1/1991. (IV. 9.) KüM rendelet
a konzuli díjakról
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem:
1. § A Külügyminisztérium Konzuli Főosztályához, magyar diplomáciai, illetve konzuli képviselethez
(a továbbiakban: konzuli hatóság) benyújtott kérelemmel kapcsolatos eljárásért, valamint a konzuli
hatóság által teljesített szolgáltatásért konzuli díjat és ha jogszabály úgy rendelkezik, más hatóság
által megállapított illetéket, illetve díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.
2. § A konzuli díj tárgyát, valamint összegét a rendelet melléklete tartalmazza.
3. § A konzuli hatóság a konzuli díj összegét a fizetésre kötelezett vagyoni és jövedelmi
viszonyainak mérlegelése alapján - a százalékosan megállapított díj kivételével - csökkentheti, illetve
teljesen elengedheti.
4. § Mentes a konzuli díj alól:
a) a magyar költségvetési szerv megkeresésére végzett hivatalos cselekmény;
b) a magyar költségvetési szerv hivatalos kiküldetésben lévő dolgozója részére teljesített hivatalos
cselekmény, ha az a kiküldetésével, hivatalos minőségével közvetlenül összefügg;
c) az a hivatalos cselekmény, amelynek díjmentességét nemzetközi szerződés írja elő;
d) a magyar állampolgár alapvető jogainak érvényesítéséhez szükséges, halaszthatatlan intézkedés
a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Törvény) 5-10. §-aiban, a 11. §
(1)-(2) bekezdéseiben és a 12. §-ában meghatározott esetekben, valamint a felsorolt intézkedésekkel
közvetlen összefüggésben a 14. és 15. §-okban foglalt eljárás során;
e) a magyar állampolgár külföldön történt születésének, elhalálozásának hivatalból történő hazai
anyakönyvezésével kapcsolatos eljárás;
f) a fogadó állam hatóságának megkeresésére hazatérési igazolvány kiállítása, továbbá az
ideiglenesen külföldön tartózkodó magyar állampolgár elveszett, ellopott vagy megsemmisült
útlevelének pótlására hazatérési igazolvány kiállítása abban az esetben, ha egyidejűleg a Törvény 5.
§ (2) bekezdésének b) és c) pontjai vagy a (3) bekezdése szerinti segítségnyújtásra is sor kerül;
g) a külföldön bejegyzett segélyszervezet, illetve egyház által humanitárius vagy segélyezési célból
feladásra és/vagy szállításra kerülő, a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló
1995. évi C. törvény 9. §-a (1) bekezdésének n) pontja alapján vámteher biztosítása alól mentesülő
áruk/vámáruk vámkezeléséhez kiállított külképviseleti igazolás.
5. § (1) A konzuli díjat a hazai hatóság által felszámított egyéb illetékkel (díjjal) és költséggel együtt
a konzuli hatóságnál EUR-ban vagy a fogadó országban szokásos más konvertibilis valutában,
kivételes esetben helyi valutában kell megfizetni.
(2) Ha a kérelmet a Külügyminisztérium Konzuli Főosztályán nyújtották be, a díjat forintban kell
megfizetni, a valutában felmerült költség kivételével.
(3) A más konvertibilis valutára vagy forintra történő átszámításnál a Magyar Nemzeti Bank által
jelzett devizaeladási árfolyamot, a helyi valutára való átszámításnál a helyi árfolyamot kell alkalmazni.
(4) A díj megfizetését az okiraton fel kell tüntetni.
6. § Ez a rendelet 1991. április hó 15. napján lép hatályba; egyidejűleg a konzuli illetékről szóló
1/1984. (III. 10.) KüM rendelet, valamint az azt módosító 1/1988. (III. 29.) KüM rendelet a hatályát
veszti.
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Melléklet az 1/1991. (IV. 9.) KüM rendelethez
Konzuli díjak
Tétel

Konzuli díj tárgya

1.

