Hogyan róhatja le az illetéket?

Hol vehető át a kész útlevél?

A magánútlevéllel kapcsolatos államigazgatási eljárási illeték
megﬁzetése történhet

• személyesen a kérelem benyújtásakor megjelölt okmányirodában,

• készpénz átutalási megbízással (csekkel), vagy

• postai úton a kérelmező által a kérelem benyújtásakor megjelölt belföldi címen, vagy

• amennyiben az eljáró okmányirodában a feltételek biztosítottak házi pénztárban készpénzzel, illetve bankkártyával.

• külföldön a kérelmező által a kérelem benyújtásakor megjelölt konzuli tisztviselőnél.

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

A személyes megjelenéshez hogyan
foglalhat időpontot az Interneten?

Hogyan történik a második generációs
útlevélhez az ujjnyomat vételezés?
Az okmányirodákban az arcképkészítéskor digitális ujjnyomatot
is vesznek. Főszabály szerint a két kéz azonos ujjáról kell ujjnyomatot felvételezni ujjnyomat leolvasó berendezés segítségével.

Mely esetekben nem kerül felvételezésre
ujjnyomat útlevélkészítésekor?
• 12 év alatti kiskorúak esetében, vagy ha
• a kérelmező ujjnyomat adására állandó jelleggel ﬁzikailag
képtelen,
• a kérelmező az útlevél iránti kérelem benyújtásakor az ujjnyomat adására átmenetileg ﬁzikailag képtelen,
• azon személyek esetében, akiknek az útlevél iránti kérelem
előterjesztésekor történő személyes megjelenését - a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint - egészségi állapotuk
nem teszi lehetővé,
• külföldön tartózkodó személy esetén, ha az útlevele, illetve
a külföldre utazáshoz felhasznált személyazonosító igazolványa a személyazonosság megállapítására alkalmatlanná
vált, megrongálódott, lejárt, elveszett vagy eltulajdonították,
amennyiben a további tartózkodás, tovább-, illetve hazautazása céljából az ideiglenes magánútlevél nem használható
fel.

Mikor veheti kézhez útlevelét?

• a Kormányzati Portál (www.magyarorszag.hu) felületén az
„Internetes okmányiroda” menübe lépve;
• „Időpontfoglalás okmányirodába”, „Szolgáltatás indítása”
gombot kiválasztva;
• az „Időpontfoglalás megkezdése” után választhatja ki a megyét, okmányirodát, ügycsoportot, ügyet;
• majd „Tovább az időpont kiválasztásához” gombot lenyomva, eljut az Ön által választott okmányiroda virtuális felületére. A rendszer által felkínált 2 órás időintervallumok valamelyikét kiválasztva, az ügy alanyának megnevezésével,
valamint az ellenőrző karakterek beírásával, visszaigazolást
a 2 órás idősávon belül, pontos időre kap. Ebben az időpontban fogják várni az okmányirodában.
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala várja kérdéseit
e-mail: ugyfelkozpont@mail.ahiv.hu vagy xr@mail.ahiv.hu
internet: www.nyilvantarto.hu vagy www.ugyfelkozpont.hu
telefon: 06 (1) 273-4800
fax: 06 (1) 441-1319
cím: 1062 Budapest, Andrássy út 55.
Az okmányirodák elérhetőségéről a www.nyilvantarto.hu
címen tájékozódhat.

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala

Második generációs
biometrikus útlevél

1094 Budapest, Balázs Béla u.35 • Tel: 456-5610 • Fax: 456-6509
e-mail: sajto@mail.ahiv.hu • www.nyilvantarto.hu

Az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társﬁnanszírozásával valósul meg.

A magánútlevél elkészítésének határideje 30 nap. A soron kívüli
eljárásban kért útlevél öt munkanapon belül készül el.
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A második generációs biometrikus útlevél
kialakítását és hazai bevezetését támogató
európai uniós projekt fejlesztéseinek eredményeként 2009. június 28-ától a magyar állampolgárok is második generációs – ujjnyomatot
is tartalmazó – biometrikus útlevelet igényelhetnek.

