumentumok és a jelen kérelmen feltüntetett adatok 
a tudomásom szerint valósak és hiánytalanok. Ezúton tanúsítom, hogy a jelen kérelem aláírásával hozzájárulok, hogy a kompetens New York-i szervezet ellenőrizze 
az általam benyújtott adatok hitelességét. Ha korábban kérelmeztem és meg is kaptam az IDNYC-kártyát, akkor ezúton tanúsítom, hogy az eredeti kártya lejárt, 
elveszett vagy megsérült, vagy azt eltulajdonították. 

14. Vészhelyzet esetén értesítendő személy (a kártyán is szerepelni fog):

UTÓNÉV

Az IDNYC-kérelem elfogadásának előfeltétele a benyújtott dokumentumok hitelessége és hiánytalansága.

- - Telefon:

DONOR ALÁÍRÁSA: _____________________________________________________________________

13. Életmentő donorok nyilvántartása: Ha szeretne bekerülni New York Állam Egészségügyi Minisztériumának (NYS DOH) az életmentő donorokról vezetett 
nyilvántartásába, jelölje be az „Igen” négyzetet, és írja alá a nevét. Ön ezúton tanúsítja, hogy betöltötte 18. életévét; hozzájárul, hogy halála után összes szervét 
és szöveteit transzplantációs és/vagy kutatási célokra felhasználják; felhatalmazza New York városát, hogy a nevét és a regisztráció során megadott egyéb 
személyazonosító adatait átadja a NYS DOH részére; valamint felhatalmazza a NYS DOH-t, hogy hozzáférést engedélyezzen ezekhez az adatokhoz a szövetségi 
szabályozás alá eső szervdonorkezelő szervezetek, illetve az NYS által engedélyezett szövet- és szembankok és kórházak részére. Az IDNYC-kártyája előlapján 
megjelenik az „Organ Donor” (Szervdonor) felirat. A jogosultság előfeltétele, hogy az IDNYC-kártyáján szerepeljen egy cím. Ezt követően Ön visszaigazolást kap a 
NYS DOH-tól a nyilvántartásba való felvételről, és lehetősége nyílik korlátozni a szervdonor-felajánlás mértékét. 

Ön elmúlt 18 éves, és kéri az Életmentő donorok nyilvántartásába való felvételét? Igen:  

12. Nyelvi preferencia (Az ASL-t is beleértve): __________________________________________________________________

IDNYC-1 (H) 

Első kérelmezés (ingyenes)

Kártyaadatok módosítása     (név- vagy címmódosítás esetén a lejárt IDNYC-kártyát be kell hozni a Regisztrációs Központba)

Elveszett / eltulajdonított / sérült kártya     (az elveszett, eltulajdonított vagy sérült kártyák kizárólag a Pénzügyi Regisztrációs Központok IDNYC 
osztályán cseréltethetők/pótolhatók. A tranzakcióért 10 USD fizetendő, kivéve, ha a kérelmező aláírja a kiszállítási díj elfogadásával kapcsolatos lemondó nyilatkozatot)

A KÉRELMEZŐ ALÁÍRÁSA 

/ NŐ FÉRFI

H H N N Y Y Y Y/ / 

Nyomtatott monogram: 

H H N N Y Y Y Y/ / 

1. Keresztnév (nevek): 

2. Családi név (nevek): 

3. Egyéb felvett nevek: ___________________________________________________________________________________

4. Cím: 

Város: 

