
Dokumentum-útmutató 
IDNYC-kártya igényléséhez

IDNYC-kártya igényléséhez az alábbi feltételeket kell teljesítenie:
1. Be kell nyújtania legalább 4 pontnyi okiratot, amelyből legalább 3 pontot személyazonosító iratok és legalább 1 pontot

New York-i lakcímet igazoló irat(ok) tegyen(ek) ki.
2. A benyújtott okiratok közül legalább egynek (1) fényképesnek kell lennie, kivéve, ha a kérelmező gondviselője kíséretében érkezik.
3. A benyújtott dokumentumok közül legalább egynek (1) tartalmaznia kell a kérelmező születési dátumát.
4. IDNYC-kártyáért a 10. életévüket már betöltött kérelmezők folyamodhatnak. 10–13 éves kérelmezők csak a gondviselőjük

kíséretében igényelhetnek kártyát, aki a kérelmet a nevükben aláírja. További részletekért kérjük, olvassa el a jelen dokumentum
gondviselőre vonatkozó szakaszát a 2. oldalon.

Semmilyen lejárt dokumentum nem fogadható 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 eredetileg is laminált állapotban lettek kiadva.

AZ ALÁBBIAKBAN AZON DOKUMENTUMOK LISTÁJA SZEREPEL, AMELYEKET IDNYC-KÁRTYA IGÉNYLÉSÉHEZ FELHASZNÁLHAT.
A CSILLAGGAL (*) JELÖLT DOKUMENTUMTÍPUSOKAT ELFOGADJUK A SZÜLETÉSI DÁTUM IGAZOLÁSÁRA. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT LÁTOGASSON EL AZ IDNYC WEBOLDALÁRA: WWW.NYC.GOV/IDNYC.
AZ IGÉNYLÉSRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOKAT MEGTALÁLJA AZ IDNYC-KÉRELEM HÁTOLDALÁN. 

4 pontos (négypontos) dokumentumok – személyazonosító 
és lakcímigazoló iratok
• New York Állam Gépjárműhasználati Hivatala (NYS DMV) által

kibocsátott vezetői engedély, tanulójogosítvány vagy nem
járművezetői személyazonosító kártya aktuális New York-i lakcímmel.
Az NYS DMV által kiadott, lejárt engedély/jogosítvány/
személyazonosító kártya csak abban az esetben fogadható el, ha egy
megegyező azonosítószámmal ellátott, még érvényes, ideiglenes, DMV
által kibocsátott engedéllyel/jogosítvánnyal/személyazonosító
kártyával együtt kerül bemutatásra.*

• Az USA Külügyminisztériuma által kiadott vezetői engedély vagy nem 
járművezetői személyazonosító kártya aktuális New York-i lakcímmel*

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

fegyvertartási engedély aktuális New York-i lakcímmel*
• A gondviselő által aláírt, beiratkozáskor bemutatott, a DOE által

jóváhagyott IDNYC szakközépiskolaikártya-kérelem

3 pontos (hárompontos) dokumentumok – személyazonosító iratok
• USA-beli útlevél vagy útlevélkártya*
• Külföldi útlevél (gépileg olvasható)*
• Az USA bármely állama által kiadott fényképes vezetői engedély vagy

tanulójogosítvány*
• Az USA bármely állama által kiadott személyazonosító kártya*
• Amerikai egyesült államokbeli letelepedési engedély

(Green Card, zöldkártya)*
• Amerikai egyesült államokbeli állampolgárságot/születést

igazoló tanúsítvány*
• Amerikai kereskedelmi tengerészeti hitelesítő adatok*
• Az USA Külügyminisztériuma által kiadott vezetői engedély vagy nem

járművezetői személyazonosító kártya aktuális lakcím nélkül*
• New York Állam Korrekciós és Közösségi Felügyeleti Minisztériuma

(DOCCS) által kiadott személyazonosító kártya szabadon bocsátott
bűnelkövető részére (1 évnél nem régebbi)*

• New York Állam Egységesített Bírósági Rendszere által kibocsátott
ügyvédi személyazonosító kártya biztonsági belépéshez*

• Általános szolgálati kártya – Common Access Card, CAC (aktív,
nyugállományozott vagy tartalékos katonai állományban szereplő
személyek esetén)*

• Érvényes egyesült államokbeli munkavállalási engedély*
• Egyesült államokbeli törzsi igazolvány*
• New York Állam Elektronikus Juttatási Rendszere (EBT) által kiadott 

fényképes kártya/általános juttatási azonosítókártya (CBIC)*
• IDNYC-kártya aktuális lakcím nélkül*

