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KONZULI KÖLTSÉGEK1  
(2018. január 1-től) 

 Ottawában Kihelyezett 

napon2 

I. Állampolgársági ügyek   

Állampolgárság igazolása iránti kérelem  0        0  

Egyszerűsített honosítás/visszahonosítás iránti kérelem 0        0 

Állampolgársági bizonyítvány iránti kérelem 85  108 

II. Anyakönyvi ügyek    

Születés hazai anyakönyvezése 0 23 

Házasság/bejegyzett élettársi kapcsolat hazai anyakönyvezése 0 23 

Válás hazai anyakönyvezése 16 39 

 válás tényét tartalmazó házassági anyakönyvi kivonattal 16 39 

Haláleset hazai anyakönyvezése 0 23 

Apai elismerő nyilatkozatról jegyzőkönyv felvétele 54 77 

Házasságkötési szándék bejelentése (jegyzőkönyv) 

 

54 77 

III. Úti okmány- ügyek   

1. Magyar állampolgár esetében   

Magánútlevél igénylése   

6 év alatti kérelmező esetén –> 3 évig érvényes 

- 3 vagy több kiskorú gyermeket háztartásában 

nevelő törvényes képviselő esetén3  

- 2 kiskorú gyermeket háztartásában nevelő 

törvényes képviselő esetén3 

82 

 

       73   

 

76 

105 

 

96 

 

 99 

- elveszett, megrongálódott útlevél pótlása 94 117 

6 -18 év közötti kérelmező esetén –> 5 évig érvényes 

- 3 vagy több kiskorú gyermeket háztartásában 

nevelő törvényes képviselő esetén3  

- 2 kiskorú gyermeket háztartásában nevelő 

törvényes képviselő esetén3 

82 

 

73 

 

76 

105 

 

96 

 

99 

- elveszett, megrongálódott útlevél pótlása 94 117 

18-65 év közötti kérelmező esetén –> 10 évig érvényes 138 161 

- elveszett, megrongálódott útlevél pótlása 206 229 

18-65 év közötti kérelmező esetén –> 5 évig érvényes 106 129 

- elveszett, megrongálódott útlevél pótlása 142 165 

65 év feletti kérelmező esetén –> 10 évig érvényes 69 92 

                                                 
1 Az egyes díjtételek kanadai dollárban értendők. 
2 Amennyiben a kérelem benyújtására kihelyezett konzuli fogadó nap keretében kerül sor, a konzuli költségekről szóló 5/2010 (XII.31.) 

KÜM rendeletben foglaltaknak megfelelően az egyes eljárások díján felül kiszállási költségátalányt is felszámítunk (eljárásonként 23 

CAD)   
3 A törvényes képviselő írásbeli nyilatkozata szükséges  
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- elveszett, megrongálódott útlevél pótlása 69 92 

12 év feletti kérelmező esetén (ujjnyomat nélkül) –> 1 

évig érvényes  

82 105 

- elveszett, megrongálódott útlevél pótlása 118 141 

Magyarországon vagy másik külképviseleten kérelmezett útlevél 

átvétele a nagykövetségünk közreműködésével 69 - 

Ideiglenes magánútlevél iránti kérelem4 46 69 

2. Uniós, illetve egyéb állampolgár esetén   

Emergency Travel Document (ETD) uniós állampolgároknak 46 69 

Egyszeri utazásra jogosító úti okmány 46  69 

   

IV. Konzuli tanúsítványok kiállítása (hitelesítések)   

Magánszemély aláírásának hitelesítése (aláírásonként) 46 69 

Cégjegyzés valódiságának tanúsítása (cégjegyzésenként) 61 84 

Életbenlét igazolása (nyugdíj-folyósításhoz) 0 0  

Hiteles másolat készítése5 (minden megkezdett 5 oldal) 31 54 

Bemutatott másolat hitelesítése6 (minden megkezdett 5 oldal) 23 46 

Hiteles fordítás készítése7   

idegen nyelvről magyarra    

 Egyszerűsített honosítási eljáráshoz kapcsolódóan 54 77 

 Klasszikus hazai anyakönyvezési eljáráshoz kapcsolódóan  0 0 

magyar nyelvről idegen nyelvre   

 Erkölcsi bizonyítvány fordítása angolra 69 92 

Bemutatott fordítás hitelesítése8   

Idegen nyelvről magyarra   

 Egyszerűsített honosítási eljáráshoz kapcsolódóan 31 54 

 Klasszikus hazai anyakönyvezési eljáráshoz kapcsolódóan 

 

0 

 

0 

 

   

