
1 pontos (egypontos) dokumentumok - Személyazonosító iratok 

folyt. 2 pontos (kétpontos) dokumentumok - Személyazonosító iratok 

2 pontos (kétpontos) dokumentumok - Személyazonosító iratok 

3 pontos (hárompontos) dokumentumok - Személyazonosító iratok 

4  pontos (négypontos) dokumentumok - Személyazonosító  
és lakcímigazoló iratok 

• Külföldi nemzeti személyazonosító igazolvány (gépileg nem olvasható) 
• Külföldi születési bizonyítvány 
• Külföldi fényképes katonai személyazonosító igazolvány 
• Külföldi vezetői engedély (gépileg nem olvasható) 
• Az alábbi oktatási intézmények által kibocsátott igazolvány: 

szakközépiskola, gimnázium, egyetem, főiskola és bármely más felsőoktatási 
intézmény 

• Érettségi bizonyítvány egy USA-beli gimnáziumból, középiskolai 
egyenértékűségi programból, diploma egy USA-beli felsőoktatási 
intézményből, főiskoláról vagy egyetemről 

• USA-beli iskolai bizonyítvány középiskolából, felsőoktatási intézményből, 
főiskoláról vagy egyetemről 

• New York Állam EBT hivatala által kibocsátott fénykép nélküli kártya 
• NYC SYEP személyazonosító igazolvány 
• USA-beli szakszervezeti fényképes igazolvány 
• Munkavállaló, tanácsadó, vagy igazgatósági tag személyazonosító 

igazolványa az Egyesült Államokban található szervezettől, beleértve a 
papság ID személyazonosító igazolványát 

• Házassági, élettársi vagy válási anyakönyvi kivonat 
• MTA MetroCard nyugdíjas és mozgássérült emberek részére 
• MTA Access-A-Ride igazolvány 
• NYC Parks Recreation Center tagsági kártya 
• USA-beli szavazói regisztrációs kártya 
• USA-beli regisztrációs kártya a sorkatonai állományba vételről 
• Medicare kártya 
• U.S. ITIN kártya 
• A kérelmező gyermekének USA-beli születési anyakönyvi kivonata 

(kötelezően tartalmaznia kell a kérelmező, mint biológiai apa nevét) 
• NYS OMH létesítmény fényképes személyazonosító igazolványa 

IDNYC-1A (H) 

IDNYC kérelmező dokumentum útmutatója 

Az IDNYC-kártya igényléséhez az alábbi feltételeket kell teljesítenie: 
1. 4 pontnyi okirat, amelyből legalább 3 pontot a személyazonosító irat(ok), és legalább 1 pontot a New York-i 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. 
4. A kérelmezőknek az IDNYC-kártya igényléséhez legalább 14 évesnek kell lenniük. 

A lejárt dokumentumok nem fogadhatók el, kivéve, ha az alábbiakban 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 ALÁBBIAKBAN AZON DOKUMENTUMOK LISTÁJA SZEREPEL, AMELYEKET FELHASZNÁLHAT AZ IDNYC-KÁRTYÁJA IGÉNYLÉSÉHEZ. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ AZ IDNYC HONLAPON TALÁLHATÓ: WWW.NYC.GOV/IDNYC 

AZ IGÉNYLÉSI UTASÍTÁSOKAT LÁSD AZ IDNYC IGÉNYLÉS HÁTOLDALÁN.

• NYS DMV vezetői engedély vagy tanulójogosítvány aktuális New York-i 
lakcímmel. A lejárt NYS DMV engedély/jogosítvány abban az esetben 
fogadható el, ha az egy megegyező azonosítószámmal ellátott ideiglenes 
DMV engedéllyel/jogosítvánnyal együtt van bemutatva. 

• Az NYS DMV által kiadott nem járművezetői személyazonosító kártya 
az aktuális New York-i lakcímmel A lejárt NYS DMV nem járművezetői 
személyazonosító kártya abban az esetben fogadható el, ha az egy 
a személyazonosító kártyával megegyező azonosítószámmal ellátott 
ideiglenes DMV nem járművezetői személyazonosító kártyával együtt van 
bemutatva. 