Mit kell tudni a biometrikus
útlevélről?
2006. augusztus 29-étől a biometrikus útlevél hátsó borítójába
chip került elhelyezésre, amely alkalmas arra, hogy az okmány
birtokosának biometrikus jellemzőit (az útlevél adatlapján megtalálható adatokat, beleértve a birtokos digitális arcképmását)
tárolja. A vonatkozó uniós előírásoknak eleget téve Magyarország 2009. június 28. napjától rögzíti a tároló elemen az okmány jogszerű birtokosának ujjlenyomatát is (kivétel a 12 év
alatti kiskorúak).
A korábban kibocsátott útlevelek lejárati idejükkel érvényben
maradnak.
Az Amerikai Egyesült Államokba a 2006. augusztus 29. napjától kiállított okmányokkal vízummentesen lehet utazni.

Mi a teendő, ha személyesen nem képes a
hatóság előtt megjelenni?
• Belföldön: ha egészségi állapota miatt személyesen nem tud
megjelenni, kérelmét – az egészségi állapotára vonatkozó,
kezelőorvos által kiállított igazolással együtt – meghatalmazott útján is előterjesztheti.
• Külföldön: ha a konzuli tisztviselőnél történő személyes megjelenése aránytalan nehézséget okoz, kérelmét a konzuli
tisztviselőhöz postai úton is benyújthatja. Ebben az esetben
személyazonosságát és aláírását az erre felhatalmazott külföldi szerv vagy személy (közjegyző) hitelesíti.

Mit kell mellékelni/bemutatni a kérelem
benyújtásakor?
Nagykorú kérelmező esetében:
• a személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmányt
(személyazonosító igazolvány, kártyaformátumú vezetői engedély, vagy útlevél). Ha ezekkel nem rendelkezik, születési
anyakönyvi kivonatot és a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonatot;
• lakcímigazolványt, ha azzal rendelkezik;

Mit igazol a magánútlevél?

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

A magánútlevél, mint a Magyar Köztársaság tulajdonát képező
hatósági igazolvány hitelesen igazolja birtokosának

• előző, le nem járt érvényességi idejű úti okmányát, ha rendelkezik azzal;

• személyazonosságát és állampolgárságát, valamint

• külföldön élő kérelmező esetében érvényes, magyar állampolgárságot igazoló okiratot;

Ki jogosult útlevélre?
Útlevél kiállítását - ha törvény vagy nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik - a magyar állampolgárok kérhetik.

• a 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 konzuli tisztviselőnél nyújtható be.
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• illeték megﬁzetésének igazolását.
Kiskorú kérelmező esetében:
• a szülőknek (törvényes képviselő) a közjegyző, a gyámhatóság, konzuli tisztviselő, az útlevélhatóság, vagy a körzetközponti jegyző előtt tett, az útlevél kiadásához hozzájáruló
nyilatkozatát vagy a szülői felügyelet megszűnését, illetőleg
szünetelését igazoló okiratot, a gondnokkirendelő-, illetőleg
gyámkirendelő határozatot vagy az intézeti gyám igazolását
az intézeti gyámság fennállásáról;

• személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmányát
és lakcímigazolványt, ha azzal rendelkezik. Ha személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmánnyal nem rendelkezik, születési anyakönyvi kivonatát;
• a szülő (törvényes képviselő) állandó személyazonosító igazolványát, vagy más a személyazonosságot igazoló érvényes
hatósági igazolványát;
• előző, le nem járt érvényességi idejű úti okmányát, ha rendelkezik azzal;
• illeték megﬁzetésének igazolását.
A konzuli tisztviselőnél előterjesztett kérelemhez 2 db igazolványképet szükséges mellékelni.

Mennyi illetéket kell ﬁzetni?
Útlevél igénylése
Nagykorú részére
• 5 évre érvényes útlevél - 7500 Ft
• 10 évre érvényes útlevél - 14000 Ft
• 70. életévét betöltött személy útlevele 10 évre - 2500 Ft.
6 éves kor betöltéséig
• 3 évre érvényes útlevél - 2500 Ft
6-18. életkor között
• 5 évre érvényes útlevél - 2500 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 megrongálódott 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, megsemmisült, valamint megrongált útlevél esetében ennek háromszorosa.
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