
 
TÁJÉKOZTATÓ  

A KÜLFÖLDI FELHASZNÁLÁSRA SZÁNT, ÖNÁLLÓ BELÜGYI SZERVEK ÁLTAL KIÁLLÍTOTT 
OKIRATOK KÖZBENSŐ FELÜLHITELESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL 

 
 
 
 

Bármely Magyarországon kiállított okirat külföldi felhasználásához szükséges az iratot felülhitelesíteni.  
 

1. A felülhitelesítés fajtái: 
 

A felülhitelesítésnek két fajtája van, az Apostille tanúsítvánnyal történő ellátás, illetve a klasszikus 
felülhitelesítés. A megkülönböztetés alapja az, hogy az adott okiratot melyik országban kívánják felhasználni.  
 

2. Apostille tanúsítvány 
 
Ha az okiratot az Apostille egyezményben [külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli 
hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában 1961. október 5-én aláírt egyezmény] részes országokban 
(2010. szeptember 30-ai állapot szerint összesen 98 állam) kívánják felhasználni, akkor a felülhitelesítést, 
ún. Apostille tanúsítvánnyal történő ellátást – az okirat fajtája szerint –  

• az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium (2010. május 29-ét követően a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium),  

• a Magyar Országos Közjegyzői Kamara, vagy  
• a Külügyminisztérium végzi.  

 
Az Apostille tanúsítvánnyal ellátott okirat valamennyi, az Apostille Egyezményben részes országban 
felhasználható.  
 

3. Klasszikus felülhitelesítés 
 

Ha az okiratot Apostille egyezményben nem részes államban kívánják felhasználni, az okirat ún. 
klasszikus felülhitelesítésére a Külügyminisztérium az illetékes, amely okiratot még a felhasználás szerinti 
ország Magyarországra akkreditált külképviselete is ellát további egy, ún. diplomáciai felülhitelesítéssel. Az így 
felülhitelesített okirat csak az adott országban használható fel.  
 

4. KÖZBENSŐ FELÜLHITELESÍTÉS 
 
EGYES OKIRATOKAT AZ APOSTILLE TANÚSÍTVÁNNYAL VALÓ ELLÁTÁS, ILLETVE A 
(KLASSZIKUS) FELÜLHITELESÍTÉS ELŐTT ÚN. KÖZBENSŐ FELÜLHITELESÍTÉSSEL IS EL 
KELL LÁTNI. Arra nézve, hogy mely iratokra nézve követeli meg a közbenső felülhitelesítést a 
Külügyminisztérium, a „kum.hu/KONZULI ÜGYEK/Ügyfélszolgálat/Tájékoztató a külföldi felhasználásra 
szánt okiratok felülhitelesítésének rendjéről” elérési útvonalon található részletes tájékoztatás.  
 

5. A Belügyminisztérium közbenső felülhitelesítési tevékenysége 
 
A belügyminiszter irányítása alá tartozó önálló belügyi szervek, elsősorban a Rendőrség, Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az irányítása alá tartozó szervek, valamint a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnoksága és az irányítása alá tartozó szervek által kiállított okiratok tekintetében a 
Belügyminisztérium végzi a közbenső felülhitelesítést.  
 



A közbenső felülhitelesítés célja: a külföldön felhasználásra kerülő, a belügyminiszter irányítása alá tartozó 
önálló belügyi szervek, elsősorban a rendőrség, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az irányítása alá 
tartozó szervek, valamint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és az irányítása alá tartozó szervek 
által kiállított okiratokon található aláírások és bélyegzőlenyomatok valódiságának hivatalos tanúsítása. A 
Belügyminisztérium által közbenső felülhitelesítéssel ellátott valamennyi iratot ezt követően a 
Külügyminisztérium látja el annak fajtájától függően Apostille tanúsítvánnyal, vagy felülhitelesítéssel. 
 

6. A Belügyminisztérium közbenső felülhitelesítési tevékenységének rendje: 
 
A Belügyminisztérium Európai Együttműködési Főosztályának Nemzetközi Szerződések Osztálya a külföldi 
felhasználásra kerülő okiratok közbenső felülhitelesítését személyes ügyfélfogadáson, kérelemre végzi. A 
kérelmet, az eredeti okirattal együtt bárki (meghatalmazás nélkül is) beadhatja. 
 
A közbenső felülhitelesítéssel kapcsolatos ügyfélfogadás helye:  
 
Belügyminisztérium 
1051 Budapest, József Attila u. 2-4., bejárat a Nádor u. 2. számú kapu felől, földszinti ügyfélfogadó helyiség 
 
Az ügyfélfogadás előzetes időpont egyeztetés alapján történik, időpontot a 441-1466 telefonszámon  
hétfőtől-csütörtökig 9-11 és 13-16 óra, pénteken 9-11 óra között lehet kérni.  
 
A Belügyminisztérium eljárása illeték és díjmentes.  
 
 
  