• Amerikai állami minisztérium által kibocsátott járművezetői engedély vagy 
nem járművezetői személyazonosító kártya aktuális New York-i lakcímmel 

• IDNYC kártya aktuális lakcímmel 
• New York-i rendőrkapitányság (NYPD) által kiadott korlátozott 

fegyvertartási engedély aktuális New York-i lakcímmel 

• USA-beli útlevél vagy útlevélkártya 
• Külföldi útlevél (gépileg olvasható) 
• Bármely USA állam által kiadott fényképes vezetői engedély vagy 

tanulójogosítvány 
• Bármely USA állam által kiadott személyazonosító kártya 
• USA letelepedési engedély (zöldkártya) 
• Tanúsítvány USA állampolgárságról / USA-beli születésről 
• Amerikai kereskedelmi tengerész hitelesítő adatok 
• Amerikai állami minisztérium által kibocsátott járművezetői engedély vagy 

nem járművezetői személyazonosító kártya jelenlegi lakcím nélkül 
• NYS Corrections and Community Supervision (Korrekciós és Közösségi 

Felügyeleti Minisztérium - DOCCS) által kiadott szabadon bocsátott 
bűnelkövető személyazonosító kártya (1 évnél nem régebbi) 

• NYS Unified Court System (Egységesített Bírósági Rendszer) ügyvédi 
biztonsági belépés személyazonosító kártyája 

• Általános hivatásos szolgálati kártya (aktív, nyugállományozott vagy 
tartalékos katonai állományban szereplő személyek esetén) 

• Érvényes USA munkavállalási engedély 
• USA-beli törzsi igazolvány 
• New York állami Electronic Benefit Transfer (EBT) fényképes kártya/CBIC 
• IDNYC kártya aktuális lakcím nélkül 

• Külföldi vezetői engedély (gépileg olvasható) 
• Külföldi nemzeti személyazonosító igazolvány (gépileg olvasható) 
• Társadalombiztosítási kártya 
• Amerikai ITIN megbízólevél 
• USA-beli szolgálati igazolvány 
• NYS Oktatási Minisztérium szakmai személyazonosító igazolványa 
• NYC Oktatási Minisztérium (DOE) hallgatói ellenőrző űrlap (igazolja a 

lakhelyet is) 
• NYC Nyári Ifjúsági Foglalkoztatási Program (SYEP) ellenőrző űrlapja 

(igazolja a lakhelyet is) 
• I-94 űrlap, az amerikai Belbiztonsági Minisztérium által kiadva, fényképpel és 

ujjlenyomattal 
• NYS DMV ideiglenes járművezetői engedély, tanulójogosítvány vagy nem 

járművezetői személyazonosító kártya 
• Jóváhagyási értesítő az I-797, I-797A, I-797B vagy I-797D űrlapon az USA 

állampolgársági és emigrációs szolgálata (Citizenship and Immigration 
Services - USCIS) által kiadva 

• Külföldi útlevél (gépileg nem olvasható) 
• Lejárt USA-beli útlevél vagy útlevélkártya (3 évnél nem régebbi; gépileg 

olvasható) 
• Legfeljebb 3 éve lejárt külföldi útlevél (gépileg olvasható) 
• Konzulátusi személyazonosító igazolvány 
• Amerikai veterán személyazonosító igazolvány, a VA által kiadva 
• Amerikai veterán egészségügyi személyazonosító igazolvány, a VA által 

kiadva 
• Az USA bármely szövetségi, állami vagy helyi kormánya által kibocsátott 

munkavállalói igazolvány 
• Amerikai születési bizonyítvány 
• Az USA külügyminisztériuma által kibocsátott vízum 



1 pontos (egypontos) dokumentumok - Lakcím igazolása olyan  
kérelmezők esetén, akik nem rendelkeznek otthoni lakcímmel,  
vagy családi erőszak miatt menekültek el otthonukból 

folyt. 1 pontos (egypontos) dokumentumok - Lakcím igazolása  
olyan kérelmezők esetén, akik nem rendelkeznek otthoni  
lakcímmel, vagy családi erőszak miatt menekültek el otthonukból 

Feltételes szabadlábra helyezési ügyek osztálya (DOP) 

A veterán státusz igazolása (csak egyre van szükség) 

Gondviselői kapcsolat – a gondviselő és a kérelmező közötti  
kapcsolatot bizonyító irat

1 pontos (egypontos) dokumentumok - Lakcím igazolása 

• A DOP ügyfelek bármely IDNYC igénylési központban benyújthatják 
igénylésüket a DOP ellenőrzési űrlap használatával, amely bármely  
New York-i DOP helyszínről beszerezhető. 

