TÁJÉKOZTATÓ AZ ÚTLEVÉLÜGYEKRŐL
Az útlevél Magyarország tulajdonát képező hatósági igazolvány, amely birtokosának
személyazonosságát és állampolgárságát, valamint a világ összes országába utazásra,
illetőleg hazatérésre való jogosultságát hitelesen igazolja. Az útlevelek típusa:
Magánútlevél: (állandó) magánútlevél; második magánútlevél; ideiglenes magánútlevél
Hivatalos útlevél: szolgálati; hajós szolgálati; külügyi szolgálati; diplomata útlevél
Magánútlevélre a magyar állampolgárok jogosultak.
Érvényességi ideje:
6 éves életkor betöltéséig 3 év
6-18 éves életkor közöttiek esetén 5 év*
18-70 éves életkor közöttiek esetén 5* év, illetve kérelemre 10 év*
70 éven felüliek esetén 10 év*
*1 év, ha a 12. életévét betöltött kérelmező részére kiállított okmány ujjnyomat adatot azért
nem tartalmaz, mert ujjnyomat adására a kérelmező (átmenetileg) fizikailag képtelen, vagy
mert – a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint – a kérelem előterjesztésekor történő
személyes megjelenését egészségi állapota nem teszi lehetővé.
Az útlevél érvényességének időtartama nem hosszabbítható meg.
A kérelem benyújtható:
- belföldön bármelyik körzetközponti jegyzőnél (okmányiroda) és a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalánál (Központi Okmányiroda)
- külföldön a konzuli tisztviselőnél
A belföldön történő útlevélbenyújtás részletszabályairól a Külképviselet nem tud
felvilágosítást adni. Kérjük, hogy érdeklődjenek közvetlenül a belföldi okmányirodánál.
A magánútlevél iránti kérelem benyújtása nagykorú kérelmező esetén
A magánútlevél iránti kérelmet személyesen kell benyújtani.
A kérelem benyújtásakor az alábbi iratok bemutatása, illetve csatolása szükséges:
-

érvényes személyazonosításra alkalmas okmány
(állandó személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély)
személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány
ha azzal a kérelmező rendelkezik
magyar születési anyakönyvi kivonat
házas vagy elvált családi állapot esetén magyar házassági anyakönyvi kivonat
magyar állampolgárságot igazoló okirat (érvényes magyar személyazonosító
igazolvány vagy útlevél vagy állampolgársági bizonyítvány vagy honosítási okirat)
kivéve, ha még érvényes, de elvesztett, eltulajdonított vagy megsemmisült útlevele
helyett igényel újat,

-

-

vagy ha adatait a polgárok személy adatainak és lakcímének nyilvántartása külföldön
élő magyar állampolgárként tartalmazza
előző, le nem járt érvényességi idejű magyar útlevél
ennek hiányában az előző, le nem járt érvényességi idejű útlevél elvesztéséről,
eltulajdonításáról, megsemmisüléséről felvett jegyzőkönyv.
Ha az előző, le nem járt érvényességi idejű útlevelet eltulajdonították, a rendőrségi
bejelentésről a jegyzőkönyvet is csatolni kell.
az eljárási illeték és konzuli díj
a kérelmező igazolványképe, ha a kérelmező személyes megjelenését egészségi
állapota nem teszi lehetővé

A kérelmező arcképmása, aláírása, valamint ujjnyomata a kérelem benyújtásakor kerül
felvételezésre. Ez az eljárás legalább 15 percet vesz igénybe, de nehezen olvasható
ujjnyomat barázdák esetén ez az idő meghosszabbodik.
Írásképtelen kérelmező esetén aláírás nem kerül felvételezésre.
Ujjnyomat a következő esetekben nem kerül felvételezésre:
- a kérelmező ujjnyomat adására állandó jelleggel fizikailag képtelen (pl. amputált)
- a kérelmező az útlevél iránti kérelem benyújtásakor az ujjnyomat adására
átmenetileg fizikailag képtelen (pl. kötözött, gipszelt kéz)
- azon személyek esetében, akiknek az útlevél iránti kérelem előterjesztésekor történő
személyes megjelenését – a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint – egészségi
állapotuk nem teszi lehetővé
Az eljárási illeték és konzuli díj mértéke
5 évig érvényes okmány 95 USD
10 évig érvényes okmány 125 USD
1 évig érvényes okmány 72 USD
70 év felettiek okmánya 72 USD
Kihelyezett konzuli nap keretében benyújtott útlevél iránti kérelem esetén további 20 USD
kiszállási díj kerül felszámolásra.
A díjat a Főkonzulátus (Consulate General of Hungary in Los Angeles) nevére kiállított pénzes
utalvány (Money Order vagy Cashier’s Check) formájában lehet leróni. Személyi csekket,
bank- vagy hitelkártyát nem áll módunkban elfogadni.
Ha az új útlevél kiállítására az elveszett, megsemmisült, továbbá a megrongálódott és
utazásra alkalmatlanná vált úti okmány helyett kerül sor, az eljárási illeték kétszeres.
Külképviseleten soron kívüli eljárás nem kezdeményezhető.

