
Melléklet az 5/2010. (XII. 31.) KüM rendelethez 

Konzuli díjak 

Tétel  A konzuli díj tárgya         Díj összege/valutanem 

Igazgatási szolgáltatási díj 

1. Konzul által kiállított 

a) hatósági igazolvány (okmányonként)       30 EUR 

b) hatósági bizonyítvány (okiratonként)       35 EUR 

 

2. Konzullal kötött hatósági kölcsönszerződés 30 EUR 

3. Konzulnál felvett apai elismerő nyilatkozat és más hatósági jegyzőkönyv (okiratonként) 35 EUR 

4. Hivatásos konzul közreműködői díja (eljárásonként) 

a) a Magyarországgal szomszédos országban      20 EUR 

b) más európai országban         40 EUR 

c) Európán kívül          45 EUR 

5. Tiszteletbeli konzul közreműködői díja (eljárásonként)      20 EUR 

6. Miniszteri felülhitelesítés (felülhitelesíteni kért aláírásonként) 

a) konzulnál beadott kérelem esetén        20 EUR 

b) Magyarországon beadott kérelem esetén             5 500 HUF 

Egyéb díj 

7. Hiteles másolat készítése          20 EUR 

8. Bemutatott másolat hitelességének tanúsítása       15 EUR 

9. Névaláírás valódiságának tanúsítása 

a) magánszemély esetében (aláírásonként/kézjegyenként)     30 EUR 

b) cégjegyzés esetében (cégjegyzésenként)       40 EUR 

10. Hiteles fordítás készítése (oldalanként) 

a) idegen nyelvről magyar nyelvre        35 EUR 

b) magyar nyelvről idegen nyelvre        45 EUR 

11. Fordítás helyességének tanúsítása (oldalanként) 

a) idegen nyelvről magyar nyelvre        20 EUR 

b) magyar nyelvről idegen nyelvre        30 EUR 

12. Egyéb konzuli tanúsítvány kiállítása (tanúsítványonként)      30 EUR 

13. Konzuli okirat készítése 

a) ha az ügyérték nem állapítható meg (oldalanként)     60 EUR 

b) az ügyérték 3%-a, de legalább az a) pontban meghatározott díj,  

és legfeljebb                1 000 EUR 

14. Letét őrzése és kiszolgáltatása      

a) ha az okirat, tárgy értéke a letéti megbízásban nem szerepel  

vagy abból nem állapítható meg        60 EUR 

b) pénz, értékpapír és egyéb értékkel bíró okirat vagy tárgy után 

 a letéti megbízásban meghatározott érték 3%-a, de legalább 

 az a) pontban meghatározott díj, és legfeljebb               200 EUR 



15. Távollévő személy képviselete külföldi bíróság vagy hatóság előtt (alkalmanként)  60 EUR 

16. Diplomáciai felülhitelesítés (felülhitelesíteni kért aláírásonként)     25 EUR 

17. Általános konzuli díj           25 EUR 

Költségátalány 

18. Kiszállási költségátalány (ügyenként) 

a) a külképviselet székhelye szerinti államban      15 EUR 

b) a külképviselet székhelye szerinti államon kívül      25 EUR 

19. Szállítási költségátalány (500 gr/feladásonként) 

a) Magyarország és a vele szomszédos ország között       5 EUR 

b) Magyarország és a vele nem szomszédos ország között     15 EUR 

c) a külképviselet székhelye szerinti államban      10 EUR 

d) nem a külképviselet székhelye szerinti államba történő szállításnál 

 Európában           30 EUR 

e) nem a külképviselet székhelye szerinti államba történő szállításnál 

 Európán kívül  


