
Útlevél 

A magánútlevél valamint a második magánútlevél rendes eljárás keretében történő 
kiállításának ügyintézési határideje 20 nap, amely a kérelem beérkezését követő napon 
kezdődik. 
2012. január 1-jétől azonban lehetőség nyílt a magánútlevél és a második magánútlevél 

 soron kívüli (7 napon belüli) 
 sürgősségi (3 napon belüli) 
 azonnali (24 órán belüli)  

eljárás keretében történő kiállítására, 
amennyiben az igazgatási szolgáltatási pótdíjat az ügyfél a rendes eljárásban kiállított 
magánútlevélért valamint második magánútlevélért fizetendő illetéken felül megfizeti. 

A kérelem soron kívüli, valamint sürgősségi eljárás esetében bármely járási hivatalnál, illetve 
a Központi Okmányirodában benyújtható, az útlevél azonnali kiállítására irányuló kérelem 
azonban kizárólag a Központi Okmányirodában nyújtható be. 

A soron kívüli eljárásban igényelt és elkészült okmány átvétele az eddig meghatározott rend 
szerint történik. A sürgősségi, valamint azonnali eljárásban igényelt útlevél azonban kizárólag 
a Központi Okmányirodában vehető át. 
A fenti különleges eljárásokért magánútlevél esetében szimpla illetéket, a második 
magánútlevél esetében dupla illetéket, az elveszett, megsemmisült, továbbá a 
megrongálódott és utazásra alkalmatlanná vált magánútlevél és második magánútlevél 
helyett kiállított új útlevélért fenti illetékek kétszeresét és igazgatási szolgáltatási pótdíjat 
kell fizetni. 

Az igazgatási szolgáltatási pótdíj összege soron kívüli eljárás esetén 19 000 forint, sürgősségi 
eljárás esetén 29 000 forint, azonnali eljárás esetén 39 000 forint. 

  
Jogosultak köre 

Magánútlevélre a magyar állampolgárok jogosultak. 
Nem utazhat külföldre: 

 aki előzetes letartóztatásban, kiadatási letartóztatásban, ideiglenes kiadatási 
letartóztatásban, átadási letartóztatásban, ideiglenes átadási letartóztatásban, 
ideiglenes végrehajtási letartóztatásban van, vagy ideiglenes kényszergyógykezelés 
alatt áll; 

 aki lakhelyelhagyási tilalom, illetve házi őrizet hatálya alatt ál; 
 akit végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, illetve akinek felfüggesztett vagy 

részben felfüggesztett szabadságvesztése végrehajtását utóbb elrendelték, az ítélet 
jogerőre emelkedésétől 

- a szabadságvesztés végrehajtásának utolsó napjáig, vagy 
- a szabadságvesztés büntetés végrehajthatóságának megszűnéséig; 



 akinek a bíróság a kényszergyógykezelését rendelte el, az ítélet jogerőre 
emelkedésétől a kényszergyógykezelés tartama alatt; 

 akinek a bíróság a javítóintézeti nevelését rendelte el, az ítélet jogerőre 
emelkedésétől a javítóintézeti nevelés tartama alatt, illetve a javítóintézetből történő 
ideiglenes elbocsátás tartama alatt; vagy 

 akinek az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 
törvény alapján megtiltották Magyarország területének elhagyását és úti 
okmányának átadására kötelezték 

Fenti esetekben az útlevél kiállítására irányuló kérelmet az útlevélhatóság elutasítja.  

  
Hol intézhető 

A rendes eljárásban (20 napon belül) kiállított magánútlevél és a második magánútlevél 
iránti kérelem benyújtható személyesen: 

 az ország bármelyik járási hivatalában 
 a Központi Okmányirodában 
 külföldön a konzuli tisztviselőnél 

A soron kívül (7 napon belül) kiállított valamint a sürgősséggel (3 napon belül) kiállított 
magánútlevél és a második magánútlevél iránti kérelem benyújtható személyesen: 

 az ország bármelyik járási hivatalában  
 a Központi Okmányirodában 

Az azonnali eljárásban (24 órán belül) kiállított magánútlevél és a második magánútlevél 
iránti kérelem személyesen nyújtható be kizárólag: 

 a Központi Okmányirodában (Budapest, XIII. kerület, Visegrádi utca 110-112.) 

Meghatalmazott járhat el, ha a kérelmező személyes megjelenését egészségi állapota nem 
teszi lehetővé, és ezt kezelőorvosa írásban igazolja.  

Kiskorú vagy gondnokság alatt álló ügyfél helyett törvényes képviselője jár el.   