2 pontos (kétpontos) dokumentumok – személyazonosító iratok
• Külföldi útlevél (gépileg nem olvasható)*
• Lejárt egyesült államokbeli útlevél vagy útlevélkártya (3 évnél nem

régebbi lejárattal; gépileg olvasható)*
• Lejárt külföldi útlevél (3 évnél nem régebbi lejárattal; gépileg olvasható)*
• Konzulátusi személyazonosító igazolvány*
• Az USA Veteránügyi Minisztériuma (VA) által kibocsátott

személyazonosító igazolvány amerikai veteránok részére
• Az USA Veteránügyi Minisztériuma (VA) által kibocsátott egészségügyi 

személyazonosító igazolvány amerikai veteránok részére
• Az USA bármely szövetségi, állami vagy helyi kormánya által

kibocsátott munkavállalói igazolvány
• Amerikai egyesült államokbeli születési anyakönyvi kivonat*
• Az USA Külügyminisztériuma által kibocsátott vízum*
• Külföldi vezetői engedély (gépileg olvasható)*
• Külföldi nemzeti személyazonosító igazolvány (gépileg olvasható)*
• Társadalombiztosítási kártya
• Lejárt IDNYC-kártya – aktuális lakcímmel vagy anélkül (több mint 6

hónappal, de kevesebb mint 3 évvel a lejárati dátum után)

folyt. 2 pontos (kétpontos) dokumentumok – személyazonosító iratok
• Egyesült államokbeli ITIN-szám (egyéni adóazonosító szám)

kiadását igazoló levél
• Az USA egyenruhás testületeinek kiállított személyazonosító

igazolvány*
• New York Állam Oktatásügyi Minisztériuma (NYS ED) által kiadott

szakmai személyazonosító igazolvány
• A New York-i Nyári Ifjúsági Foglalkoztatási Program (SYEP) által

kiadott igazolás (a lakhelyet is igazolja)*
• Az USA Belbiztonsági Minisztériuma által kiadott I-94-es űrlap,

fényképpel, ujjlenyomattal és születési dátummal ellátva*
• Az NYS DMV által kibocsátott, ideiglenes vezetői engedély,

tanulójogosítvány vagy nem járművezetői személyazonosító kártya*
• Az USA Állampolgársági és Bevándorlási Hivatala (USCIS) által

kiadott jóváhagyási értesítés I-797, I-797A, I-797B vagy I-797D űrlapon
• New York Oktatásügyi Hivatalának (NYC DOE) engedélyével

kiállított iskolalátogatási igazolás; a gondviselő jelenlétében

1 pontos (egypontos) dokumentumok – személyazonosító iratok
• Külföldi nemzeti személyazonosító igazolvány (gépileg nem olvasható)*
• Külföldi születési anyakönyvi kivonat*
• Külföldi fényképes katonai személyazonosító igazolvány*
• Külföldi vezetői engedély (gépileg nem olvasható)*
• Az alábbi oktatási intézmények által kibocsátott igazolvány:

általános iskolák felső tagozata, gimnáziumok, egyetemek,
főiskolák és bármely más felsőoktatási intézmény*

• Az NYC DOE engedélyével kiállított iskolalátogatási igazolás
(mely a lakhelyet is igazolja); ha a hallgató nem a gondviselője
kíséretében érkezik, a diákigazolványát is be kell mutatnia.*

• Érettségi bizonyítvány valamely USA-beli gimnáziumból,
középiskolai végzettségnek megfelelő képesítést adó programból
vagy diploma valamely USA-beli felsőoktatási intézményből,
főiskoláról vagy egyetemről

• Egyesült államokbeli iskolai bizonyítvány középiskolából,
felsőoktatási intézményből, főiskoláról vagy egyetemről

• Az NYS EBT által kibocsátott fénykép nélküli kártya*
• Az NYC SYEP által kiadott személyazonosító igazolvány
• Egyesült államokbeli fényképes szakszervezeti igazolvány
• Munkavállaló, tanácsadó vagy igazgatósági tag személyazonosító

igazolványa egy egyesült államokbeli székhellyel rendelkező
szervezettől, beleértve a papság személyazonosító igazolványát is

• Házassági, élettársi, együttélési vagy válási anyakönyvi kivonat,
illetve bizonyítvány*

• New York Tömegközlekedési Hatósága (MTA) által kibocsátott
MetroCard nyugdíjas és fogyatékkal élő személyek részére

• Az MTA által kibocsátott Access-A-Ride igazolvány (fogyatékkal
élők részére)

• Az NYC Parks and Recreation Center által felnőttek, fiatal felnőttek,
nyugdíjasok vagy veteránok részére kiállított tagsági kártya