• Kábeltévé-, telefon- vagy közműszámla, illetve nyilatkozat (60 napnál nem 
régebbi) 

• Aktuális lakóingatlan bérlet vagy albérlet 
• 1 évnél nem régebbi keltezésű helyi vagyonadó-nyilatkozat 
• 60 napnál nem régebbi keltezésű igazolás az ingatlant terhelő jelzáloghitel 

befizetéséről 
• Banki, pénzügyi vagy hitelkártya számlakivonat, nyilatkozat vagy értesítés 

(60 napnál nem régebbi) 
• 60 napnál nem régebbi keltezésű munkáltatói bérszámfejtés 
• Nyilatkozat, számla, vagy jegyzőkönyv egy egészségügyi intézménytől  

(1 évnél nem régebbi) 
• New York állam (New York város bíróságait is beleértve) vagy a szövetségi 

bíróság által kiadott bírói idézés vagy bírósági határozat (60 napnál nem 
régebbi) 

• IRS űrlapok W-2, 1099-MISC, 1095-A, 1095-B, és 1095-C (az űrlap adóévét 
követő év április 15-ig elfogadva) 

• Adóvisszatérítés a benyújtás igazolásával (a benyújtás dátumától számított 
1 éven belül) 

• Az IRS vagy New York Állam Adóügyi és Pénzügyi Minisztériuma (DTF) által 
kiadott levél vagy dokumentum (1 évnél nem régebbi) 

• Biztosításidíj-fizetési számla, nyilatkozat vagy jegyzőkönyv 
(lakásbiztosítás, életbiztosítás, kölcsönzési biztosítás, gépjármű-biztosítás, 
egészségbiztosítás; 60 napnál nem régebbi) 

• Levél az NYCHA-tól (60 napnál nem régebbi) 
• NYCHA bérleti szerződés kiegészítés és bérlési értesítés (1 évnél nem 

régebbi) 
• USPS Címváltozás visszaigazolás (60 napnál nem régebbi) 
• NYC HPD 8. szakasz bérlet felbontása (1 évnél nem régebbi) 
• HRA „Válasz a költségvetés-számítási jelentés igénylésére” (60 napnál nem 

régebbi) 
• NYS OMH létesítmény fekvőbeteg fényképes személyazonosító igazolványa 
• „Kibocsátási ellenőrzés” űrlap az USA-beli HHS/ORR által kiadva (1 évnél 

nem régebbi) 
• Amerikai bevándorlási és vámügyi végrehajtás (ICE) Felügyeleti rendelet  

(1 évnél nem régebbi) 
• NYS DMV ideiglenes járművezetői engedély, tanulójogosítvány vagy nem 

járművezetői személyazonosító kártya 
• Fejlődési zavar döntési határozat vagy meghatározás (NOD) a NYS OPWDD 

által kibocsátva (1 évnél nem régebbi) 
• Lakóhely visszaigazoló levél az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) 

diplomatái és családtagjaik esetén (60 napnál nem régebbi) 
• Levél a Head Start (iskola előkészítő), Early Learn (korai tanulás) vagy 

bármely NYC DOE iskola beiratkozott diákjának szülője/gondviselője esetén 
(60 napnál nem régebbi). A kérelmezőnek igazolnia kell a tanulóval fennálló 
rokonsági kapcsolatát. 

• Levél egy magán vagy egyházi iskola beiratkozott diákjának szülője/
gondviselője esetén (60 napnál nem régebbi). Ha a kérelmező a tanuló 
szülője, igazolnia kell a tanulóval fennálló rokonsági kapcsolatát. 

• Levél az ACS-től vagy az ACS Gyermekgondozó Ügynökségtől (60 napnál 
nem régebbi) 

• NYC DOE hallgatói ellenőrző űrlap (elérhető a DOE iskolákban) 
• SYEP ellenőrző űrlap 
• Levél egy New York-i hajléktalan szállótól (a levélnek tartalmaznia kell, hogy 

a kérelmező legalább 15 napot töltött a szállón, illetve hogy a szálló lehetővé 
teszi a hajléktalanok részére, hogy 30 napnál tovább maradjanak náluk) 

• Levél az NYS OPWDD, NYS OMH, NYS DOH, vagy NYC DOHMH által 
működtetett, jóváhagyott vagy finanszírozott bentlakásos gondozási 
intézménytől (60 napnál nem régebbi) 

Házastársak és élettársak: Azok a kérelmezők, akik nem tudják bizonyítani 
a lakóhelyüket a saját nevükre szóló fenti dokumentumok egyikének 
bemutatásával, benyújthatnak egy dokumentumot a házastársuk vagy 
élettársuk nevével, valamint a (1) házasság, élettársi kapcsolat, együttélés 
bizonyítványával, vagy (2) egy gyermek születési bizonyítványával, 
amely bizonyítja a házastárssal vagy élettárssal fennálló kapcsolatot. A 
kérelmezőnek be kell mutatnia egy a házastárs vagy az élettárs által aláírt 
tanúsító dokumentumot is, amely igazolja a közös lakóhelyet a kérelmezővel.