A kérelem előterjesztésekor a kiskorú, vagy gondnokság alatt álló kérelmezőnek is meg kell 
jelenni személyesen kivéve, ha 

 12. életévét még nem töltötte be 
 személyes megjelenését egészségi állapota nem teszi lehetővé, és ezt kezelőorvosa 

írásban igazolja 

Külföldön postai úton is benyújtható a kérelem a konzuli tisztviselőhöz, ha   

 a személyes megjelenés aránytalan nehézséget okoz 
 nem kell ujjnyomat adatot tartalmaznia az útlevél tároló elemének: 
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o 12. életévét még nem töltötte be a kérelmező 
o ujjnyomat adására állandó jelleggel vagy átmenetileg fizikailag képtelen 
o egészségi állapota miatt nem tud megjelenni, és ezt a kezelőorvosa írásban 

igazolja  

Ezekben az esetekben a kérelmező személyazonosságát és aláírását az érintett ország 
gyakorlata szerint erre felhatalmazott külföldi szerv vagy személy hitelesíti. A hitelesítés 
akkor fogadható el, ha azt a konzuli tisztviselő diplomáciai felülhitelesítéssel látta el. 

A rendes eljárásban (20 napon belül), valamint soron kívül (7 napon belül) kiállított 
magánútlevél és a második magánútlevél átvehető a kérelmező választása szerint: 

 belföldön:  
o a járási hivatalnál, illetve a Központi Okmányirodában személyesen vagy a 

törvényes képviselő útján  
o postai úton a könyvelt küldeményként történő kézbesítésre vonatkozó 

szabályoknak megfelelően 

 külföldön:  
o a konzuli tisztviselőnél személyesen vagy a törvényes képviselő útján  
o postai úton a konzuli tisztviselő által postára adva a könyvelt küldeményként 

történő kézbesítésre vonatkozó szabályoknak megfelelően 

A sürgősségi (3 napon belüli) valamint az azonnali (24 órán belüli) eljárás keretében 
kiállított magánútlevél és második magánútlevél átvehető 

 belföldön kizárólag: 
o a Központi Okmányirodában személyesen vagy törvényes képviselő útján 

  
Szükséges iratok 

Nagykorú kérelmezőnek az alábbi iratokat kell bemutatnia, illetve csatolnia: 

 érvényes személyazonosításra alkalmas okmány 
(személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély) 

 lakcímigazolvány (személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány), ha 
azzal a kérelmező rendelkezik  

 születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, ha nem rendelkezik 
személyazonosításra alkalmas okmánnyal, vagy ha a személyiadat- és 
lakcímnyilvántartás adatai nem egyeznek a bemutatott okmány vagy okirat adataival 

 igazolványkép, ha a személyes megjelenését egészségi állapota nem teszi lehetővé, 
és ezt a kezelőorvos írásban igazolja 

 magyar állampolgárságot igazoló okirat (záradékolt honosítási okirat, 1 évnél nem 
régebbi állampolgársági bizonyítvány) külföldön élő kérelmező esetében, ha érvényes 
állampolgárság igazolására alkalmas okmánnyal (személyazonosító igazolvány, 
útlevél) nem rendelkezik, kivéve, ha még érvényes, de elvesztett, eltulajdonított vagy 
megsemmisült útlevele helyett igényel újat, vagy ha adatait a polgárok személyi 
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adatainak és lakcímének nyilvántartása külföldön élő magyar állampolgárként 
tartalmazza 

 előző, még érvényes útlevél, ha azzal a kérelmező rendelkezik 
 nyilatkozat az előző, le nem járt érvényességi idejű útlevél elvesztéséről, 

eltulajdonításáról vagy megsemmisüléséről, ha az okmány elveszett, eltulajdonították 
vagy megsemmisült 

 feljelentésről felvett jegyzőkönyv, ha az előző, le nem járt érvényességi idejű 
útlevelet eltulajdonították, és ezt a rendőrségen bejelentették 

Arcképmás, aláírás és ujjnyomat a kérelem benyújtásakor kerül felvételezésre. 

Írásképtelen kérelmező esetén aláírást nem vesznek fel. 
Ujjnyomatot nem vesznek, ha a kérelmező 

 ujjnyomat adására állandó jelleggel fizikailag képtelen 
 ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen 
 egészségi állapota miatt nem tud megjelenni és ezt a kezelőorvos írásban igazolja 

Kiskorú és gondnokság alatt álló kérelmező esetén az alábbi iratokat kell bemutatni, illetve 
csatolni: 

