
Második magánútlevél igénylése 

Ügyleírás: 
 
 

Második magánútlevelet az a személy igényelhet, akinek a  
foglalkozása rendszeres külföldre utazással jár – az ezt bizonyító 
igazolás alapján – valamint az a magyar állampolgár, aki azt különös 
méltánylást érdemlő okból kéri. 
 

Illetékesség: Országos. 
 

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

- lakcímigazolvány, 
- lejárt vagy még érvényes útlevél, 
- munkáltatói igazolás az útlevél szükségességéről, 
- különös méltánylást érdemlő ok esetében nyilatkozat vagy igazolás, 
- az útlevél kiállítási illetékének és szükséges esetben pótdíjának 

megfizetését tanúsító igazolás. 
 

Az ügyet intéző osztály: 
 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal kérelem benyújtása helye szerinti 
járási hivatalának okmányirodai osztálya, illetve kormányablak osztálya. 
 

Ügyintézés határideje és 
díja/illetéke: 

1. Alapesetben: 20 nap. 
- munkáltatói igazolással 2 évig érvényes második magánútlevél 15.000 

Ft (munkáltató kérheti a munkavállaló részére), 
- 1 évig érvényes második magánútlevél 5.000 Ft (magánszemély 

kérheti saját részére különös méltánylást érdemlő okból). 
 

2. Soron kívüli útlevél igénylése: 7 napon belül kerül kiállításra + 
postázás 
Alapilleték (5.000 Ft vagy 15.000 Ft) és 19.000 Ft pótdíj. 

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

elkészült okmány KIZÁRÓLAG személyesen a Budapest Főváros 
Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatal Központi Okmányirodai 
Főosztály, 1133 Visegrádi u. 110. szám alatt vehető át. 
Alapilleték (5.000 Ft vagy 15.000 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. szám alatt vehető át. 
Alapilleték (5.000 Ft vagy 15.000 Ft) és 39.000 Ft pótdíj. 

 
A csekket az ügyintéző adja, illetve bankkártyával történő fizetési 
lehetőség esetén a helyszínen. 
 

Egyéb fontos tudnivalók: A második magánútlevél kiadása szempontjából az útlevélhatóság 
különös méltánylást érdemlő körülményként értékeli, ha az utazás célja 
szerinti országba történő beutazás a meglévő magánútlevélben 
elhelyezett bejegyzés miatt meghiúsulhatna, vagy emiatt a kérelmezőt 
más joghátrány érhetné. 
 

Az alkalmazott 
jogszabályok: 

1. 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről, 
2. 1998. évi XII. törvény a külföldre utazásról, 
3. 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 
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. 

 


