
Útlevél igénylése 18 éven aluliak részére 

Ügyleírás: Útlevél igénylése 18 éven aluli személy részére. 
 

Illetékesség: Országos. 
 

Szükséges okiratok: - a kiskorú személy kérelmét a törvényes képviselők nyújthatják be, 
- érvényes személyazonosságot igazoló okmány (személyazonosító 

igazolvány, kártyaformátumú vezetői engedély), 
- születési anyakönyvi kivonat (eredeti), 
- lakcímigazolvány, 
- lejárt vagy még érvényes útlevél, 
- útlevél-igénylő adatlap, 1 db szabvány igazolványképpel, ha a kiskorú 

nincs jelen (12 év alattiak esetében), 
- az útlevél kiállítási illetékének és szükséges esetben pótdíjának 

megfizetését tanúsító igazolás, 
- 12 éves kor felett kötelező a személyes megjelenés ujjnyomat miatt. 
 
Kiskorú gyermek útlevéligényének benyújtásakor a szülők (törvényes 
képviselők) együttes megjelenése szükséges. Az útlevél kiadásához közös 
hozzájáruló nyilatkozatukat egyidejűleg teszik meg. 
Az egyik szülő személyes megjelenése esetében a másik szülő írásos 
magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozata. 
Elvált szülők esetében a törvényes képviselőnek - a szülői felügyeletet 
gyakorlónak - a gyermek elhelyezéséről szóló eredeti jogerős bírói ítéletet, 
elhalt szülő(k) esetében a halotti anyakönyvi kivonat(ok) be kell mutatni. 
 
Kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy kérelméhez csatolni kell: 
- a szülőknek (törvényes képviselőnek) a közjegyző, a járási (fővárosi 

kerületi) gyámhivatal, a büntetés-végrehajtási intézet vezetője, a konzuli 
tisztviselő, az útlevélhatóság vagy a járási hivatal előtt tett, vagy a szülő 
által kiállított, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, az úti okmány 
kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát vagy a szülői felügyelet 
megszűnését, illetőleg szünetelését igazoló okiratot.  

- a szülő (törvényes képviselő) állandó személyazonosító igazolványát 
vagy más, a személyazonosságát igazoló érvényes hatósági igazolványt, 
külföldi esetén úti okmányát, 

- a gondnok-, illetve gyámkirendelő határozatot vagy az intézeti gyám 
igazolását az intézeti gyámság fennállásáról. 

 
Amennyiben a magyar állampolgár nem rendelkezik érvényes magyar 
hazautazásra szolgáló okmánnyal, a konzulátuson igényelhető. 
 

Az ügyet intéző osztály: 

 

Ügyintézés határideje 
és díja/illetéke: 
 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal kérelem benyújtása helye szerinti 
járási hivatalának okmányirodai osztálya, illetve kormányablak osztálya. 
 
1. Alapesetben: 20 nap. 
- 1 kiskorú gyermeket háztartásában nevelő törvényes képviselő esetén a 

kiskorú gyermek magánútlevelének illetéke 2.500 Ft, 
- két kiskorú gyermeket háztartásában nevelő törvényes képviselő esetén a 

kiskorú gyermek magánútlevelének illetéke 1.250 Ft, 
- három vagy több kiskorú gyermeket háztartásában nevelő törvényes 

képviselő esetén a kiskorú gyermek magánútlevelének illetéke 500 Ft. 
 
2. Soron kívüli útlevél igénylése: 7 nap. 

Alapilleték (2.500 Ft, 1.250 Ft, 500 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 Budapest, Visegrádi u. 110. szám alatt vehető át. 
Alapilleték (2.500 Ft, 1.250 Ft, 500 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 (2.500 Ft, 1.250 Ft, 500 Ft) és 39.000 Ft pótdíj. 

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

Egyéb fontos 
tudnivalók:  
 
 

Érvényességi ideje: 
- 0-6 éves kor között 3 év, 
- 6-18 év között 5 év. 
 

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. 

 