CSALÁDNÉV

BARNA

H



FOGYATÉKKAL ÉLŐ KÉRELMEZŐK FÉNYKÉPES IGAZOLVÁNY, ILLETVE LAKCÍMIGAZOLÓ DOKUMENTUM NÉLKÜL 
Az életkortól függetlenül, a fogyatékkal élő kérelmezők, akik nem rendelkeznek fényképes személyazonosító igazolvánnyal vagy lakcímigazoló dokumentummal, 
abban az esetben nyújthatják be kérelmüket, ha olyan gondviselő is jelen van az igénylés során, aki bizonyítani tudja a kérelmezővel fennálló kapcsolatát. Bármely 
életkorú kérelmező esetén jogosult gondviselőnek minősülnek a következők: New York állam fejlődési zavarokkal élő személyekkel foglalkozó hivatala (Office for 
People with Developmental Disabilities - OPWDD), New York állam Egészségügyi Minisztériuma (NYS DOH), New York állam mentális egészséggel foglalkozó 
hivatala (Office of Mental Health - NYS OMH), New York város Egészségügyi és Mentálhigiéniai Osztálya (Department of Health and Mental Hygiene - NYC DOHMH), 
az ACS, a kijelölt ACS Gyermekgondozó Ügynökség, vagy egy OPWDD, NYS DOH illetve NYC DOHMH szolgáltató által felhatalmazott alkalmazottak, beleértve a 
NYS OPWDD, NYS OMH, NYS DOH, vagy NYC DOHMH által működtetett, jóváhagyott vagy finanszírozott bentlakásos gondozási intézmény alkalmazottait is; az 
OPWDD alapján fejlődési zavarral rendelkező személynek minősített kérelmező élettársa; vagy a kérelmező társadalombiztosítási képviselő kedvezményezettje. 

KÁRTYACSERE 

VETERÁN MEGJELÖLÉS 

LAKCÍM HAJLÉKTALAN VAGY CSALÁDI ERŐSZAK MIATT AZ OTTHONUKBÓL ELMENEKÜLT KÉRELMEZŐK ESETÉN 

A GONDVISELŐVEL KÉRELMET BENYÚJTÓ VALAMENNYI KÉRELMEZŐ 

A 14-21 ÉVES KÉRELMEZŐK FÉNYKÉPES IGAZOLVÁNY, ILLETVE LAKCÍMIGAZOLÓ DOKUMENTUM NÉLKÜL 

ÉLETKORRAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK 

A NEVEK EGYEZÉSE 

AZ IDNYC-KÁRTYA IGÉNYLÉSÉHEZ AZ ALÁBBI FELTÉTELEKET TELJESÍTENIE KELL: 

Bill de Blasio 
Polgármester 

1. 4 pontnyi okirat, amelyből legalább 3 pontot a személyazonosító irat(ok), és legalább 1 pontot a lakcímet igazoló irat(ok) tesz(nek)ki. 

2. A benyújtott dokumentumok közül legalább egynek fényképesnek kell lennie, kivéve, ha a kérelmező törvényes gondviselő felügyelete alatt áll. 

3. A benyújtott dokumentumok közül legalább egynek tartalmaznia kell a születési dátumot. 

A lejárt dokumentumok nem fogadhatók el, kivéve, ha az IDNYC dokumentum útmutatójában ez kifejezetten fel van tüntetve. 

Csak az eredeti dokumentumok és a kibocsátó hivatal által hitelesített másolatok fogadhatók el; a laminált dokumentumok kizárólag akkor 
fogadhatók el, ha azok eredetileg is laminált állapotban lettek kiadva.

Az IDNYC-kártya igénylésének minimum életkora 14 év. A 14. életévüket betöltött kérelmezők törvényes képviselő és gondviselő nélkül is benyújthatják a kérelmüket. 

Ha Ön amerikai veterán, igényelheti a "Veteran" megjelölés feltüntetését az IDNYC kártyáján. Ehhez rendelkeznie kell az IDNYC dokumentum útmutató Veterán 
státusz igazolása szakaszában felsorolt dokumentumok egyikének eredeti példányával vagy hivatalos másolatával. Ha segítségre van szüksége a katonai 
szolgálata igazolásához, a Polgármesteri hivatal veteránügyi osztálya tud segítséget nyújtani. Ezt elérheti az interneten, a www.nyc.gov/veterans címen, vagy a 
212-442-4171 telefonszámon. 

Az elveszített, eltulajdonított vagy sérült kártya cseréjére vonatkozó kérelem benyújtása 10 USD-be kerül, kivéve, ha a kérelmező aláírja a kiszállítási díjjal 
kapcsolatos lemondó nyilatkozatot. A kártyák kizárólag a Pénzügyi Regisztrációs Központok IDNYC osztályán cseréltethetők. 