• Egyesült államokbeli szavazói regisztrációs kártya
• Egyesült államokbeli regisztrációs kártya a sorkatonai

állományba vételről*
• Medicare-kártya
• Egyesült államokbeli ITIN-kártya
• A kérelmező gyermekének egyesült államokbeli születési anyakönyvi

kivonata (kötelezően tartalmaznia kell a kérelmező mint szülő nevét)*
• New York Állam Mentál-Egészségügyi Hivatalának

(NYS OMH) valamely intézménye által kiadott fényképes
személyazonosító igazolvány

IDNYC-1c (HU) Rev. 10/19

Hungarian



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

1 pontos (egypontos) dokumentumok – lakcímigazoló iratok

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

• Aktuális lakhelyül szolgáló ingatlanra vonatkozó bérleti vagy albérleti szerződés 
• Helyi vagyonadó-nyilatkozat (1 évnél nem régebbi)
• Bizonylat az ingatlant terhelő jelzáloghitel befizetéséről (60 napnál

nem régebbi)
• Olyan banki, pénzügyi vagy hitelkártya-számlakivonat, nyilatkozat

vagy értesítés (60 napnál nem régebbi), amelyen fel van tüntetve
a számla- vagy ügyfél-azonosító szám

• Munkáltatói bérszámfejtés (60 napnál nem régebbi)
• Egy egészségügyi intézmény által kiadott nyilatkozat, számla vagy

jegyzőkönyv (1 évnél nem régebbi), amelyen fel van tüntetve a
számla- vagy betegazonosító szám

• New York állam (New York város bíróságait is beleértve) vagy a
szövetségi bíróság által kiadott bírói idézés vagy bírósági határozat
(60 napnál nem régebbi)

• Az Egyesült Államok Adóhatósága (IRS) által kibocsátott űrlapok: W-2,
1099-MISC, 1095-A, 1095-B és 1095-C (az űrlap adóévét követő év április
15-ig elfogadva)

• Adó-visszatérítési bizonylat a bevallás igazolásával (a bevallás dátumától
számított 1 évnél nem régebbi)

• Az IRS vagy New York Állam Adó- és Pénzügyi Minisztériuma (NYS DTF)
által kibocsátott levél vagy dokumentum (1 évnél nem régebbi)

• Biztosításidíj-fizetésről kiállított számla, nyilatkozat vagy jegyzőkönyv
(lakásbiztosítás tulajdonosként, életbiztosítás, lakásbiztosítás bérlőként,
gépjármű-biztosítás, egészségbiztosítás; 60 napnál nem régebbi)

• Levél New York Lakhatásügyi Hivatalától (NYCHA) (60 napnál nem régebbi)
• Az NYCHA által kiadott bérletiszerződés-kiegészítés és bérlési értesítés

(1 évnél nem régebbi)
• Az USA postaszolgálata, az USPS által küldött címváltozási

visszaigazolás (60 napnál nem régebbi)
• New York Lakhelymegőrzési és -fejlesztési Hivatalának (NYC HPD)

Section 8 elnevezésű programja keretében kibocsátott, 1 évnél nem
régebbi bérletlebontási (Rent Breakdown) űrlap

• New York Emberi Erőforrások Hivatala (NYC HRA) által kibocsátott,
60 napnál nem régebbi, összesítő esetelemző jelentés (Case
Composition Summary Report)

• Az NYS OMH valamely intézetében kiadott fényképes személyazonosító
igazolvány fekvőbeteg részére

• Az USA Egészségügyi és Humán Szolgáltatások Minisztériumának
Menekültletelepedési Hivatala (HHS/ORR) által kiadott „Verification of
Release” elbocsátási igazolás (1 évnél nem régebbi)

• Az USA Bevándorlási és Vámügyi Végrehajtásának (ICE) felügyeleti
rendelete (1 évnél nem régebbi)

• Az NYS DMV által kibocsátott ideiglenes vezetői engedély,
tanulójogosítvány vagy nem járművezetői személyazonosító kártya

• New York Állam Fejlődési Zavarokkal Élő Személyek Hivatala (NYS
OPWDD) által kibocsátott, 1 évnél nem régebbi értesítés (NOD) fejlődési
zavar megállapításáról vagy meghatározásáról

• Az ENSZ diplomatáinak és családtagjaiknak kibocsátott
lakhely-visszaigazoló levél (60 napnál nem régebbi)

• A Head Start, az Early Learn vagy az NYC DOE bármely iskolájába felvételt
nyert diák szülője/gyámja részére küldött levél (60 napnál nem régebbi)
A kérelmezőnek igazolnia kell a tanulóval fennálló rokonsági kapcsolatát.

