
 

 
 
 
 
 

 

a magánútlevélről

Tájékoztató

Hogyan róhatja le az illetéket?

A magánútlevéllel kapcsolatos államigazgatási 
eljárási illeték megfizetése történhet 

lkészpénz átutalási megbízással (csekkel), vagy 

amennyiben az eljáró okmányirodában a feltételek 
biztosítottak

lházi pénztárban készpénzzel, illetve bank-
kártyával.

Az illeték megfizetésére szolgáló csekket („Magyar 
Államkincstár Eljárási illetékbevételi számla” néven) 
beszerezheti bármely postahivatalban vagy az 
okmányirodákban.

Mikor veheti kézhez útlevelét?

A magánútlevél elkészítésének határideje 30 nap. 
A soron kívüli eljárásban kért útlevél öt munkanapon 
belül készül el.  

A személyes megjelenéshez hogyan 
foglalhat időpontot az Interneten?

la Kormányzati Portál (www.magyarorszag.hu) 
felületén  az  „Internetes  okmányiroda” 
menübe lépve;

l„Időpontfoglalás okmányirodába”, „Szolgálta-
tás indítása” gombot kiválasztva;

laz „Időpontfoglalás megkezdése” után választ-
hatja ki a megyét, okmányirodát, ügycso-
portot, ügyet;

lmajd „Tovább az időpont kiválasztásához” 
gombot lenyomva, eljut az Ön által választott 
okmányiroda virtuális felületére. A rendszer 
által felkínált 2 órás időintervallumok vala-
melyikét kiválasztva, az ügy alanyának megne-
vezésével, valamit az ellenőrző karakterek 
beírásával, visszaigazolást a 2 órás idősávon 
belül, pontos időre kap. Ebben az időpontban 
fogják várni az okmányirodában.

Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi Hivatala
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Felelős kiadó: Urbán György
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Az okmányirodák elérhetőségéről tájé-
kozódhat a www.nyilvantarto.hu címen.

Az Ön lakóhelyéhez legközelebbi   
okmányiroda:    
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Ki jogosult útlevélre?

Útlevél kiállítását — ha törvény vagy nemzetközi 
szerződés eltérően nem rendelkezik — a magyar 
állampolgárok kérhetik.

Mit igazol a magánútlevél?

A magánútlevél, mint a Magyar Köztársaság tulajdonát 
képező hatósági igazolvány hitelesen igazolja birtoko-
sának

lszemélyazonosságát és állampolgárságát, vala-
mint 

la világ összes országába beutazásra, illetőleg 
hazatérésre való jogosultságát.

Hol kérelmezhető a magánútlevél?

A magánútlevél iránti igény

belföldön bármelyik okmányirodában vagy a 
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások 
Központi Hivatala Központi Okmányirodájában, 

külföldön a Magyar Köztársaság külképviseletén 
nyújtható be.

Mi a teendő, ha személyesen nem képes 
a hatóság előtt megjelenni?

Belföldön: amennyiben az okmányirodában való, 
utazással járó személyes megjelenésben életkora vagy 
egészségi állapota miatt nyilvánvalóan akadályozott 
és nincs meghatalmazottja, a kérelmét a lakóhelye 
vagy tartózkodási helye szerint illetékes települési 
jegyzőnél is előterjesztheti.

Amennyiben azonban a kérelmét — egészségi állapota 
okán — meghatalmazott útján terjeszti elő, egészségi 
állapotára vonatkozó, kezelőorvos által kiállított 
igazolás bemutatása szükséges.

Külföldön: ha a külképviseleten történő személyes 
megjelenése aránytalan nehézséget okoz, kérelmét a 
külképviselethez postai úton is benyújthatja. Ebben az 
esetben személyazonosságát és aláírását az erre 
felhatalmazott külföldi szerv vagy személy (közjegy-
ző) hitelesíti.

lelőző úti okmányát, ha rendelkezik azzal;

lilleték megfizetésének igazolását.

Települési jegyzőnél, illetve a külképviseleten 
előterjesztett kérelemhez 2 db igazolványképet 
szükséges mellékelni.

Mennyi illetéket kell fizetni?

Útlevél igénylése

lNagykorú részére

! 5 évre érvényes útlevél — 6000 Ft;

! 10 évre érvényes útlevél — 10 000 Ft; 

! 70. életévét betöltött személy 
útlevele  5 évre vagy 10 évre —1500 Ft.

l4 éves kor betöltéséig

! 2 évre érvényes útlevél — 1500 Ft

l4-18. életkor között

! 5 évre érvényes útlevél — 1500 Ft

Az útlevél cseréjekor fizetendő illeték összege — az 
érvényességi idő lejárta vagy adatváltozás miatt — 
mind nagykorú, mind kiskorú kérelmező esetében 
azonos az előbbiekben felsoroltakkal.

Az elveszett, megsemmisült, továbbá a meg-
rongálódott és utazásra alkalmatlanná vált (kivéve, 
ha a sérülés új útlevelek esetében a biometrikus 
azonosítót tartalmazó tároló elemben következett 
be) úti okmány helyett kiállított új úti okmány 
kiadásának illetéke az igénylésre meghatározott 
illetékek kétszerese.

Mennyi illetéket kell fizetni az útlevél 
soron kívüli kiállításáért?

Az útlevél igénylés illetéke az alapeljárásban 
szükséges illeték kétszerese, elveszett, megsem-
misült, valamint megrongált útlevél esetében ennek 
háromszorosa.

Mit kell mellékelni/bemutatni a kérelem 
benyújtásakor?

Nagykorú kérelmező esetében:

la személyazonosság igazolására alkalmas 
érvényes okmányt (személyazonosító igazol-
vány, kártyaformátumú vezetői engedély, vagy 
a még érvényes útlevél). Ha ezekkel nem 
rendelkezik, születési anyakönyvi kivonatot és 
a névviselés megállapítására alkalmas okiratot 
(házassági anyakönyvi kivonatot); 

llakcímigazolványt (Magyarországon élő ma-
gyar állampolgár esetében, amennyiben 
rendelkezik ezzel);

lgondnokság alatt álló személy kérelméhez 
(melyet a törvényes képviselő nyújthat be) 
csatolni kell a gondnokkirendelő-, illetőleg a 
gyámkirendelő  határozatot,  továbbá  az 
útlevél kiadásához közjegyző, gyámhatóság 
vagy útlevélhatóság előtt tett hozzájáruló 
nyilatkozatát, valamint be kell mutatni a 
törvényes képviselő személyazonosításra 
alkalmas okmányát;

lelőző úti okmányát, ha rendelkezik azzal;

lkülföldön élő kérelmező esetében érvényes, 
magyar állampolgárságot igazoló okiratot;

lilleték megfizetésének igazolását.

Kiskorú kérelmező esetében:

la szülőknek (törvényes képviselő) a közjegyző, 
a gyámhatóság vagy az útlevélhatóság előtt 
tett, az útlevél kiadásához hozzájáruló 
nyilatkozatát vagy a szülői felügyelet meg-
szűnését,  illetőleg  szünetelését  igazoló 
jogerős bírósági határozat másolatát, a 
gondnokkirendelő-, illetőleg gyámkirendelő 
határozatot vagy az intézeti gyám igazolását 
az intézeti gyámság fennállásáról;

la kiskorú születési anyakönyvi kivonatát, 
személyazonosság igazolására alkalmas érvé-
nyes okmányát (amennyiben rendelkezik 
azzal);

la szülő (törvényes képviselő) állandó sze-
mélyazonosító igazolványát, vagy más a 
személyazonosságot igazoló érvényes ható-
sági igazolványát;


