
KONZULI DÍJAK (GBP) 

2018 

Állampolgársági ügyek 

 

Állampolgárság vizsgálata        0.- 

Állampolgársági vizsgálat + bizonyítvány      9.- 

Egyszerűsített honosítás        0.- 

 

Anyakönyvezési ügyek 

 

Születés/házasság/haláleset magyarországi anyakönyvezése    0.- 

Válás magyarországi anyakönyvezése (18 év alatt illetékmentes)   9.-    

Apai elismerő nyilatkozat       31.- 

 

Útlevelek 

 

A., Útlevél 12 év alattiaknak 

1) Ha a családban egy gyermeket nevelnek 

-     nem biometrikus 3 éves      44.- 

- elveszett, megrongálódott útlevél pótlása    51.- 

 

2) Ha a családban két gyermeket nevelnek 

-     nem biometrikus 3 éves      40.- 

- elveszett, megrongálódott útlevél pótlása    44.- 

 

3) Ha a családban három vagy több gyermeket nevelnek 

-     nem biometrikus 3 éves      38.- 

- elveszett, megrongálódott útlevél pótlása    40.- 

 

B., Útlevél 12-18 év közöttieknek (biometrikus) 

1) Ha a családban egy gyermeket nevelnek     44.- 

- elveszett, megrongálódott útlevél pótlása    51.- 

 

2) Ha a családban két gyermeket nevelnek     40.- 

- elveszett, megrongálódott útlevél pótlása    44.- 

 

3) Ha a családban három vagy több gyermeket nevelnek   38.- 

- elveszett, megrongálódott útlevél pótlása    40.- 

 

C., Útlevél 18-65 év közöttieknek 



- 5 éves        58.- 

- elveszett, megrongálódott 5 éves pótlása    79.- 

- 10 éves        76.- 

- elveszett, megrongálódott 10 éves pótlása              116.-  

- második magánútlevél 2 évre     79.- 

- elveszett, megrongálódott második útlevél pótlása             121.- 

- ujjlenyomat adására képtelen személy – 1 éves   44.- 

 

D., Útlevél 65 év felettieknek        36.- 

 

E., Egyszeri hazatérésre jogosító úti okmány 

-      sürgősségi esetekben      27.- 

 

Közjegyzői cselekmények 

 

Aláírás hitelesítése    (hitelesítésenként)  27.- 

Életbenlét igazolása          0.- 

Másolat hitelesítése 

- 1-5 oldal        14.- 

- 6-11 oldal         27.- 

- + minden további 6. oldaltól      14.- 

Hiteles másolat készítése 

- 1-5 oldal        18.- 

- 6-11 oldal         36.- 

- + minden további 6. oldaltól      18.- 

Fordítás hitelesítése 

- (bemutatott) magyar nyelvről idegen nyelvre oldalanként 27.- 

- (bemutatott) idegen nyelvről magyar nyelvre oldalanként 18.-  

Felülhitelesítés (közjegyző)       23.- 

 

Okiratbeszerzés Magyarországról 

 

Házassági/születési/halotti anyakönyvi kivonat     illetékmentes 

Családi állapot igazolása       45.- 

Konzuli tanúsítvány a családi állapotról (helyben kiállítva)   27.- 

Erkölcsi bizonyítvány  

- magyarul (e-erkölcsi)      54.- 

- hiteles angol fordítással      94.- 

Egyéb hatósági okirat (a magyar hatóság által felszámított díjon felül)  36.- 

 

 



Egyéb ügyek 

 

Konzuli közreműködési díj       36.- 

Házassági név megváltoztatása       36.- 

Születési név megváltoztatása       65.-   

Születési név ismételt megváltoztatása                178.- 

Házassági névviselési forma megváltoztatása     45.- 

  

Házasságkötési szándék bejelentése      31.- 

Külföldi letelepedés bejelentése         0.- 

Külföldön élőként SZL nyilvántartásba vétel       0.- 

Halottszállítási engedély kiadása      31.- 

Hatósági igazolás, bizonyítvány kiállítása     31.- 

 

* * * 

 

Schengeni vízum, tartózkodási engedélyek 

 

Tartózkodási engedély, Kék Kártya      53.- 

Jogorvoslat tartózkodási engedély esetében     18.-  

 

Vízumok 

Schengeni vízum        53.- 

- 6 – 12 éves gyermekeknek      31.- 

 

Schengeni vízum EGT családtagoknak        0.- 

 

Kedvezményes schengeni vízumdíj 

 (albán, bosnyák, grúz, koszovói, macedón, moldáv, montenegrói, 

  orosz, örmény, szerb, ukrán állampolgároknak) 

 -      kedvezményes schengeni vízum     31.- 

 -      kedvezményes schengeni vízumdíj 6 éves kor alatt     0.-  

 

Jogorvoslat schengeni vízum esetében      27.-  