• Valamely magán- vagy egyházi iskola beiratkozott diákja részére küldött
levél (60 napnál nem régebbi), amely mellé a kérelmezőnek be kell
mutatnia a diákigazolványát is

• Az NYC DOE által kiállított iskolalátogatási igazolás (a DOE valamennyi 
iskolájában igényelhető), amely mellé a tanulónak be kell mutatnia a 
diákigazolványát is, vagy a gondviselője kíséretében kell benyújtania a kérelmet 

• A SYEP által kiadott igazolás
• Levél egy New York-i hajléktalanszállótól (a levélnek tartalmaznia kell,

hogy a kérelmező legalább 15 napot töltött a szállón, illetve hogy a szálló
lehetővé teszi a hajléktalanoknak, hogy akár 30 napnál is tovább
maradjanak náluk). (60 napnál nem régebbi.)

• Felsőoktatási kollégiummal kötött bentlakási megállapodás kollégiumi
elhelyezést nyert kérelmezők esetében, amely mellé a kérelmezőnek be
kell mutatnia fényképes diákigazolványát is. A kérelem benyújtásakor
érvényesnek kell lennie.

• Főiskolai vagy egyetemi ügyintéző által küldött levél, melyben igazolja,
hogy a kérelmező kollégiumban lakik, a postája pedig egy másik iskolai
helyszínre érkezik. A kérelmezőnek be kell mutatnia fényképes
diákigazolványát is. (60 napnál nem lehet régebbi.) A kártyán az iskola
címe fog szerepelni, mint „Care-of” értesítési cím.
Házastársak és élettársak: Azok a kérelmezők, akik nem tudják bizonyítani
a lakhelyüket a saját nevükre szóló fenti dokumentumok egyikének
bemutatásával, benyújthatnak egy dokumentumot a házastársuk vagy
élettársuk nevével, a (1) házasságról, élettársi kapcsolatról vagy
együttélésről kiállított igazolás, vagy (2) egy gyermek születési anyakönyvi
kivonata kíséretében, amely a kérelmezőt és házas- vagy élettársát a
gyermek szüleiként tünteti fel. A kérelmezőnek be kell mutatnia a házastárs
vagy az élettárs által aláírt tanúsító dokumentumot is, amely igazolja a
kérelmezővel közös lakhelyet.

• Olyan New York-i városi ügynökség, nonprofit szervezet vagy vallási intézmény által
küldött levél, amely hajléktalan személyeknek nyújt szolgáltatásokat
(30 napnál nem régebbi). A kártyán nem lesz cím feltüntetve.

• Levél egy New York-i hajléktalanszállótól (a levélnek tartalmaznia kell, hogy a
kérelmező legalább 15 napot töltött a szállón, illetve hogy a szálló lehetővé
teszi a hajléktalanoknak, hogy akár 30 napnál is tovább maradjanak náluk).
(60 napnál nem lehet régebbi.) A kártyán a szálló címe lesz feltüntetve.

• Családi erőszakot elszenvedett személyeknek bentlakásos gondozási program
keretében küldött levél, amely 30 napnál nem régebbi. Előfordulhat, hogy a
kártyán nem fog szerepelni a cím vagy a program postafiókja.

• Olyan New York-i városi ügynökség, nonprofit szervezet vagy vallási
intézmény által küldött levél, amely családi erőszak miatt az otthonukból
elmenekült személyeknek nyújt szolgáltatásokat (30 napnál nem régebbi).
A kártyán nem lesz cím feltüntetve.

• Valamely New York-i kórház vagy klinika által kibocsátott, 30 napnál nem
régebbi keltezésű levél. A kártyán nem lesz cím feltüntetve.

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

A kérelmezőnek legalább 2 pont értékű személyazonosító iratot kell 
benyújtania, amelyeknek a születési dátumot is tartalmazniuk kell. 
A gondviselőnek legalább 3 pont értékű személyazonosító iratot kell 
benyújtania saját magára vonatkozóan, és a benyújtott iratok között lennie 
kell legalább egy fényképes igazolványnak is. Az egyes dokumentumtípusok 
felhasználására jogosult kérelmezők életkora a zárójelekben látható.
• A kérelmező születési anyakönyvi kivonata (ha 21 éves vagy fiatalabb)*
• Örökbefogadási határozat, örökbefogadási bizonyítvány vagy az NYS

DOH örökbefogadási jelentése (ha 21 éves vagy fiatalabb)*
• New York Egészségügyi és Mentálhigiénés Hivatala (NYC DOHMH) és

