
 (Kitöltésnél a nem kívánt rész törlendő!) 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

ideiglenes útlevél igényléséhez 

 

Készült a Magyar Köztársaság Canberrai Nagykövetségén 20......év......................... hó.... nap-

én. 

 

A személyesen megjelent (név).................................................................................... aki 

magyar állampolgárságát a (okirat megjelölése) ............................................................okirattal 

igazolta / akinek magyar állampolgárságát és személyazonosságát büntetőjogi felelőssége 

tudatában (igazoló neve)...............................................................................magyar állampolgár 

(útlevélszám, személyi igazolvány-szám)........................................................................ (lakcím) 

...................................................................................................................igazolta / aki állítása 

szerint magyar állampolgár, azt a bejelentést tette, hogy 

-   érvényes magyar útlevelét elvesztette, 

- érvényes magyar útlevele a személyazonosság megállapítására alkalmatlanná vált / 

megrongálódott / azt eltulajdonították. 

(A körülmények és a tény részletes leírása) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Az ügyfél csatolta a (külföldi hatóság megjelölése)..............................................................által, 

az ott tett bejelentésről kiállított igazolást / a bejelentésről igazolást csatolni nem tud, mivel 

(az igazolás hiányának oka ) 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Az ügyfél a fentiek alapján kéri maga (és a vele együtt utazó (gyermek(ek) neve(i) 

...................................................................................................................... gyermeke(i) részére 

hazatérésre / továbbutazásra szolgáló ideiglenes útlevél kiállítását. 



Az ügyfél adatai közokiratai / közlése szerint: 

Név:   

Születési hely:  

Születési idő:  

Születési név: 

Anyja neve: 

 

 

Állandó és ideiglenes 

lakcíme: 

 

 

Családi állapota:  

  

  

Azonosítás céljára 

felhasználható egyéb adata: 

 

Magyarországi állandó és 

ideiglenes lakcíme:  

 

  

  

 

A vele együtt utazó gyermeke(i) adatai: 

 

 

 

 

Tudomásul veszem, hogy az ideiglenes útlevél Magyarországra történő belépést követően  

tovább nem használható, azt a lakóhely szerinti önkormányzat Okmányirodáján le kell adni.  

Továbbá, ha az elvesztett vagy eltulajdonított úti okmányt megtalálom, köteles vagyok erről a 

külképviseletet három munkanapon belül tájékoztatni.  

Az ügyfél a jelen jegyzőkönyvet elolvasás után jóváhagyólag aláírta. 

 

k.m.f. 

 

 ________________________ ________________________ 

 ügyfél konzuli tisztviselő 

 

 

 ________________________ 

 személyazonosságot igazoló tanú 



   

    

 IDEIGLENES MAGÁNÚTLEVÉL-IGÉNYLŐLAP 

  

                          

     Családi és utóneve/i/:                     

     Születési családi és 

utóneve/i/: 

                    

   fotó  Születési helye:                     

              

     Születési ideje:          év      hó      nap 

     Neme:     

Állampolgársága: 

    

     Anyja születési neve:     

                          

    
   igénylő saját kezű aláírása  

írásképtelen kérelmező esetén  

törvényes képviselő aláírása. 

        

        

        

        

        

        

        

   Ideiglenes magánútlevél igénylése: hazautazás céljából  

továbbutazás céljából 

  

        

   Ideiglenes magánútlevél száma: címke sorszáma:   

        

   Kiállítás dátuma:     

   Érvényességi ideje:     

   Kiállító személy aláírása:     

  

 SZÜLŐI NYILATKOZAT  
(A nyilatkozatot hitelesítésre jogosult személy előtt személyesen kell kitölteni.)  

Kiskorú gyermekem ideiglenes magánútlevéllel történő ellátásához hozzájárulok. 

  

      

 ...........................................    ........................................... 

 szülő  

(törvényes képviselő) 

   

P. H. 

 szülő 

      

 ...........................................    ........................................... 

 dátum    ügyintéző 

A vastagon bekeretezett részt a kérelmező tölti ki. 
 

 