• Hajléktalan vagy családi erőszak miatt az otthonukból elmenekült 
személyeknek segítséget nyújtó New York-i nonprofit szervezet vagy 
vallási intézmény által kiadott „Care-of” levél. Előfeltétel, hogy a társaság 
jelenleg is részesüljön a városi finanszírozási programból. A 14 napnál nem 
régebbi keltezésű levélnek tartalmaznia kell, hogy a kérelmező az elmúlt 60 
napban szolgáltatásokat vett igénybe a társaságtól, illetve hogy a kérelmező 
levelezési címként használhatja a társaság címét. A kártyán a „Care-of” 
szervezet címe fog szerepelni. 

• Az olyan New York-i városi ügynökség, nonprofit szervezet vagy vallási 
intézmény által kiadott levél, amely hajléktalan személyeknek nyújt 
szolgáltatásokat (30 napnál nem régebbi). A kártyán nem jelenik meg a cím. 

• Az olyan New York-i városi ügynökség, nonprofit szervezet vagy vallási 
intézmény által kiadott levél, amely családi erőszak miatt az otthonukból 
elmenekült személyeknek nyújt szolgáltatásokat (30 napnál nem régebbi).  
A kártyán nem jelenik meg a cím. 

• New York-i kórház vagy klinika által kiállított, 30 napnál nem régebbi 
keltezésű levél. 

A kérelmezőnek legalább 2 pont értékű személyazonosító iratot kell 
benyújtania, a születési dátumot is beleértve. 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. A kérelmezők életkora, akik az egyes 
dokumentumokat felhasználhatják zárójelben van megadva. 
• A kérelmező születési anyakönyvi kivonata (21 év és ennél fiatalabb) 
• Örökbefogadási határozat, örökbefogadási bizonyítvány, vagy NYS DOH 

örökbefogadási jelentés (21 év és ennél fiatalabb) 
• Apasági nyilatkozati űrlap a NYC DOHMH által kiadva, és NYS OTDA (21 év 

és ennél fiatalabb) 
• Levél az ACS-től vagy az ACS Gyermekgondozó Ügynökségtől (21 év és 

ennél fiatalabb) 
• Apaságról/leszármazásról szóló bírósági végzés (21 év és ennél fiatalabb) 
• A kérelmező születési anyakönyvi kivonata és mostohaszülő házassági, 

élettársi vagy együttélési bizonyítványa (21 év és ennél fiatalabb) 
• „Kibocsátási ellenőrzés” űrlap az USA-beli HHS/ORR által kiadva (21 év és 

ennél fiatalabb) 
• Külföldi bírósági végzés, amely kinevezi a gondviselőt a kérelmező 

törvényes gyámjának (21 év és ennél fiatalabb) 
• Amerikai bírósági végzés, amely kinevezi a gondviselőt a kérelmező 

törvényes gyámjának, letétkezelőjének vagy vagyonmegőrzőjének 
(bármilyen korú) 

• Fejlődési zavar döntési határozat vagy meghatározás (NOD) a NYS OPWDD 
által kibocsátva (bármilyen korú) 

• Levél egy bentlakásos gondozási intézménytől (60 napnál nem régebbi; 
bármilyen korú) 

• Levél az SSA-tól, amely az egyéni gondviselőt kinevezi a kérelmező 
képviselő kedvezményezettjének (1 évnél nem régebbi; bármilyen korú) 

• Levél az SSA-tól, amely kinevez egy szervezetet a kérelmező képviselő 
kedvezményezettjének (1 évnél nem régebbi) ÉS levél a szervezettől, amely 
igazolja, hogy az alkalmazott/képviselő jogosult a kérelmező képviseletére 
(60 napnál nem régebbi; bármilyen korú) 

• Az NYS OPWDD, NYS DOH, NYS OMH, NYC DOHMH, vagy annak egy 
szolgáltatója által kiállított levél (60 napnál nem régebbi; bármilyen korú) 

• DD 214: Az aktív szolgálat alóli elbocsátás vagy mentesítés igazolása 
• DD 2 (Nyugalmazott): Az amerikai egyenruhás szolgálatok 

személyazonosító igazolványa (Nyugalmazott) 
• VIC/VHIC: Veteránkórház személyazonosító igazolványa 
• NGB-22: A Nemzeti Gárda Hivatalának kiválási jelentése és szolgálati 

nyilvántartása 
• NYS DMV járművezetői engedély vagy nem járművezetői személyazonosító 

igazolvány veterán megjelöléssel 
• IDNYC kártya veterán megjelöléssel 
• A katonai szolgálatot tanúsító igazolás, a Polgármesteri Hivatal veteránügyi 

osztályától (MOVA) 

Bill de Blasio 
Polgármester 