New York Állam Ideiglenes és Fogyatékkal Élők Számára Nyújtott
Támogatási Hivatala (NYS OTDA) által kibocsátott apasági nyilatkozat
(ha 21 éves vagy fiatalabb)*

• Levél a Gyermekvédelmi Szolgálattól (ACS) vagy az ACS valamely
gyermekgondozási ügynökségétől (ha 21 éves vagy fiatalabb). A
gondviselő köteles bemutatni a munkavállalói igazolványát.* A lakhelyet
is igazolja. (60 napnál nem régebbi.)*

• Igazolás arról, hogy a gondviselő valóban felhatalmazással rendelkező
nevelőszülő; valamint egy gyermekgondozási ügynökség által kibocsátott
levél arról, hogy a gondviselő valóban a kérelmező nevelőszülője
(60 napnál nem régebbi; ha 21 éves vagy fiatalabb)*. A lakhelyet is igazolja.

• Apaságról/leszármazásról szóló bírósági végzés (ha 21 éves vagy fiatalabb)*
• A kérelmező születési anyakönyvi kivonata és a nevelőszülő házassági,

élettársi vagy együttélési bizonyítványa (ha 21 éves vagy fiatalabb)*
• Az egyesült államokbeli HHS/ORR által kiadott „Verification of Release”

elbocsátási igazolás (ha 21 éves vagy fiatalabb)*
• Külföldi bírósági végzés, amely kinevezi a gondviselőt a kérelmező

törvényes gyámjának (ha 21 éves vagy fiatalabb)*
• Amerikai bírósági végzés, amely kinevezi a gondviselőt a kérelmező

törvényes gyámjának, képviselőjének vagy vagyonmegőrzőjének
(bármilyen korú)*

• Az NYS OPWDD által kibocsátott értesítés (NOD) fejlődési zavar
megállapításáról vagy meghatározásáról (bármilyen korú)*

• Az NYS OPWDD, az NYS DOH, az NYS OMH vagy az NYC DOHMH által
működtetett, engedélyezett, tanúsítvánnyal ellátott vagy finanszírozott
bentlakásos gondozási intézmény által kibocsátott levél. (60 napnál nem
régebbi; bármilyen korú.) A gondviselő köteles bemutatni a
munkavállalói igazolványát. A lakhelyet is igazolja.

• Levél a Társadalombiztosítási Hivataltól (SSA), amely az egyéni
gondviselőt a kérelmezőt képviselő kedvezményezettnek nevezi ki
(1 évnél nem régebbi; bármilyen korú)*

• Levél az SSA-tól, amely kinevez egy szervezetet a kérelmezőt képviselő
kedvezményezettnek (1 évnél nem régebbi), VALAMINT levél az adott
szervezettől annak igazolására, hogy az alkalmazott/képviselő jogosult a
kérelmező képviseletére (60 napnál nem régebbi; bármilyen korú). A
gondviselő köteles bemutatni a munkavállalói igazolványát.

• Az NYS OPWDD, az NYS DOH, az NYS OMH, az NYC DOHMH vagy egy
szolgáltatójuk által kibocsátott levél (60 napnál nem régebbi; bármilyen
korú). A gondviselő köteles bemutatni a munkavállalói igazolványát.

A veterán státusz igazolása (csak egyre van szükség)

• DD 214: Az aktív szolgálat alóli elbocsátás vagy mentesítés igazolása
• DD 2 (nyugalmazott): Az USA egyenruhás testületeinek kiállított

személyazonosító igazolvány (nyugalmazott)
• VIC/VHIC: Veteránkórház személyazonosító igazolványa
• NGB-22: A Nemzeti Gárda Hivatalának leszerelési jelentése

és szolgálati nyilvántartása
• Az NYS DMV által kiadott járművezetői engedély vagy nem járművezetői

személyazonosító igazolvány „Veteran” megjelöléssel
• IDNYC-kártya „Veteran” megjelöléssel
• New York Veteránügyi Hivatala által kibocsátott, katonai szolgálatot

tanúsító igazolás
• New York Veteránügyi Hivatala által kibocsátott levél,

amely tanúsítja a katonai szolgálatot

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

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

Mi a teendő hiányos dokumentáció esetén?
• Ilyen esetben is benyújthatja az IDNYC-kártya iránti kérelmet.

Amennyiben Ön New Yorkban született, Cash Assistance vagy SCRIE
típusú juttatásokban részesül, az NYCHA által biztosított épületben lakik,
és/vagy nem rendelkezik állandó lakhellyel, kérjük, vegye fel a
kapcsolatot regisztrációs központunk egyik munkatársával.




