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lézerperforált sorszám
laser perforated serial number

metszetnyomat
intaglio print

OVI ornamens
OVI

Vörösmarty Mihály Egressy Béni által megzenésített, 
Szózat című versének UV fényben látható kottája

music notes of the second Hungarian national anthem (Szózat)
written by Mihály Vörösmarty and set to music by Béni Egressy visible under UV light 

cérna
thread

mikroszöveg
microtext

oldalszámok
page numbers

Magyarország történelmi borvidékeire utaló 
szőlőfürt és szőlőlevél pozicionált vízjele

positioned watermark of a bunch and a leaf of grape
referring to the Hungarian historic wine regions

a magyar lovas nemzet
hagyományait
idéző ló grafika

horse graphics referring
to the Hungarian

equestrian nation traditions



Magyarország címerének
transzparens kinegramja

transparent kinegram
of the Hungarian coat of arms

lézergravírozás
laser engraved

baloldalon Magyarország vízrajza UV fény alatt
 hydrography of Hungary under UV light on the left side

OVD elem
OVD

hazánk nevét tartalmazó
biztonsági szál

security thread containing
the name of our country 

magasnyomással
készült sorszám

letterpress printing 

Magyarország nemzeti himnuszának dombornyomatos 
szövegrészlete Kölcsey Ferenc eredeti kézirata alapján

embossed text fragment of the Hungarian national 
anthem based on Ferenc Kölcsey’s original manuscript

„HUN” felirat látens képe legrégibb hidunk, 
a Széchenyi lánchíd pillérén

latent image with subtitle “HUN” on the pillar 
of our oldest bridge, Széchenyi Chain Bridge

 metszetmélynyomtatással készült hídpillér
intaglio print

 lézergravírozott sorszám
laser engraved serial number

a Széchenyi lánchíd UV fényben látható grafikája 
Magyarország címerével a bal fölső sarokban

the Széchenyi Chain Bridge graphics visible under UV light 
with the Hungarian coat of arms in the top left-hand corner

Hazánk új Alaptörvénye rögzíti, hogy országunk neve Magyarország. Alaptörvényünkkel összhangban 
közhiteles okmányainkon, így útlevelünkön is, hazánk neve Magyarországként szerepel.

Magyarországon 2006 óta chippel ellátott útlevelet állítunk ki állampolgáraink számára. A chip rögzíti  
az útlevél adatoldalán szereplő információkat, valamint az útlevél birtokosának biometrikus adatait: 
arcképmását és ujjnyomatát.

A biometrikus azonosítók alkalmazásával és a kiegészítő biztonsági elemekkel a magyar útlevél 
világviszonylatban a legbiztonságosabb közhiteles okmány.

Borítója szintetikus anyagból készül. A magán, a szolgálati, a külügyi szolgálati és a hajós szolgálati útlevél 
borítójának színe burgundi vörös. A diplomata útlevél zöld. Az útlevél 32 számozott oldalt tartalmaz.  
A fedőlapon az okmányba épített chipre utaló nemzetközi jelzés van.

Tájékoztató anyagunk Magyarország útlevelének jellegzetességeit és biztonsági elemeit ismerteti.

As our new Fundamental Law legislates the name of our country is Magyarország (Hungary). In conformity  
with our Fundamental Law in all of our authentic documents including our passports as well our country  
is referred as Hungary.

Since 2006 Hungary has been issuing passports with an embedded RFID microchip for its citizens. The microchip 
stores the data visually displayed on the biodata page of the passport and the facial image and fingerprints  
as biometric identifiers.

Applying the biometric identifiers and the additional security features the Hungarian passport is one of the most 
secure authentic documents in the world.

The cover of the passport is made of synthetic material. The colour of the private, service, diplomatic service and 
seamen’s service passport is burgundy red, while the colour of the diplomatic passport is green. The passport has  
32 numbered pages. The international e-passport symbol is featured on the front cover referring to the embedded 
chip of the document.

Our brochure presents the characteristics and security features of the Hungarian passport.

borító présminta
cover material pattern


