
Magyarországgal szomszédos országokban 
 

Tájékoztató a konzuli költségekről1

 
Tétel Ügytípus Költség 

I. A külképviseleten kiállítható úti okmányok  
(hatósági igazolványok) 

 

1. Ideiglenes magánútlevél magyar állampolgárnak 30 EUR 

2. Ideiglenes úti okmány (ETD) uniós állampolgárnak 30 EUR 

3. Egyszeri utazásra jogosító úti okmány Mo.-on tartózkodó külföldinek 30 EUR 

II. A külképviseleten kiállítható hatósági bizonyítványok  
4. Házasságkötési tanúsítvány 35 EUR 

5. Halottszállítási engedély 35 EUR 

6. Egyéb hatósági bizonyítvány, igazolás 35 EUR 

III. Egyéb hatósági ügy a konzulnál  
7. Apai elismerő nyilatkozat felvétele 35 EUR 

8. Házasságkötési szándék bejelentése 35 EUR 

9. Hatósági kölcsönszerződés (konzuli kölcsön) 30 EUR 

IV. Konzulnál kezdeményezhető hazai hatósági ügyek2  
10. Állampolgársági bizonyítvány igénylése 31 EUR 

11. Hazai anyakönyvezés  

 a) születés anyakönyvezése 20 EUR 

 b) házasság anyakönyvezése 20 EUR 

 c) válás anyakönyvezése 20 EUR 

 d) haláleset anyakönyvezése 20 EUR 

12. Személyiadat- és lakcímnyilvántartást érintő ügyek  

 a) Külföldön történő letelepedés bejelentése 20 EUR 

 b) Külföldön tartózkodás bejelentése 20 EUR 

 c) Külföldön élő magyar állampolgárként nyilvántartásba vétel 28 EUR 

13. Miniszteri felülhitelesítés (pl. Apostille-tanúsítvány) 40 EUR 

14. Névváltoztatást érintő ügyek  

 a) Névváltoztatás igénylése (születéskori névre) 56 EUR 

 b) Névváltoztatás igénylése (születéskori névre ismételten) 129 EUR 

 c) Névviselési forma megváltoztatása (házassági) 38 EUR 

                                                 
1 Az 1-16. közötti konzuli költségtételek az eljárással kapcsolatban felmerült postai levelezés és irattovábbítás 
költségét is tartalmazzák. 
2 A 10-16. közötti konzuli költségtételek magukban foglalják a hazai hatóság illetékét vagy díját, valamint 20 
EUR konzuli közreműködői díjat is. A befizetés után kapott nyugtán a költségek részletes bontásban 
szerepelnek. 
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Tétel Ügytípus Költség 

15. Okiratbeszerzés Magyarországról  

 a) anyakönyvi kivonat 27 EUR 

 b) családi állapot igazolása (konzuli felhasználásra) 20 EUR 

 b) hatósági erkölcsi bizonyítvány 31 EUR 

 c) névváltoztatási okiratmásolat 24 EUR 

16. Útlevélügyek  

 a) Magánútlevél 12 év alatti gyermeknek 29 EUR 

 b) Magánútlevél 12 év alatti gyermeknek,  
ha korábbi útlevele elveszett, megrongálódott stb. 

 
38 EUR 

 c) Magánútlevél 1 éves érvényességgel (ujjnyomat nélkül) 29 EUR 

 d) Második magánútlevél 1 éves érvényességgel (ujjnyomat nélkül) 38 EUR 

V. Hitelesítések (konzuli tanúsítványok kiállítása)  
17. Aláírás hitelesítése   

 a) magánszemély esetében (aláírásonként) 30 EUR 

 b) cégjegyzés esetében (cégjegyzésenként) 40 EUR 

18. Hiteles másolat készítése  
(az 1. és minden megkezdett 6. oldal után) 

 
20 EUR 

19. Bemutatott másolat hitelesítése  
(az 1. és minden megkezdett 6. oldal után) 

 
15 EUR 

20. Hiteles fordítás készítése  

 a) idegen nyelvről magyar nyelvre (oldalanként) 35 EUR 

 b) magyar nyelvről idegen nyelvre (oldalanként) 45 EUR 

21. Bemutatott fordítás hitelesítése  

 a) idegen nyelvről magyar nyelvre (oldalanként) 20 EUR 

 b) magyar nyelvről idegen nyelvre (oldalanként) 30 EUR 

VI. Egyéb konzuli ügy vagy felszámítható díj  
22. Diplomáciai felülhitelesítés 25 EUR 

23. Általános konzuli díj3 25 EUR 

24. Irattovábbítás Magyarországra4 30 EUR 

25. Talált tárgy továbbítása Magyarországra5 30 EUR 
 
 

 
3 Általános konzuli díjat kell fizetni, ha a konzul eljárásáért a konzuli költségekről szóló 5/2010. (XII. 31.) KÜM 
rendelet Mellékletében meghatározott egyéb konzuli díj nem számítható fel. 
4 A megjelölt költségtétel 25 EUR általános konzuli díjat és 5 EUR szállítási költségátalányt tartalmaz. 
5 A megjelölt költségtétel 25 EUR általános konzuli díjat és 5 EUR szállítási költségátalányt tartalmaz. 
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Tétel Ügytípus Költség 
VII. Konzuli költségátalányok  
26. Kiszállási költségátalány6 (ügyenként) 15 EUR 

27. Szállítási költségátalány7 (500 g/küldeményenként) 
a külképviselet székhelye szerinti államban  

 
10 EUR 

 

 
6 Az adott konzuli ügyben felszámítható konzuli költségek mellett kiszállási költségátalányt is fizetni kell, ha a 
hivatásos konzul a külképviselet székhelye szerinti település közigazgatási határán kívül végez konzuli 
tevékenységet. A konzul külképviseleten kívüli eljárása csak kivételes esetben engedélyezett. 
7 A 17-22. pontokban felsorolt költségtételekhez szállítási költségátalány rendelhető, amennyiben az ügyfél az 
eljárás során keletkezett/kiállított okiratok postai úton történő továbbítását kéri, és ezt a konzul vállalja. Nem 
számítható fel szállítási költségátalány, amennyiben az eljárás során keletkezett/kiállított okirat a 10-16. 
pontokban meghatározott ügytípusokban a kérelemhez csatolandó támogató dokumentumként kerül 
felhasználásra. 