 érvényes személyazonosításra alkalmas okmány 
(személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély) 

 lakcímigazolvány (személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány), ha 
azzal a kérelmező rendelkezik  

 születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, ha nem rendelkezik 
személyazonosításra alkalmas okmánnyal, vagy ha a személyiadat- és 
lakcímnyilvántartás adatai nem egyeznek a bemutatott okmány vagy okirat adataival 

 igazolványkép, ha 12. életévét nem töltötte be, és nem jelenik meg személyesen, 
illetve egészségi állapota miatt nem tud megjelenni, és ezt a kezelőorvos írásban 
igazolja 

 a szülők* (törvényes képviselők) érvényes személyazonosításra alkalmas okmánya, 
külföldi esetén úti okmánya   

 magyar állampolgárságot igazoló okirat (záradékolt honosítási okirat, 1 évnél nem 
régebbi állampolgársági bizonyítvány) külföldön élő kérelmező esetében, ha érvényes 
állampolgárság igazolására alkalmas okmánnyal (személyazonosító igazolvány, 
útlevél) nem rendelkezik, kivéve, ha még érvényes, de elvesztett, eltulajdonított vagy 
megsemmisült útlevele helyett igényel újat, vagy ha adatait a polgárok személy 
adatainak és lakcímének nyilvántartása külföldön élő magyar állampolgárként 
tartalmazza 

 a gondnok-, illetve gyámkirendelő határozat vagy az intézeti gyám igazolása az 
intézeti gyámság fennállásáról gondnokság, illetve gyámság alatt álló kérelmező 
esetén 

 szülőnek (törvényes képviselőnek) a közjegyző, a gyámhatóság, a konzuli tisztviselő, 
az útlevélhatóság vagy a körzetközponti jegyző előtt tett, az úti okmány kiadásához 
hozzájáruló nyilatkozata* 

 a szülői felügyelet megszűnését, illetőleg szünetelését igazoló okirat, ha valamely 
szülő szülői felügyeleti joga szünetel, vagy azt a bíróság megszüntette 



 előző, még érvényes útlevél, ha azzal a kérelmező rendelkezik 
 nyilatkozat az előző, le nem járt érvényességi idejű útlevél elvesztéséről, 

eltulajdonításáról vagy megsemmisüléséről, ha az okmány elveszett, eltulajdonították 
vagy megsemmisült 

 feljelentésről felvett jegyzőkönyv, ha az előző, le nem járt érvényességi idejű 
útlevelet eltulajdonították, és ezt a rendőrségen bejelentették 

*Alaphelyzetben a kérelem benyújtásakor mindkét szülőnek meg kell jelennie. 
Akkor elegendő az egyik szülő (törvényes képviselő) személyes jelenléte, ha a másik szülő 
(törvényes képviselő) az útlevél kiállításához történő hozzájárulását korábban közjegyző, 
gyámhatóság, konzuli tisztviselő, útlevélhatóság, vagy körzetközponti jegyző előtt már 
megadta, és ezt okirat igazolja. Ebben az esetben elegendő ezen okirat bemutatása.  

Arcképmás, aláírás, és ujjnyomat a kérelem benyújtásakor kerül felvételezésre.   

A kérelmező helyett a törvényes képviselő aláírása is felvételezhető, ha a kérelmező 
írásképtelen. 
Ujjnyomat nem kerül felvételezésre, ha a kérelmező 

 12. életévét még nem töltötte be 
 ujjnyomat adására állandó jelleggel fizikailag képtelen 
 ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen 
 egészségi állapota miatt nem tud megjelenni, és ezt a kezelőorvos írásban igazolja 

  
Költségek 

Rendes eljárásban (20 napon belül) nagykorú kérelmező részére kiállított magánútlevél és 
második magánútlevél esetén az eljárási illeték 

 5 évig érvényes magánútlevélnél 7 500 forint 
 10 évig érvényes magánútlevélnél 14 000 forint 
 1 évig érvényes magánútlevélnél (nem tartalmaz ujjnyomatot) 2 500 forint 
 Legfeljebb 2 évig érvényes második magánútlevél 15000 forint (munkáltató kérheti a 

munkavállaló részére) 
 1 évig érvényes második magánútlevél 5000 forint (magánszemély kérheti saját 

részre különös méltánylást érdemlő okból vagy a munkáltató kérelmezi, de az útlevél 
nem tartalmaz ujjnyomat adatot, lásd Fogalmak rész Második magánútlevél) 

 70 év felettiek 10 évig érvényes, ujjnyomatot tartalmazó magánútleve 2 500 forint 
 70 év felettiek ujjnyomatot tartalmazó második magánútlevele 5000 forint 
 70 év felettiek 1 évig érvényes, ujjnyomatot nem tartalmazó magánútlevele 2500 

forint 
 70 év felettiek 1 évig érvényes, ujjnyomatot nem tartalmazó második magánútlevele 

5000 forint 

Rendes eljárásban (20 napon belül) kiállított kiskorú kérelmező magánútlevelének és 
második magánútlevelének eljárási illetékei:  
6 év alatt: 



 3 évig érvényes magánútlevél 2 500 forint 
 második magánútlevél 5000 forint 

6-12 éves korig: 

