Útlevél igénylés 70 éven felüliek részére
Ügyleírás:
Illetékesség

Szükséges okiratok:

Ügyintézés határideje és díja

Útlevél igénylés 70 éven felüliek részére
Országos
-érvényes személyazonosításra alkalmas okmány (szig., vagy új típusú
vezetői engedély vagy még érvényes útlevél)
-lakcímigazolvány
-lejárt útlevél, ha van
-ujjnyomat vételezés
30 nap, 2.500.-Ft csekken történő befizetése (csekket az ügyintéző adja).
Érvényességi idő 10 év. Sürgősséggel: 5 munkanap, dupla illeték csekken
történő befizetése.

Kapcsolódó
dokumentumok,
nyomtatványok, útmutatók
2004. évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól
256/2000. (XII.26.) Korm. rendlet az okmányirodák kijelöléséről és
Az alkalmazott jogszabályok:
illetékességi területéről
1998. évi XII. tv. a külföldre utazásról
101/1998. (V.22.) Korm. rendelet az 1998. évi XII. tv. végrehajtásáról
Második útlevél igénylés 18 év felett
Ügyleírás:
Illetékesség

Szükséges okiratok:

Ügyintézés határideje és díja

Második jogszerű útlevél igénylés 18 év felett
Országos
érvényes személyazonosításra alkalmas okmány (szig., vagy új típusú vezetői
engedély vagy még érvényes útlevél)
- érvényes lakcímigazolvány,
- lejárt vagy még érvényes útlevél
- kérelem a jogszerű második útlevél kiállításához
- munkáltatói igazolás az útlevél szükségességéről
- különös méltányosságot igénylő esetben nyilatkozat vagy igazolás
30 nap, 15.000.-Ft csekken történő befizetése, az érvényességi idő 2 év.
Különös méltányosságot igénylő esetben 1 év, az illetéke 5000,-Ft
Sürgősséggel: 5 munkanap, 30.000.-Ft illeték csekken történő befizetése.

Kapcsolódó
dokumentumok,
nyomtatványok, útmutatók
2004. évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól
1992. 1990. évi XCIII. tv. az illetékekről
256/2000. (XII.26.) Korm. rendelet az okmányirodák kijelöléséről és
Az alkalmazott jogszabályok:
illetékességi területéről
1998. évi XII. tv. a külföldre utazásról
101/1998. (v.22.) Korm. rendelet az 1998. évi XII. tv. végrehajtásáról
37/1998. (VII.18.) B.M sz. rendelet az 1998. évi XII. tv. végrehajtásáról
Útlevél pótlás 18 év alatt
Ügyleírás:
Szükséges okiratok:

Útlevél/pótlás 18 év alatti
Ön elvesztette útlevelét szeretné bejelenteni és 18 éven aluli. Ügyintézéséhez
a következõk szükségesek:
Ha érvényes útlevelét vesztette el:
- 0-6 éves korig 5.000,-Ft csekken történõ befizetése (a csekket az ügyintézõ
adja) 3 évre
- 6-18 éves korig 5.000,-Ft csekken történõ befizetése (a csekket az ügyintézõ
adja) 5 évre
- amennyiben az elveszett okmány már érvénytelen volt, akkor az illeték
mértéke 2.500,-Ft
- amennyiben az útlevelet ellopták, az illeték mértéke 18. életév alatt 2.500, Ft
- érvényes személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító
igazolvány)
- lakcímigazolvány, ha rendelkezik vele
- 14 éves kor alatt születési akvi. kivonat, ha a kiskorú nem rendelkezik
érvényes személyazonosító igazolvánnyal

Ügyintézés határideje és díja
Kapcsolódó dokumentumok,
nyomtatványok, útmutatók
Az alkalmazott jogszabályok:

- a gyermek személyes jelenléte a fénykép elkészítése és az ujjnyomat
vételezés miatt (12 éves kor felett kötelező a személyes megjelenés)
- ha a gyermek nincs jelen, akkor 1 db fénykép és 1 db útiokmány igénylõ lap
(postán kapható)
- mindkét szülõ személyes jelenléte, érvényes személyazonosításra alkalmas
okmánnyal (szig., vagy új tipusú vezetöi engedély, vagy még érvényes
útlevél és lakcímigazolvány)
- elvált szülök esetén, eredeti jogerõs bírói ítélet a gyermek elhelyezésre
vonatkozóan
- elhunyt szülõ esetén az eredeti halotti anyakönyvi kivonat
- gyámság alatt állók esetén az eredeti gyámkirendelõ határozat és a gyám
jelenléte szükséges.
30 nap vagy 5 munkanap ( a csekket az ügyintéző adja )
2004. évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól
1990.
évi
XCIII.
tv.
az
illetékekről
256/2000. (XII.26.) Korm. rendelet az okmányirodák kijelöléséről és
illetékességi területéről
1998. évi XII. tv. a külföldre utazásról
101/1998.(V.22.) Korm. rendelet az 1998.évi XII. tv. végrehajtásáról
37/1998.(VII.18.) B.M. sz. rendelet az 1998.évi XII. tv. végrehajtásáról

Útlevél pótlás 18 év felett
Ügyleírás:
Szükséges okiratok:

Ügyintézés határideje és díja
Kapcsolódó dokumentumok,
nyomtatványok, útmutatók
Az alkalmazott jogszabályok:

Útlevél/pótlás 18 év feletti
Ha érvényes útlevelét vesztette el:
- 15.000,-Ft csekken történõ befizetése (a csekket az ügyintézõ adja), 5 évre
- 28.000,-Ft csekken történõ befizetése (a csekket az ügyintézõ adja),10 évre
- 70. év felett az illeték mértéke 5.000, -Ft
- érvényes személyazonosításra alkalmas okmány (szig., vagy új tipusú
vezetõi engedély)
- érvényes lakcímigazolvány, ha van
Ha lejárt útlevelét vesztette el:
- 7.500,-Ft csekken történõ befizetése (a csekket az ügyintézõ adja), 5 évre
- 14.000,-Ft csekken történõ befizetése (a csekket az ügyintézõ adja), 10 évre
- 70. év felett az illeték mértéke 5.000, -Ft
- érvényes személyazonosításra alkalmas okmány (szig., vagy új tipusú
vezetõi engedély)
- érvényes lakcímigazolvány, ha van
30 nap vagy 5 munkanap ( a csekket az ügyintéző adja ).
2004. évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól
1990. évi XCIII. tv. az illetékekről
256/2000. (XII.26.) Korm. rendelet az okmányirodák kijelöléséről és
illetékességi területéről
1998. évi XII. tv. a külföldre utazásról
101/1998.(V.22.) B.M. sz. rendelet az 1998.évi XII. tv. végrehajtásáról
37/1998.(VII.18.) B.M. sz. rendelet az 1998.évi XII. tv. végrehajtásáról

