
Útlevél pótlása 18 év felettiek esetében 

Ügyleírás: Útlevél pótlása 18 év feletti személyek esetén. 
 

Illetékesség: Országos. 
 

Szükséges okiratok: - érvényes személyazonosságot igazoló okmány (személyazonosító 
igazolvány vagy kártyaformátumú vezetői engedély), 

- lakcímkártya (amennyiben rendelkezik vele), 
- az útlevél kiállítási illetékének és szükség esetén a pótdíj 

megfizetését tanúsító igazolás, 
- rendőrségen felvett jegyzőkönyv amennyiben rendelkezik vele. 
 

Az ügyet intéző osztály: A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalnak a kérelem benyújtása 
helye szerinti járási hivatalának okmányirodai osztálya, illetve 
kormányablak osztálya. 
 

Ügyintézés határideje és  
díja/illetéke: 

1. Alapesetben: 20 nap. 
 
Érvényes útlevél elvesztése esetén:  
- 15.000 Ft illeték 5 éves érvényességi idővel, 
- 28.000 Ft illeték 10 éves érvényességi idővel, 
- 5.000 Ft illeték 65 év feletti személyek esetén. 

 
Lejárt útlevél elvesztése esetén:  
- 7.500 Ft illeték 5 éves érvényességi idővel, 
- 14.000 Ft illeték 10 éves érvényességi idővel, 
- 2.500 Ft illeték 65 év feletti személyek esetén. 

 

2. Soron kívüli útlevél igénylése: 7 nap. 
Alapilleték (15.000 Ft vagy 28.000 Ft vagy 5.000 Ft) és 19.000 Ft 
pótdíj. 

 
3. Sürgősségi útlevél igénylése: 3 nap. Országosan igényelhető. 

Az elkészült okmány KIZÁRÓLAG személyesen Budapest Főváros 
Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatal Központi Okmányirodai 

Főosztály, 1133 Budapest, Visegrádi u. 110. szám alatt vehető át. 
Alapilleték (15.000 Ft vagy 28.000 Ft vagy 5.000 Ft) és 29.000 Ft 
pótdíj. 

 
4. Azonnali útlevél igénylése: 24 óra. 

KIZÁRÓLAG SZEMÉLYESEN a Budapest Főváros Kormányhivatala 
XIII. Kerületi Hivatal Központi Okmányirodai Főosztály, 1133 
Budapest, Visegrádi u. 110-112. szám alatt igényelhető és vehető 
át. 
Alapilleték (15.000 Ft vagy 28.000 Ft vagy 5.000 Ft) és 39.000 Ft 
pótdíj. 

 
A csekket az ügyintéző adja, illetve bankkártyával történő fizetési 
lehetőség esetén a helyszínen. 
 
Tárgyi illetékmentes az útlevél kiállítása, ha eltulajdonított okmány 
pótlására irányul az eljárás. Pótlás esetén az eredeti 
(eltulajdonított okmány szerinti) érvényességi idővel kerül 
kiállításra. 
 

Az alkalmazott 
jogszabályok: 

1. 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről, 
2. 1998. évi XII. törvény a külföldre utazásról, 
3. 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól, 



4. 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet a külföldre utazásról szóló 1998. évi 
XII. törvény végrehajtásáról, 

5. 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet a külföldre utazásról szóló 1998. 
évi XII. törvény végrehajtásáról, 

6. 69/2011. (XII. 30.) BM rendelet a magánútlevél soron kívüli, 
sürgősségi, valamint azonnali eljárásban történő kiállításáért 
fizetendő igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetéséről, 

7. 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról, 

8.  515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a kormányablakokról,  
9.  441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási 

bürokráciacsökkentéssel összefüggésben egyes kormányrendeletek 
módosításáról.  

 

 
 


