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Dunaújváros MJV webhelyen lett közzétéve (https://dunaujvaros.hu)

Útlevél ügyintézés
Helye:
Telefon:

Dunaújváros, Október 23. tér 1.
Munkaállomás: 1.
25/795-247

ÚTLEVÉL IGÉNYLÉS
Útlevél ügyintézéshez szükséges:

személyes megjelenés
érvényes személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély vagy érvényes útlevél; ha
nincs, akkor anyakönyvi kivonat és
lakcímkártya
régi útlevél
18 év alatti esetén:

személyes megjelenés
érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya (személyi azonosítót tartalmazó
hatósági bizonyítvány)
ha nincs személyazonosító okmány, akkor születési anyakönyvi kivonat
mindkét szülő együttes jelenléte személyazonosító igazolvánnyal (amennyiben valamelyik
szülő nem tud megjelenni, úgy részéről szülői hozzájáruló nyilatkozatot kell kitölteni)
régi útlevél
gyermekét egyedül nevelő szülő esetén nem kell mindkét szülő, elegendő a szülői
felügyeletet gyakorló törvényes képviselő megjelenése (személyazonosító igazolvánnyal és
lakcímkártyával). Ebben az esetben szükséges a gyermekelhelyezésről szóló jogerős
bírósági végzés; elhalálozás esetén eredeti halotti anyakönyvi kivonat.
Illeték (készpénz)

5 évre 7.500.-Ft
10 évre 14.000.-Ft
18 év alatt 2.500.-Ft
a 65. életévét betöltött személy esetén az eljárás illetékmentes.
A kérelem benyújtásának időpontjában:

a) három vagy több kiskorú gyermeket háztartásában nevelő törvényes képviselő esetén a
kiskorú gyermek magánútlevele kiadásának illetéke 500 forint;
b) két kiskorú gyermeket háztartásában nevelő törvényes képviselő esetén a kiskorú
gyermek magánútlevele kiadásának illetéke 1250 forint.
Az útlevél kiállításának ügyintézési határideje a kérelem benyújtásától számított 20 nap.
Sürgősségi igénylés:

Soron kívüli eljárás esetén 7 nap alatt kerül az okmány legyártásra.
- Az alapilletéken kívül fizetendő 19.000.-Ft szolgáltatási pótdíj.
Sürgősségi eljárás esetén 3 nap alatt kerül az okmány legyártásra.
- Az alapilletéken kívül fizetendő 29.000.-Ft szolgáltatási pótdíj.
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Azonnali eljárásban 24 órán belül kerül legyártásra az okmány.
- Az alapilletéken kívül fizetendő 39.000.-Ft szolgáltatási pótdíj.
A sürgősségi és azonnali eljárásban kiállított útlevél a Központi Okmányirodában vehető át.

Útlevél ügyintézés - nyomtatványok
Csatolmány
Meghatalmazás útlevél átvételére
Szülői hozzájáruló nyilatkozat útlevél kiadáshoz

Frissítve: 2018. szeptember 18.
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