a) A konzuli hatóságnál a hazai hatóság megkeresése iránt benyújtott
kérelemmel kapcsolatos eljárásért, illetve a konzuli hatóság által a hazai
hatóság rendelete alapján hivatalból továbbított okirat esetén, a hazai
hatóság által felszámított egyéb illetéken és költségen kívül, amennyiben
más tétel szerinti díj alá nem esik
b) Az a) pontban említett kérelem teljesítése esetén a konzuli hatóság
által a kérelmező részére továbbított okirat esetén, a hazai hatóság által
felszámított egyéb illetéken és költségen kívül, amennyiben más tétel
szerinti díj alá nem esik, okiratonként
c) Magyar hatóság döntése ellen benyújtott fellebbezés után
A hazai hatóságnál beadott és a külföldi hatóság megkeresésére
irányuló kérelem alapján tett intézkedésért, a külföldi hatóság által
felszámított egyéb illetéken és költségen kívül, amennyiben más tétel
szerinti díj alá nem esik
a) A konzuli hatóság által készített hiteles másolat (oldalanként)
b) A fél által bemutatott másolat hitelesítése (oldalanként)
A konzuli hatóság által készített
a) hiteles fordítás (oldalanként)
b) kivonatos fordítás (oldalanként)
A fél által készített fordítás hitelesítése (oldalanként)
a) Valamely okiraton szereplő hivatalos személy aláírásának és
pecsétjének felülhitelesítése
b) magánszemély aláírásának hitelesítése
A fél kérelmére a konzuli hatóság által kiállított bizonyítvány, igazolás,
amennyiben más tétel szerinti díj alá nem esik
Meghatalmazás kiállítása az érték 1,5%-a, de legalább
Végrendelet, fiókvégrendelet felvétele az érték 1,5%-a, de legalább
Szerződés közokiratba foglalása az érték 2,5%-a, de legalább
Személyek felkutatása
Életbenléti igazolás kiállítása
A fél ügyében külföldi bíróság vagy más hatóság előtt való képviseletért
vagy eljárásért (esetenként)
Hagyatéki biztosítási, kártérítési követelések, halálesetek, haláleseti
segélyek és elhaltak utáni más követelések érvényesítése iránti
eljárásért (beleértve a leltározást, beszedést, letétbevételt, átutalást is), a
követelések 4%-a, de legalább
Letét őrzése és kiszolgáltatása
a) pénz, értékpapír és egyéb értékkel bíró tárgy után az érték 3%-a, de
legalább
b) okiratok után (okiratonként)

2.

3.
4.

5.
6.
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10.
11.
12.
13.
14.

15.
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Díj összege
EUR-ban
15

20

15
20

20
15
35
20
15
20
30
35
40
50
50
25
20
60
60

40
25

Tétel

Konzuli díj tárgya

16.

Holttestnek
a) külföldről Magyarországra történő szállítására
b) átszállítására engedély kiadása
Hazatérési igazolvány kiállítása
Okiratbeszerzés külföldről (okiratonként). Ez a díj nem foglalja magában
a külföldi hatóság által felszámított egyéb díjat és költséget
Okiratok, ingóságok továbbítása Magyarországról külföldre a
Külügyminisztérium Konzuli Főosztálya útján, amennyiben más tétel
szerinti díj alá nem esik, a szállítási költségátalányon kívül,
csomagonként
Külföldről a konzuli szolgálat útján Magyarországra küldött okiratok,
ingóságok továbbítása, amennyiben más tétel szerinti díj alá nem esik, a
szállítási költségátalányon kívül csomagonként
Szállítási költségátalány
a) Európában
250 gramm súlyhatárig
1000 gramm súlyhatárig
b) Európán kívül
250 gramm súlyhatárig
1000 gramm súlyhatárig
Külképviseleten igényelt konzuli kölcsön iránti kérelem
Kezelési költségátalány
Távközlési költségátalány
a) Európában
b) Európán kívül
Jogi tanácsadás óránként
Jogszabályszöveg megküldése oldalanként
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25.
26.

3

Díj összege
EUR-ban
15
40
10
20
25

25

10
30
20
60
30
15
10
20
100
5