Azok a 14-21 év közötti kérelmezők, akik nem rendelkeznek fényképes személyazonosító igazolvánnyal vagy lakcímigazoló dokumentummal, abban az esetben 
nyújthatják be kérelmüket, ha olyan gondviselő is jelen van az igénylés során, aki bizonyítani tudja a kérelmezővel fennálló kapcsolatát. Jogosult gondviselőnek 
minősülnek az alábbiak: biológiai szülő, örökbefogadó szülő, mostohaszülő, törvényes gyám, törvényes képviselő, nevelőszülő, a gyermekvédelmi szolgálat 
(Administration for Children Services - ACS) munkatársa, illetve az ACS Gyermekgondozó Ügynökség (Foster Care Agency) munkatársa vagy a kiskorú felnőtt 
támogatója, akit az Egyesült Államok Egészségügyi és Humán Szolgáltatások Minisztériuma, a Menekültek Letelepedési  Hivatala nevez ki. 

Minden IDNYC-kártya kérelmező köteles megadni az otthoni lakcímét, kivéve az otthoni lakcímmel nem rendelkező, illetve családi erőszak miatt az otthonukból 
elmenekült személyeket. A hajléktalanszállón élő kérelmező beadhat egy levelet a hajléktalanszálló címével, amely megadja, hogy legalább 15 napot töltött 
a szállón, illetve hogy a szálló lehetővé teszi a hajléktalanok részére, hogy 30 napnál tovább maradjanak. Ha a kérelmező nem rendelkezik otthoni lakcímmel, 
vagy családi erőszak miatt az otthonából elmenekült, köteles bizonyítani, hogy New Yorkban él, azonban megjelölhet egy nonprofit szervezetet vagy vallási 
intézményt, amelynek címe megjelenik a kártyán, mint a kérelmező „Care-of” értesítési címe. Nem minden helyzetben fogadják el az olyan IDNYC-kártyákat, 
amelyeken nem szerepel lakcím, vagy amelyeken csak „Care-of” cím szerepel. 

A postafiókok nem megengedettek, kivéve, ha a kérelmező igazolja, hogy részt vesz New York állam Címtitkosítási Programjában vagy New York város családi 
erőszak miatt otthonukból elmenekült személyeknek védelmet nyújtó egyik szállóján lakik. 

Az IDNYC abban az esetben fogadja el a dokumentumokat, ha a rajtuk szereplő nevek megegyeznek. Az IDNYC kártya arra a névre lesz kiállítva, amely az Ön 
legmagasabb értékű személyazonosító dokumentumán szerepel (például útlevél, jogosítvány, születési anyakönyvi kivonat, konzulátusi igazolvány stb.) kivéve, 
ha bemutat egy névváltoztatásról szóló bírósági végzést, házassági anyakönyvi kivonatot vagy a közigazgatás által kiadott egyéb olyan dokumentumot, amely 
a törvényes névváltoztatást igazolja. Abban az esetben, ha a kérelmező két azonos pontszámot érő személyazonosító dokumentumot mutat be, az IDNYC 
kérelmen azt a nevet kell feltüntetni, amely a fényképpel ellátott dokumentumon szerepel.

A gondviselővel kérelmet benyújtó kérelmezőnek legalább 2 pont értékű dokumentumot kell benyújtania, amely igazolja a személyazonosságát és a születési 
dátumát. A kérelmezőnek és a gondviselőnek is igazolnia kell a gondviselő kapcsolatát, az IDNYC dokumentum útmutató gondviselő szakaszában felsoroltak 
szerint. A gondviselőnek legalább 3 pont értékű személyazonosító iratot kell benyújtania saját maga vonatkozásában, és a benyújtott iratok között lennie kell 
legalább egy fényképes igazolványnak is. Ha a kérelmező nem tud lakcímet igazoló dokumentumot benyújtani, a gondviselő benyújthatja a saját lakcímet 
igazoló dokumentumát, az IDNYC dokumentum útmutatóban felsorolt lakcímet igazoló dokumentumok egyikének használatával, és beadhat egy igazolást arról, 
hogy a kérelmező a gondviselővel együtt lakik. 

IDNYC kérelmezési utasítások 


