
KONZULI  KÖLTSÉGEK 

 
 

Ideiglenes útlevél hazautazáshoz, továbbutazáshoz                                                   33,- USD 

 

Útlevél 12 év alatti kérelmezők esetében (ujjnyomat nélkül)                                    59, - USD 

 

Útlevél 12-18 év közötti kérelmezők esetében                                                           59, - USD 

  

10 évig érvényes biometrikus útlevél (18 és 65 év között)                                        94, - USD 

 

5 évig érvényes biometrikus útlevél (18 és 65 év között)                                           75, - USD 

 

10 évig érvényes biometrikus útlevél (65 év felett)                                                    50, - USD 

 

Elveszett/eltulajdonított, megrongálódott útlevél pótlása 10 éves                            138, - USD 

 

Elveszett/eltulajdonított, megrongálódott útlevél pótlása 5 éves                               98, - USD 

 

Állampolgárság vizsgálata (csak személyesen kérelmezhető)                                   díjmentes 

 

Állampolgársági bizonyítvány kiállítása (csak személyesen kérelmezhető)             10, - USD 

 

Lemondás magyar állampolgárságról (csak személyesen kérelmezhető)                  díjmentes 

 

Születés 

Házasság                hazai anyakönyvezése                                                                 díjmentes                                                          

Haláleset 

 

Válás hazai anyakönyvezése anyakönyvi kivonattal/nélkül                                       10, - USD 

 

Anyakönyvi kivonat kiállítása EAK-ból                                                           díjmentes 

Anyakönyvi kivonat beszerzése Magyarországról        díjmentes 

Hiteles másolat készítése (az 1. és minden megkezdett 6. oldal után)                      22, - USD 
 

Bemutatott fordítás hitelesítése  

a) idegen nyelvről magyar nyelvre (oldalanként)                                          22, - USD 

             b) magyar nyelvről idegen nyelvre (oldalanként)                                          33, - USD 

 

Aláírás hitelesítése magánszemély esetében (aláírásonként)                                      33, -USD 

 

Aláírás hitelesítése cégjegyzés esetében                                                                     44, - USD 

 

Közjegyzői felülhitelesítés                                                                                          28, - USD 

 

Apai elismerő nyilatkozat (csak személyesen kérelmezhető)                                     39, - USD 

 

Névváltoztatás (házassági név, anyakönyvi kivonattal/ nélkül)                                  50, - USD  

 

Névváltoztatás (születési név, anyakönyvi kivonattal/ nélkül)                                   82, - USD 

 

Házassági névviselési forma megváltoztatása                                                            60, - USD 

 

Erkölcsi bizonyítvány beszerzése                                                                               72, - USD 

 

Külföldön élő magyar állampolgárként nyilvántartásba vétel (kérelemre)                50, - USD 

Külföldön élő magyar állampolgárként nyilvántartásba vétel (hivatalból)                díjmentes 



 

Halottszállítási engedély                                                                                             39, - USD 

 

Egyéb hatósági bizonyítvány, igazolás                                                                       39, - USD 

 

Jegyzőkönyv házassági szándék bejelentéséről (csak személyesen kérelmezhető)    39, - USD 

 

„C” típusú vízum                                                                                                         88, - USD 

 

„C” típusú EGT családtag vízum                                                                                díjmentes 

 

(szerb, orosz, ukrán, örmény, albán, azeri, bosnyák,                                                   39, - USD 

grúz, koszovói, montenegrói, moldovai, macedón) 

 

„D” típusú vízum                                                                                                        66,- USD 

 

 

Postán benyújtott kérelmek esetén a konzuli díjakat „money order”-en vagy cashier’s check-en 

tudjuk elfogadni, a Consulate General of Hungary in Los Angeles névre kiállítva. 

 

 

Los Angeles, 2020. május 1.  

 

 

                                                                                               dr. Könnyid Balázs 

                                                                                                vezető konzul 


