ÚTLEVÉL TÁJÉKOZTATÓ
Útlevélkérelemre időpontot a konzuli nap szervezésében közreműködő partnereknél lehet kérni.
Útlevélkérelem benyújtásakor be kell mutatni:




eredeti honosítási okiratot
érvényes személyazonosító igazolványt
magyar lakcímkártyát (amennyiben az ügyfél rendelkezik ilyennel)

Magánútlevél érvényességi ideje főszabály szerint:





6 éves kor betöltéséig 3 év
6-18 éves kor között 5 év
18-70 éves kor között igénytől függően 5 év, vagy 10 év
70 éven felüliek esetében 10 év

Az útlevél érvényességének időtartama nem hosszabbítható meg, hanem a lejáratot követően
kérelemre új útlevél kerül kiállításra.
Fizetendő díjak:
18-70 évesek részére



10 évre érvényes útlevél: 64,- EUR
5 évre érvényes útlevél: 44,- EUR

18 év alattiak és 70 év felettiek részére: 28,- EUR
- Ha két kiskorú gyermeket nevelnek a szülök, gyermekenként:

24,-EUR

- Ha három, vagy több gyermeket nevelnek a szülök, gyermekenként:

22,-EUR

(Az összegek a 20 EUR konzuli díjat már tartalmazzák.)
Az ügyfelek lehetőség szerint a pontos összeget hozzák magukkal!
Kiskorú személyek útlevélkérelmének beadásakor:
-

mindkét szülő jelenléte, valamint a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonata
(keresztlevél) szükséges
akadályoztatás esetén csatolni kell a személyesen megjelenni nem tudó szülőnek a közjegyző
előtt tett – gyermeke útiokmánnyal történő ellátásához hozzájáruló – nyilatkozatát, vagy a
szülői felügyelet megszűnését igazoló okiratot. (Ha ezek idegen nyelven készültek, akkor
magyar fordítással együtt)

- 12 éves kor alatt nem szükséges megjelenni a gyermeknek, ezért 12 éves életkor betöltéséig
elfogadunk 30 napnál nem régebben készült igazolványképet (fehér háttérrel)
- 14. életévét betöltött személy hozza magával saját személyi igazolványát
- 6. életévét be nem töltött gyermek magánútlevél kérelme a születés anyakönyvezése iránti
kérelemmel együtt beterjeszthető (nem kell tehát bevárni az anyakönyvezés megtörténtét)
Az elkészült útiokmány megérkezéséről telefonon vagy SMS-ben értesítjük az ügyfeleket. Az elkészült
útlevélről a 0264-596-300-as telefonszámon vagy az utlevel.kol@mfa.gov.hu elektronikus levélcímen
lehet érdeklődni. Az útlevél személyesen (kiskorú esetében bármelyik szülő által) átvehető az
értesítésben szereplő konzuli napon. Más személyek kizárólag két tanú előtt aláírt meghatalmazás
útján járhatnak el (amihez csatolni kell a meghatalmazó személyi igazolványát fénymásolatban).

