ÚTLEVÉL
Az útlevél kiállítása, pótlása, cseréje iránti kérelmet az okmányirodánál kell benyújtani. A kérelmet
a lakóhelytől, illetve tartózkodási helytől függetlenül az ország bármely okmányirodájában be lehet
nyújtani. Az útlevél igényléséhez az alábbiak szükségesek:
• Érvényes személyazonosító igazolvány, érvényes útlevél, vagy új típusú érvényes vezetői
engedély a személyazonosítás megállapításához;
• Lakcímet igazoló okmány (régi személyazonosító igazolvány vagy lakcímigazolvány);
• Adateltérés esetén az adatjavításhoz: születési, továbbá a névviselés megállapítására
alkalmas házassági anyakönyvi kivonata;
• A korábbi lejárt vagy cserélni kívánt útlevél;
• Amennyiben útlevél eltulajdonítás történt és az ügyfél rendelkezik vele: a rendőrhatóság
által felvett jegyzőkönyv, illetve a bejelentés rendőrhatósági igazolása;
• A cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett kérelmező képviselőjének
rendelkeznie kell a törvényes képviselővé történt kijelölését igazoló jogerős gyámhatósági
határozattal, személyazonosításra alkalmas okmánnyal, továbbá be kell mutatni a
cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezésről szóló jogerős bírósági határozatot;
• Kiskorú gyermek útlevéligényének benyújtásakor a szülők (törvényes képviselők) együttes
megjelenése, illetve személyazonosításra alkalmas okmányaik és lakcímkártyáik bemutatása
szükséges. Az útlevél kiadásához közös hozzájáruló nyilatkozatukat egyidejűleg teszik meg.
Egyik szülő (törvényes képviselő) személyes jelenléte esetén és a másik szülő (törvényes
képviselő) közjegyző, gyámhatóság, konzuli tisztségviselő, útlevélhatóság vagy a jegyző
előtt tett írásos, az úti okmány kiadásához hozzájáruló nyilatkozata kell. Elvált szülők
esetében a törvényes képviselőnek - a szülői felügyeletet gyakorlónak - a gyermek
elhelyezéséről szóló jogerős bírói ítélet eredeti példányát be kell mutatnia. Elhalt szülő(k)
esetében a halotti anyakönyvi kivonat(ok);
• 0-18 éves korig a gyermek születési anyakönyvi kivonata;
• Érvényes útlevél hiányában a személyazonosító igazolvány bemutatása;
• Arcképfelvétel, elkészítéséhez személyes megjelenés szükséges az okmányirodában.
Kiskorú a személyes megjelenés kötelezettsége alól 12 éves kor alatt mentesül, mivel
útlevelének a második biometrikus adatot ( ujjlenyomatot) nem kell tartalmaznia. Ez esetben
a fent leírtakon kívül adataival útlevélkérő lapot kell kitölteni (postán beszerezhető
nyomtatvány) és róla 1 db 35x45 mm-es, lehetőleg színes fényképet kell becsatolni;
• 12. életévét betöltött magyar polgár köteles a második biometrikus adatot (ujjnyomat) az
útlevélhatóság rendelkezésére bocsátania;
• Azok részére, akik ujjnyomat adat adására véglegesen fizikailag képtelenek (életkortól
függetlenül) normál érvényességgel és illetékkel kerül kiállításra az útlevél;
• Az ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen személyeknek 1 évi érvényességgel
állítható ki az útlevél;
• Az eljáráshoz a mellékelt táblázatnak megfelelő illetéket illeték-csekken lehet befizetni
(Magyar Államkincstár Eljárási illeték-bevételi számlára) vagy bankkártyával az
okmányirodában lehet leróni.