 5 évig érvényes magánútlevél 2500 forint 
 második magánútlevél 5000 forint 

12-18 éves korig: 

 5 évig érvényes magánútlevél 2500 forint  
 második magánútlevél 5000 forint 

Kétszeres illetéket kell fizetni 

 a második magánútlevélért (lásd fenti összegek) 
 ha az új okmány az elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott és utazásra 

alkalmatlanná vált úti okmány helyett kerül kiadásra 

Illetékmentes az eljárás, ha  

 az útlevél cseréjére azért kerül sor, mert a biometrikus azonosítót tartalmazó tároló 
elem nem, vagy hibásan tartalmazza az előírt adatokat 

Az ügyfél költségmentességi kérelmet terjeszthet elő, ha  
kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyai miatt az eljárási költséget vagy egy részét nem képes 
viselni. A költségmentesség iránti kérelem részletszabályait a közigazgatási hatósági 
eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.) Korm. 
rendelet határozza meg. 
A magánútlevél és a második magánútlevél soron kívüli, sürgősségi és azonnali eljárás 
keretében történő kiállítása esetén az eljárási illetéken felül igazgatási szolgáltatási 
pótdíjat kell fizetni: 

 Soron kívüli (7 napon belüli) eljárás igazgatási szolgáltatási pótdíja 19.000 forint 
 Sürgősségi (3 napon belüli) eljárás igazgatásiszolgáltatási pótdíja 29.000 forint 
 Azonnali (24 órán belüli) eljárás igazgatásiszolgáltatási pótdíja 39.000 forint 

A rendes eljárás szerinti illeték kétszeresét és a választott különleges eljárásért fizetendő 
igazgatási szolgáltatási pótdíjat kell megfizetni, ha az új okmány 

 elveszett 
 megsemmisült 
 megrongálódott és utazásra alkalmatlanná vált úti okmány helyett kerül kiadásra. 

1818 
Külföldről: +36-1-452-3622 
1818@ugyfelvonal.hu 
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Ügyintézési idő 

A rendes eljárás keretében kiállított magánútlevél és a második magánútlevél ügyintézési 
határideje 20 nap, amely a kérelem beérkezését követő napon kezdődik. Ez nem tartalmazza 
a kész okmány kézbesítésének időtartamát. 

Soron kívüli eljárás esetében az útlevélhatóság az úti okmányt 7 napon belül állítja ki. Ez 
nem tartalmazza a kész okmány kézbesítésének időtartamát. 

Sürgősségi eljárás keretében az útlevélhatóság az útlevelet a kérelem benyújtásától 
számított 3 napon belülállítja ki. 

Azonnali eljárás keretében az útlevélhatóság az útlevelet a kérelem benyújtásától számított 
24 órán belül állítja ki. 

Lehetőség van SMS vagy/és e-mail értesítés kérésére az elkészült igazolvány postára 
adásának, illetve az okmányirodába érkezésének napjáról. 

  
Érdemes tudni 

A magánútlevél érvényességi ideje: 

 6 éves kor betöltéséig 3 év 
 6 és 18 év közöttiek esetében 5 év* 
 18 és 70 év közöttiek esetében 5 év*, illetve kérelemre 10 év* 
 70 éven felülieknél 10 év* 

*Az érvényességi idő 1 év abban az esetben, ha a 12. életévét betöltött kérelmező részére 
kiállított okmány tároló eleme ujjnyomat adatot azért nem tartalmaz, mert a kérelmező 

 ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen  
 egészségi állapota miatt nem képes személyesen megjelenni, és ezt a kezelőorvos 

írásban igazolja 

Az útlevél érvényességének időtartama nem hosszabbítható meg. 

Elektronikus értesítést kapnak útlevelük érvényességének lejártáról az ügyfélkapuval 
rendelkező polgárok. A figyelmeztető e-mailt három alkalommal, az érvényességi idő lejárta 
előtt hat hónappal, majd egy hónappal és végül a lejárat napján kapják meg.  

  
Elektronikus ügyintézés 

Magánútlevelet nem lehet elektronikusan kérelmezni. 

  
Letölthető anyagok 



Az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik kivéve, ha  

 a kérelem előterjesztésére meghatalmazott útján kerül sor, vagy  
 a kérelmet postai úton nyújtják be a konzuli tisztviselőhöz 

A fenti esetekben használandó formanyomtatvány a postahivatalokban, illetve a konzuli 
tisztviselőnél szerezhető be.  
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végrehajtásáról 
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végrehajtásáról 
 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes 

költségmentesség megállapításáról 
 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 
 69/2011. (XII.30.) BM rendelet a magánútlevél soron kívüli, sürgősségi, valamint 

azonnali eljárásban történő kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási pótdíj 
megfizetéséről 
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