                                                 
4 Kizárólag igazoltan sürgős és indokolt esetben  
5 Amennyiben a hiteles másolat készítésére a nagykövetségünkön kezdeményezett klasszikus hazai anyakönyvezés iránti kérelemhez 

kapcsolódóan kerül sor, a hitelesítésért a konzuli díjat nem kell megfizetni 
6 Amennyiben a bemutatott másolat hitelesítésére a nagykövetségünkön kezdeményezett klasszikus hazai anyakönyvezés iránti 

kérelemhez kapcsolódóan kerül sor, a hitelesítésért a konzuli díjat nem kell megfizetni 
7 Konzuli hivatalunk kizárólag anyakönyvi kivonatok, valamint válási okiratok angol, francia vagy német nyelvű jogerősségi 

záradékának (Absolute decree) magyar nyelvre történő, ill. erkölcsi bizonyítványoknak angol nyelvre történő hiteles fordítását vállalja, 

amennyiben a fordítást a konzuli hivatalunknál kezdeményezett ügyekhez kapcsolódóan kérelmezik.  
8 Konzuli hivatalunk kizárólag anyakönyvi kivonatok, valamint válási okiratok angol, francia vagy német nyelvű jogerősségi 

záradékáról (Absolute decree) készült fordítások hitelesítését vállalja, amennyiben a fordítás hitelesítését a konzuli hivatalunknál 

kezdeményezett ügyekhez kapcsolódóan kérelmezik. 
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V. Felülhitelesítés    

Kanadában kiállított okiratok diplomáciai felülhitelesítése 

(felülhitelesíteni kért aláírásonként) 

38 - 

Miniszteri felülhitelesítés (Apostille) beszerzése Magyarországról 100 - 

   

VI. Okiratbeszerzés Magyarországról   

Házassági/bejegyzett élettársi/születési/halotti anyakönyvi kivonat 0 23 

 Miniszteri felülhitelesítéssel (Apostille) ellátva 100 123 

Erkölcsi bizonyítvány kérelmezése 69 92 

 hiteles angol nyelvű fordítással együtt 138 184 

Névváltoztatási okiratmásolat 16 39 

Egyéb hatósági okirat (a magyar hatóság díján felül) 69 92 

   

VII. Névváltoztatási ügyek   

Születési családi- és/vagy utónév megváltoztatása 49 72 

 az új névre kiállított születési anyakönyvi kivonattal 49 72 

Születési családi – és/vagy utónév ismételt megváltoztatása 243 266 

 az új névre kiállított születési anyakönyvi kivonattal 243 266 

Házassági név megváltoztatása 0 23 

 az új ház.nevet tartalmazó ház.anyakönyvi kivonattal 0 23 

Házassági névviselési forma módosítása 

 az új névre kiállított születési anyakönyvi kivonattal 

Családi név korrekciója 

16 

16 

0 

39 

39 

23 

   

VIII. Személyi adat – és lakcímnyilvántartást (SZL) érintő 

ügyek  

  

Adatszolgáltatás az SZL-ből 0 23 

Külföldön élőként SZL - nyilvántartásba vétel 0 23 

Külföldön történt letelepedés bejelentése 0 23 

Külföldön élőként nyilvántartott adatainak helyesbítése 0 23 

Külföldön élőként nyilvántartott lakcímváltozásának bejelentése 0 23 

Külföldön élőként nyilvántartott LIG kártya adatainak módosítása 0 23 

Külföldön élőként nyilvántartott részére lakcímkártya pótlása 0 23 

Családi állapot igazolása (konzuli tanúsítvány formájában) 46 69 

   

IX. Egyéb ügyek   

Vezetői engedély adattartalmának igazolása                 54                   77 

Egyéb hatósági igazolás, bizonyítvány 54 77 

Halottszállítási engedély 54 77 

Ügyfélkapu regisztráció 0 0 

Hatósági költség befizetésének konzuli díja 38 61 
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Egyéb szolgáltatás (nem hatósági)9 38 61 

   

X. Vízum-ügyek   

Egységes vízum (A, C) kérelmezése                         91                      - 

6 év alatti gyermek részére 0  - 

 6 -12 év közötti gyermek részére 54 - 

 magyar, illetve EGT- állampolgár családtagja számára 0 - 

 vízumkönnyítési megállapodás esetén10 54 - 

 ukrán állampolgár 18 év alatti kérelmező részére 0  - 

 török állampolgár 12 év alatti gyermek részére 

 örmény állampolgár 12 év alatti gyermek részére 

0  

0 

- 

 grúz állampolgár 12 év alatti gyermek részére 0 - 

 soron kívüli eljárás11  107 - 

 soron kívüli eljárás 18 év alatti ukrán állampolgár esetén 54 - 

 Fellebbezés 46  - 

   

XI. Tartózkodási engedély- ügyek   

Tartózkodási engedély kérelmezése 

 ukrán állampolgár részére 

Tartózkodási engedély kérelmezése (diplomáciai testület részére) 

91 

0 

                  0 

114 

- 

                  23 

Kék kártya kérelmezése 91 114 

Jogorvoslat 31  - 

   

XII. Szállítási költségátalány (500 gr/ feladásonként)   

Magyarország és Kanada között                  23                      - 

Kanadán belül 16 - 

   

 

                                                 
9 Általános konzuli díj 
10 Albánia, Bosznia-Hercegovina, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Moldova (nem biometrikus útlevéllel rendelkező), 

Montenegró, Oroszországi Föderáció, Örmény Köztársaság, Azerbajdzsán, Szerbia, Ukrajna, Koszovó és Grúzia állampolgárai 

számára 
11 A vonatkozó vízumkönnyítési megállapodások alapján az orosz és az ukrán állampolgárok kérhetik a soron kívüli eljárást. 


