érvényes 2015. január 2-től

A tiszteletbeli konzulátusokon kezdeményezhető, illetve intézhető ügytípusok és költségeik
I. Tiszteletbeli konzulátusokon kezdeményezhető ügytípusok
(A tiszteletbeli konzul a kérelmeket és az értük befizetett díjat továbbítja a madridi konzulátusnak.)
A tiszteletbeli konzulátuson kérelmezhető úti okmányok
Ideiglenes magánútlevél magyar állampolgárnak
Ideiglenes úti okmány (ETD) uniós, de nem magyar állampolgárnak

30.- EUR
30.- EUR

A tiszteletbeli konzulátuson kezdeményezhető hatósági ügyek
Halottszállítási engedély iránti kérelem
Egyéb hatósági bizonyítvány, konzuli igazolás
Hatósági kölcsönszerződés (hazatérési kölcsön) díja

35.- EUR
35.- EUR
30.- EUR

A tiszteletbeli konzulátuson kezdeményezhető hazai hatósági ügyek
Hazai anyakönyvezés
a) születés anyakönyvezése
0.- EUR
b) házasság/bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvezése
0.- EUR
c) válás anyakönyvezése, anyakönyvi kivonat nélkül
10.- EUR
d) válás anyakönyvezése, anyakönyvi kivonattal
16.- EUR
e) haláleset anyakönyvezése
0.- EUR
Személyiadat- és lakcímnyilvántartást érintő ügyek
a) külföldön történő letelepedés bejelentése
0.- EUR
b) külföldön élő magyar állampolgárként nyilvántartásba vétel
10.- EUR
c) külföldön élőként nyilvántartott adatainak helyesbítése
0.- EUR
d) külföldi lakóhely megváltoztatásának bejelentése
0.- EUR
e) külföldön élőként nyilvántartott részére lakcímkártya pótlása (elvesztés,
3.- EUR
megsemmisülés, megrongálódás)
f) külföldön élőként nyilvántartott részére lakcímkártya pótlása (eltulajdonítás,
0.- EUR
bejelentett lakóhelyváltozás)
g) külföldön élőként nyilvántartott személy lakcímkártya adatainak módosítása
2.- EUR
(névváltoztatás)
h) adatszolgáltatás a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból
0.- EUR
Magyar okirat miniszteri felülhitelesítése (Apostille-tanúsítvány igénylése)
60.- EUR
Névváltoztatást érintő ügyek
a) névváltoztatás születéskori névre, anyakönyvi kivonat nélkül
72.- EUR
b) névváltoztatás születéskori névre, anyakönyvi kivonattal
79.- EUR
c) névváltoztatás születéskori névre ismételten, anyakönyvi kivonat nélkül
202.- EUR
d) névváltoztatás születéskori névre ismételten, anyakönyvi kivonattal
209.- EUR
e) névváltoztatás házassági névre, anyakönyvi kivonat nélkül
40.- EUR
f) névváltoztatás házassági névre, anyakönyvi kivonattal
46.- EUR
g) házassági névviselési forma módosítása
56.- EUR
Okiratbeszerzés Magyarországról
a) anyakönyvi kivonat
46.- EUR
b) családi állapot igazolása (konzuli tanúsítvány formájában)
30.- EUR
c) hatósági erkölcsi bizonyítvány (kézbesítés a külképviselet útján)
50.- EUR
d) hatósági erkölcsi bizonyítvány (kézbesítés magyarországi címre)
50.- EUR
e) névváltoztatási okiratmásolat
43.- EUR
f) egyéb okirat beszerzése
40.- EUR
Magánútlevél igénylése
a) 12 év alatti gyermeknek, ujjlenyomat nélkül
48.- EUR
b) 12 év alatti gyermeknek az útlevél pótlása, ha korábbi útlevele elveszett,
56.- EUR
megrongálódott, stb.
c) életkorra tekintet nélkül 1 éves érvényességgel, ujjlenyomat nélkül
48.- EUR

Második magánútlevél igénylése
a) 12 év alatti gyermeknek, ujjlenyomat nélkül, legfeljebb 2 éves
érvényességgel
b) 12 év alatti gyermeknek az útlevél pótlása, legfeljebb 2 éves érvényességgel,
ha korábbi útlevele elveszett, megrongálódott, stb.
c) életkorra tekintet nélkül, különös méltánylást érdemlő esetben, 1 éves
érvényességgel, ujjlenyomat nélkül

56.- EUR
72.- EUR
56.- EUR

II. Tiszteletbeli konzulátusokon intézhető ügytípusok
(A tiszteletbeli konzul saját hatáskörben jár el, a befizetett díj is őt illeti.)
Hitelesítések
a) magánszemély aláírásának hitelesítése (aláírásonként)
b) hiteles másolat készítése (az 1. és minden megkezdett 6. oldal után)
c) bemutatott másolat hitelesítése (az 1. és minden megkezdett 6. oldal után)
Életbenlét igazolása
Apai elismerő nyilatkozathoz hozzájáruló nyilatkozat felvétele

30.- EUR
20.- EUR
15.- EUR
0.- EUR
0.- EUR

III. Konzuli költségátalány
(A díjat a tiszteletbeli konzul a madridi konzulátusnak felterjesztett kérelmek postai költségének
fedezésére jogosult beszedni.)
Szállítási költségátalány (500 g/küldeményenként)

10.- EUR