ÉLETKOR

ILLETÉK ÖSSZEGE

0-18
18-70

2.500,5 évre 7.500,10 évre 14.000,2.500,-

70 év felett

2012. január 1-től három féle gyorsított eljárásra van lehetőség:
soron kívüli eljárás:
sürgősségi eljárás:
azonnali eljárás:

a táblázatban szereplő alapilleték + pótdíj 19.000.a táblázatban szereplő alapilleték + pótdíj 29.000.a táblázatban szereplő alapilleték + pótdíj 39.000.-

Másodútlevél igényléshez szükséges iratok:
•
•
•
•

munkáltatói igazolás
egyéni vállalkozó esetén fejléces, cégbélyegzős igazolás
2 év érvényességi idő esetén 15.000.- Ft illeték
ha különös méltánylást érdemlő okból kerül kiadásra, akkor 1 évre 5.000.- Ft, melyhez
szükséges a különleges méltánylást érdemlő okot tartalmazó nyilatkozat.

Fontos tudnivalók:
• Nagykorú magyar állampolgár útlevéligénylését kizárólag személyesen nyújthatja be, róla az
okmányiroda fényképet készít, felveszi saját kezű aláírását, valamint ujjnyomatát. Kiskorú
gyermek esetében is van lehetőség fotó készítésére.
• Az úti okmány cseréjét kell kérni, ha az állampolgárnak az adatai megváltoznak vagy az
személyazonosításra alkalmatlanná vált, betelt, megrongálódott.
• Külföldön élő, vagy ideiglenesen ott tartózkodó magyar állampolgár az igényét a konzuli
tisztségviselőnél nyújthatja be.
A külföldön élő magyar állampolgár amennyiben okmányirodánkban nyújtja be kérelmét, az
alábbi iratokkal igazolhatja magát:
- érvényes SZIG-gel vagy
- érvényes magyar útlevéllel vagy
- érvényes (1 évnél nem régebbi) állampolgársági bizonyítvánnyal vagy
- (záradékolt) honosítási okirattal.
Amennyiben csak a záradékolt honosítási okirat, vagy az állampolgársági igazolás van az
ügyfél birtokában, szükséges még a születési és házassági anyakönyvi kivonat is.
Ha a kérelmező magyar állampolgársága a fent leírtak alapján nem igazolt, az eljáró
útlevélhatóság vagy az eljárásban közreműködő hatóság az állampolgárság megállapítása
érdekében megkeresi a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalt.
• Diplomata- és külügyi szolgálati útlevél iránti kérelmet a Külügyminisztériumnál lehet
benyújtani. Bevándorolt, menekült, hontalan az úti okmány kérelmét a Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatalnál nyújthatja be.
• Nyilvántartásba bejegyzett és okmányba beírt adatok eltérése esetén annak javítására

kizárólag születési, házassági anyakönyvi kivonat, doktori cím esetében a diploma
bemutatása alapján van lehetőség.
• Mellőzhető a kérelmező előző úti okmányának leadása/érvénytelenítése abban az esetben,
ha az érvényes és az állampolgár utazási szándékkal kéri annak visszahagyását. Ez esetben
az új okmány személyes átvételekor kell azt érvénytelenítésre bemutatni.
• Az érvénytelenített útlevélben az érvényes vízum továbbra is érvényes, az utazás során
felhasználható.
• Az útlevél ügyintézés 30 nap. Az okmányiroda csak az adat-felvételezést végzi, az elkészült
új okmányt a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH)
postázza.
A soron kívüli eljárási kérelmet a KEKKH 7 nap alatt teljesíti, ez időbe a postázás és kézbesítés
ideje nem számít be.
(pótdíj: 19.000 Ft.)
A sürgősségi eljárási kérelmet a KEKKH 3 nap alatt teljesíti, ezen eljárás keretében az útlevél
KIZÁRÓLAG a Központi Okmányirodában vehető át.(Budapest XIII.. kerület, Visegrádi utca 110112.)
(pótdíj: 29.000 Ft.)
Az azonnali eljárási kérelmet a KIZÁRÓLAG a Központi Okmányirodában (Budapest XIII..
kerület, Visegrádi utca 110-112.) lehet benyújtani. Ezen eljárás keretében az útlevél 24 órán belül
elkészül.
(pótdíj: 39.000 Ft.)

