
Útlevél igénylése 65 éven felüliek részére

ÜGYMENET LEÍRÁS

Hatáskörrel
rendelkező
szervezet

Járási (fővárosi kerületi) hivatalok

Illetékesség

Országos

A rendes eljárásban (ha a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a
tényállás tisztázott 8 napon belül, egyéb esetben 20 napon belül) kiállított
magánútlevél  és  a  második  magánútlevél  iránti  kérelem  benyújtható
személyesen:

˗ az ország bármelyik járási hivatalában
˗ a  a Budapest Főváros Kormányhivatal XIII. Kerületi Hivatalánál

˗ 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 Budapest  Főváros  Kormányhivatalának  Személyes

Ügyfélszolgálatánál

Az  azonnali  eljárásban  (24  órán  belül)  kiállított  magánútlevél  és  a
második magánútlevél iránti kérelem személyesen nyújtható be kizárólag
a  Budapest  Főváros  Kormányhivatal  XIII.  Kerületi  Hivatalánál  (1133
Budapest,  Visegrádi  u.  110.)   (Időpont  egyeztetés  a  1818-as
telefonszámon)

Ügyintézéshez
szükséges
dokumentumok

- érvényes  személyazonosságot  igazoló  okmány
(személyazonosító  igazolvány,  kártyaformátumú  vezetői
engedély),

- érvényes lakcímigazolvány,
- a régi útlevél (ha van),
- állampolgárságot  igazoló  okmány  (ha a  kérelmezőt  a  polgárok

személyi  adatainak  és  lakcímének  nyilvántartása  magyar
állampolgárként nem tartalmazza)

- eltulajdonítás  esetén  a  rendőrségen  tett  feljelentésről  készült
jegyzőkönyv

- az útlevél kiállítási illetékének és szükséges esetben pótdíjának
megfizetését tanúsító igazolás,

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

Ügyintézés
illetéke,  igazgatási
szolgáltatatási díj

Az eljárás alapesetben díj- és illetékmentes

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  igazgatási  szolgáltatási
pótdíja 29.000 forint

˗ Azonnali (24  órán  belüli)  eljárás  igazgatási  szolgáltatási
pótdíja 39.000 forint

Az illetéket és az esetleges pótdíjat a helyszínen bankkártyával, vagy a
postán készpénz-átutalási megbízással (csekkel) lehet megfizetni.

Illetékmentes az eltulajdonított útlevél pótlására irányuló eljárás. Ebben
az  esetben  az  eredeti  (eltulajdonított  okmány  szerinti)  érvényességi
idővel, de új kiállítási dátummal és okmányazonosítóval kerül gyártásra
az okmány.

Ügyintézési
határidő

Az  okmány  elkészülésének  határideje (ügyintézési  határidő): 8
(nyolc) nap, ha a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás
tisztázott; egyéb esetekben 20 (húsz) nap

Eljárást  megindító
irat  (kérelem)
benyújtásának
módja

˗ személyesen, illetve

˗ meghatalmazott  útján, ha a kérelmező személyes megjelenését
egészségi  állapota  nem  teszi  lehetővé,  és  ezt  kezelőorvosa
írásban igazolja.

Alapvető  eljárási
szabályok,
ügymenetre
vonatkozó
tájékoztatás

Magánútlevélre a magyar állampolgárok jogosultak.

Az eljárás során fénykép, aláírás és ujjnyomat felvételezésére kerül sor.

A magánútlevél érvényességi ideje: 65 éven felülieknél 10 év

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

o a szabadságvesztés végrehajtásának utolsó napjáig, vagy
o 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.

Sürgősségi  és  azonnali  útlevél  igénylés  esetén  az  elkészült  útlevél
KIZÁRÓLAG személyesen, Budapest Főváros Kormányhivatalánál (1133
Budapest, Visegrádi u. 110-112.) vehető át.

Ügytípushoz
kapcsolódó
jogszabályok
jegyzéke

˗ 1998. évi XII. törvény a külföldre utazásról
˗ 2016.  évi  CL.  törvény  az  általános  közigazgatási  rendtartásról

(Ákr.) 
˗ 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről (Itv.) 
˗ 101/1998.  (V.  22.)  Korm.  rendelet  a  külföldre  utazásról  szóló

1998. évi XII. törvény végrehajtásáról
˗ 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet a külföldre utazásról szóló 1998.

évi XII. törvény végrehajtásáról

˗ 69/2011.  (XII.30.)  BM  rendelet  a  magánútlevél  soron  kívüli,
sürgősségi,  valamint  azonnali  eljárásban  történő  kiállításáért
fizetendő igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetéséről

˗ 86/2019.  (IV.23.)  Korm.  rendelet  a  fővárosi  és  megyei
kormányhivatalokról,  valamint  a  járási  (fővárosi  kerületi)
hivatalokról

A jogszabályok hatályos szövege: Jogszabálykereső

Ügyintézéshez
használt, letölthető
nyomtatványok

Nincs.

Időpontfoglalás https://ugyintezes.magyarorszag.hu/okmanyiroda/idopontfoglalas

Igénybe  vehető
elektronikus
programok elérése

Meghatalmazás

Tájékoztatás  az
ügyfelet  megillető
jogokról  és
kötelezettségekről

Az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény
alapján.
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