
Konzuli cselekmény megnevezése BRL EUR

Állampolgársági bizonyítvány 60 (9)

Állampolgársági ügy 0 (0)

Apai elismerő nyilatkozat 233 (35)

D vízumdíj 399 (60)

D vízumdíj, diplomáciai testület részére 0 (0)

Felülhitelesítés (miniszteri) 133 (20)

Halottszállítási engedély 233 (35)

Hatósági bizonyítvány, igazolás 233 (35)

Hatósági költség befizetésének konzuli díja 167 (25)

Hazai anyakönyvezés (haláleset) 0 (0)

Hazai anyakönyvezés (házasság) 0 (0)

Hazai anyakönyvezés (születés) 0 (0)

Hazai anyakönyvezés (válás) - 18 év alatt illetékmentes 60 (9)

Hazatérési kölcsön díja 200 (30)

Hitelesítés (bemutatott fordítás idegen nyelvre) 200 (30)

Hitelesítés (bemutatott fordítás magyarra) 133 (20)

Hitelesítés (bemutatott másolat) 100 (15)

Hitelesítés (cégjegyzés valódiságának tanúsítása) 266 (40)

Hitelesítés (egyéb konzuli tanúsítvány) 200 (30)

Hitelesítés (fordítás idegen nyelvre) 299 (45)

Hitelesítés (fordítás magyarra) 233 (35)

Hitelesítés (magánszemély aláírása) 200 (30)

Hitelesítés (másolat) 133 (20)

Ideiglenes magánútlevél (hazatérés) 200 (30)

Ideiglenes magánútlevél (továbbutazás, tartózkodás) 200 (30)

Irattovábbítás Magyarországra (egyéb) 167 (25)

Jegyzőkönyv (házasságkötési szándék bejelentése) 233 (35)

Konzuli közreműködés díja (Európán kívül) 299 (45)

Külföldön élőként nyilvántartott lakóhely változás bejelentése 0 (0)

Külföldön élőként nyilvántartott LIG kártya adatmódosítás 0 (0)

Külföldön élőként nyilvántartott adatai helyesbítése 0 (0)

Külföldön élőként nyilvántartott részére LIG pótlás 0 (0)

Külföldön történt letelepedés bejelentése 0 (0)

Névváltoztatás (születési név, anyakönyvi kivonattal) 193 (29)

Névváltoztatás (születési név, ismételten, anyakönyvi kivonattal) 951 (143)

Névviselési forma módosítása (házassági) - anyakönyvi kivonat nélkül - 18 év alatt 

illetékmentes
60 (9)

Névviselési forma módosítása (házassági) - anyakönyvi kivonattal - 18 év alatt 

illetékmentes
60 (9)

Okiratbeszerzés Magyarországról (családi állapot igazolás külföldre) 60 (9)

Okiratbeszerzés Magyarországról (anyakönyvi kivonat) 0 (0)

Szállítási költségátalány (székhely szerinti állam) 67 (10)

Személyazonosító igazolvány iránti kérelem 0 (0)

Személy és lakcímnyilvántartásba vétel hivatalból (külföldön élő) 0 (0)

Személy és lakcímnyilvántartásba vétel kérelemre (külföldön élő) 0 (0)

A GYAKORI ÜGYEK KONZULI DÍJAI



Útlevél (12 év alatt) 54 (8)

Útlevél (12-18 év között) 54 (8)

Útlevél (18-65 év között, 5 évre) 147 (22)

Útlevél (18-65 év között, 10 évre) 266 (40)

Útlevél (65 év felett) 0 (0)

Egyes konzuli cselekményeknél a “Konzuli közreműködés díja” is fizetendő!

Az útlevéldíjak eltérhetnek az egy háztartásban nevelt 18 év alatti gyermekek számától függően.

Az euróban feltüntetett árak csak tájékoztató jellegűek, a Főkonzulátus a konzuli díjakat csak brazil 

reálban (BRL) fogadja el!


