
Útlevél kiállítása 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Pest Megyei Kormányhivatal Vecsési Járási Hivatala 

 

Illetékességi területe: 

Országos illetékesség 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

– érvényes személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító 

igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély), 

– lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány, ha azzal a 

kérelmező rendelkezik, 

– 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 (útlevél) nem 

rendelkezik, kivéve, ha még érvényes, de elvesztett, eltulajdonított vagy 

megsemmisült útlevele helyett igényel újat, vagy ha adatait a polgárok 

személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása külföldön élő magyar 

állampolgárként tartalmazza, 

– előző, még érvényes útlevél, ha azzal a kérelmező rendelkezik. 

 

 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Személyesen kell megjelenni, kivétel az akadályozottak (életkor, egészségügyi 

állapot miatt orvosi igazolással). 

18. éves kor alatti igénylő esetében mindkét szülő hozzájárulása szükséges, a 

hozzájáruló nyilatkozattal pótolható az egyik szülő jelenléte. 

 

 

 

 



Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 

Útlevél érvényességi ideje és illetéke 

Életkor Érvényességi idő 
Útlevélkiadás 

illetéke 

Az elveszett, 

megsemmisült, 

megrongálódott útlevél 

pótlása 

6 év alatt 3 év 2.500,- Ft 5.000,- Ft 

6-18 év 5 év 2.500,- Ft 5.000,- Ft 

18-65 év 
5 év 7.500,- Ft 15.000,- Ft 

10 év 14.000,- Ft 28.000,- Ft 

65 év felett 10 év Illetékmentes Illetékmentes 

 

A kérelem benyújtásának időpontjában  

 három vagy több kiskorú gyermeket háztartásában nevelő törvényes képviselő 

esetén a kiskorú gyermek magánútlevele kiadásának illetéke 500 forint, 

 két kiskorú gyermeket háztartásában nevelő törvényes képviselő esetén a 

kiskorú gyermek magánútlevele kiadásának illetéke 1250 forint. 

Illetékmentes a diplomata-útlevél, a külügyi szolgálati útlevél, a határátlépési 

igazolvány, az úti okmány cseréje, amennyiben arra azért kerül sor, mert az úti 

okmány biometrikus azonosítót tartalmazó tároló eleme nem tartalmazza vagy 

hibásan tartalmazza a törvényben meghatározott adatokat. 

A második magánútlevél kiadásának illetéke, illetve vesztés, megrongálódás esetén 

az alap illeték kétszerese. 

Amennyiben ujjnyomat nem felvételezhető, mert az ügyfél ujjnyomat adására 

átmenetileg vagy végleg fizikailag képtelen, az útlevél érvényességi ideje – 65. életév 

alatt 2.500,- forint illeték ellenében - 1 év időtartamú.  

 

Sürgősségi szint 
Maximális kiállítási 

határidő 

Az illetéken felül fizetendő 

igazgatási szolgáltatási 

pótdíj összege 

normál 8 nap - 

soron kívüli 7 nap 19.000,- Ft 

sürgős 3 nap 29.000,- Ft 

azonnali 1 nap 39.000,- Ft 

 

 

 



 

 

Az úti okmányok az alábbi sürgősségi szintekkel igényelhetők: 

Úti okmány 

altípusa 
Normál Soron kívüli Sürgős Azonnali 

Magánútlevél igen igen igen 

járási hivatalnál 

vagy az általános 

hatáskörű útlevél 

hatóságnál, 

külföldön a 

konzuli 

tisztviselőnél 

Szolgálati útlevél igen igen nem nem 

Hajós szolgálati 

útlevél 
igen igen nem nem 

Diplomata 

útlevél 
igen igen igen 

csak Budapest 

Főváros 

Kormányhivatalá

nál  

Külügyi 

szolgálati útlevél 
igen igen igen 

csak Budapest 

Főváros 

Kormányhivatalá

nál  

 

Az ügyintézés határideje: 

Az ügyintézés határideje 8 nap. Az ügyintézés határideje a kérelem beérkezését 

követő napon kezdődik. Ez nem tartalmazza a kész okmány kézbesítésének 

időtartamát. 

Lehetőség van SMS vagy/és e-mail értesítés kérésére az elkészült igazolvány 

postára adásának, illetve az okmányirodába/kormányablakba érkezésének tényéről. 

 

Ügymenet leírása: 

Az eljáró ügyintéző az arcképmás, aláírás, és ujjnyomat felvételezését a kérelem 

benyújtásakor elvégzi.   

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. 

A 2013. január 1. után igényelt útlevelek ellopás, elvesztés, megsemmisülés esetén 

a BM NYHÁT webes ügysegéden keresztül (www.nyilvantarto.hu) elektronikus úton 

pótolhatók amennyiben az ügyfél hozzájárult az ujjlenyomat tárolásához. Az illeték 

mértéke azonos a személyesen igényelt útlevél illetékével, de az érvényesség ideje a 

pótlásra került útlevél érvényességével azonos.  

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

– 1998. évi XII. törvény a külföldre utazásról 

– 101/1998. (V. 22.) Kormányrendelet 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 

– 1990. évi XCIII. tv. az illetékekről 

– 1993. évi LV. tv. a magyar állampolgárságról 

 

Az ügy intézését segítő útmutatók: 

www.nyilvantarto.hu 

 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: 

Szülői hozzájáruló nyilatkozat 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: -- 

 

 

 

http://www.nyilvantarto.hu/

