HONORARY CONSULATE OF HUNGARY
A MAGYAR TISZTELETBELI KONZULÁTUSA

Temporary Passport Application
Requirements:
• Photocopy or original passport
If the passport has expired, you must present a valid Hungarian identity card or a certificate of
Hungarian citizenship issued no more than one year ago. If you do not have a valid Hungarian
identity card or Hungarian citizenship certificate both your passport and ID card have expired,
you will need to submit the citizenship assessment form (“Állampolgársági igazolása iránti
kérelem”).
• Temporary passport application form
Complete the application form, entering your name exactly as it is registered in Hungary and
according to Hungarian usage. The signature must comply with Hungarian regulations (family
name, given name). Your signature must stay within the space provided and not touch the
margins.
• 2 passport photographs 3.5 cm x 4.5 cm;
Print your name on the reverse in blue ink.
• Stamped and self-addressed envelope or CAN$10.00
• Consular fee paid by money order.
Please contact the consulate for fees.
Children under 18 years of age:
Children must apply for their own passport. Where an application is made for a minor under the
age of 18, both parents must sign the parental declaration. In the case of a single parent family,
a document showing proof of legal guardianship is required (a final court decision, death
certificate etc.). Please provide the child’s birth certificate in all cases.
Once the requirements are completed, the applicant must make an appointment by calling (403)
229.4800 to have the signature legalized by the Honorary Consul.	
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IDEIGLENES MAGÁNÚTLEVÉL-IGÉNYLėLAP
Családi és
utóneve/i/:
Születési családi
és utóneve/i/:

Fotó

Születési helye:

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

év

Születési ideje:
Neme:

hó

nap

_________ Állampolgársága: ______________________

Anyja születési
neve:

_____________________________________

IgénylĘ saját kezĦ aláírása
Írásképtelen kérelmezĘ esetén törvényes képviselĘ aláírása.

Ideiglenes magánútlevél
igénylése:

hazautazás céljából
továbbutazás céljából

Ideiglenes magánútlevél
száma:

Címke sorszáma:

Kiállítás dátuma:
Érvényességi ideje:
Kiállító személy aláírása:

SZÜLėI NYILATKOZAT
(A nyilatkozatot hitelesítésre jogosult személy elĘtt személyesen kell
kitölteni.)

Kiskorú gyermekem ideiglenes magánútlevéllel történĘ ellátásához
hozzájárulok.
………………………….
szülĘ (törvényes képviselĘ)

…………………………
szülĘ (törvényes képviselĘ)
P.H.

………………………….
dátum

…………………………
ügyintézĘ

A vastagon bekeretezett részt a KérelmezĘ tölti ki.

