
KONSOLOSLUK VE VİZE ÜCRETLERİ 2023. 

 

I. Konsolosluk tarafından düzenlenen seyahat belgeleri (resmi belgeler) 

 

1. Macar vatandaşına geçici pasaport verilmesi 30 EUR 

2. Bir AB vatandaşına "Acil seyahat belgesi" (ASB) verilmesi 30 EUR 

3. Macaristan'da yaşayan bir yabancıya tek seyahat hakkı veren  30 EUR 

seyahat belgesi düzenlenmesi 

 

II. Konsolosluk tarafından verilen resmi sertifikalar 

4. Bir ölünün taşınması için cenaze hizmeti izni verilmesi 35 EUR 

5. Diğer resmi sertifikaların verilmesi 35 EUR 

 

III. Konsolos tarafından verilen diğer resmi konular 

6. Babalığın gönüllü olarak kabul edilmesi için başvuru 35 EUR 

7. Evlenme niyetinin beyanı 35 EUR 

8. Resmi kredi sözleşmesi (vatana geri dönüş kredisi) 30 EUR 

 

IV. Konsolos tarafından başlatılabilecek yurtiçi resmi konulu işlemler 

9. Vatandaşlık belgesi başvurusu 0 EUR 

10. Kişisel veriler ve adres kaydına ilişkin hususlar 

a) Yurtdışında kuruluş bildirimi 0 EUR 

b) Talep üzerine yurtdışında yaşayan bir Macar vatandaşı olarak 0 EUR 

kayıt 

c) Yurt dışında ikamet değişikliği bildirimi 0 EUR 

d) Yurtdışında yerleşik olarak kayıtlı bir kişinin “adres kartının” 0 EUR 

değiştirilmesi (hırsızlık, kayıp, yıpranma, hasar) 

e) Yurt dışında yerleşik olarak kayıtlı bir kişinin “adres kartı” 0 EUR 

f) bilgilerinin değiştirilmesi (isim değişikliği) 

11.  Bir Macar belgesinin bakanlık tarafından onaylanması 60 EUR  

Yurtdışında kuruluş bildirimi (örn. Apostil sertifikası) 

12. İsim değişikliği hususu 

a) Doğum belgesi olmadan isim değişikliği (doğumdaki isme göre) 10 000HUF* 

b) Doğum belgesi ile isim değişikliği (doğumdaki isme göre) 10 000HUF* 

c) Doğum sertifikası olmadan isim değişikliği (evlilik adı) 0 EUR 

d) Doğum belgesi ile birlikte isim değişikliği (evlilik adı) 0 EUR 

e) İsim değişikliği (soyadı düzeltmesi) 0 EUR 

f) Doğum belgesi olmadan isim değişikliği formu (evlilik) 0 EUR 

g) Doğum belgesi ile isim değişikliği formu (evlilik) 0 EUR 
 

* Lütfen bu işlemlerde idari hizmet ücretinin doğrudan Başkent Budapeşte Devlet Dairesi (BBDD) 

tarafından belirlenen hesaba ödenmesi gerektiğini unutmayınız. 

 

 

13. Macaristan'dan belge alımı 

a) doğum belgesi   0 EUR 

b) medeni durum kanıtı (konsolosluk belgesi şeklinde) 30 EUR 

c) resmi “adli sicil kaydı” - elektronik versiyonu 60 EUR 

(Dış temsilcilik hizmeti/Konsolosluk tarafından teslim) 



d) isim değişikliği belgesinin bir kopyası 40 EUR 

14. / A. Pasaport başvurusu 

a) 18 yaşından küçük başvuru sahipleri için 47 EUR 

b) 18 yaşın altındaki başvuru sahipleri için (üç veya daha fazla  42 EUR 

reşit olmayan çocuğu yetiştiren bir yasal temsilci olması durumunda) 

c) 18 yaşın altındaki başvuru sahipleri için (iki reşit olmayan  44 EUR 

çocuğu yetiştiren bir yasal temsilci olması durumunda) 

d) 18 ila 65 yaş arasındaki başvuru sahipleri için (10 yıllık) 75 EUR 

e) 18 ila 65 yaş arasındaki başvuru sahipleri için (5 yıllık)  59 EUR 

f) 65 yaş üstü adaylar için 40 EUR 

g) 65 yaş altı, 1 yıl geçerli (parmak izi vermeden) 47 EUR 

h) 65 yaş üstü, 1 yıl geçerli (parmak izi vermeden) 40 EUR 

14.  / B. İkinci pasaport başvurusu 

a) 18 yaşının altındaki başvuru sahipleri için (1 yıllık) 53 EUR 

b) 18-65 yaş arasındaki başvuru sahipleri için 77 EUR 

(maksimum 5 yıl geçerliliği olan) 

c) 65 yaş üstü adaylar için 40 EUR 

15.  a) Nüfus cüzdanı talebi 0 EUR 

16. Kayıt konuları 

a) doğum kaydı 0 EUR 

b) evlilik / kayıtlı birliktelik tescili 0 EUR 

c) belgesiz boşanma kaydı 0 EUR 

d) doğum belgesi ile boşanma kaydı 0 EUR 

e) ölüm kaydı 0 EUR 

 

V. Sertifikalar (konsolosluk sertifikalarının düzenlenmesi) 

17. İmza doğrulama 

a) bir kişi için (imza başına) 30 EUR 

b) bir şirket tescili durumunda (kayıt başına/imza başına) 40 EUR 

18. Tasdikli bir kopya yapmak (ilk ve her altıncı sayfadan sonra) 20 EUR 

19. Sunulan bir kopyanın doğrulanması 15 EUR 

(birinci ve her altıncı sayfa başladıktan sonra) 

20. Onaylı tercüme yapılması 

a) yabancı dilden Macarcaya (sayfa başına) 35 EUR 

b) Macarcadan yabancı bir dile (sayfa başına) 45 EUR 

21. Sunulan çevirinin doğrulanması 

a) yabancı dilden Macarcaya (sayfa başına) 20 EUR 

b) Macarcadan yabancı bir dile (sayfa başına) 30 EUR 

 

VI. Diğer konsolosluk hizmetleri veya ücretleri 

22. Yabancı bir belgenin diplomatik olarak doğrulanması 25 EUR 

23. Genel konsolosluk ücreti 25 EUR 

(her işlem için yetkililerden ayrı talep) 

24. Belgenin Macaristan'a iletilmesi 40 EUR 

 

VII. Konsolosluk ekstra işlem ücretlendirmesi 

25. İstanbul içinde gidiş sabit ücreti (dosya başına) 15 EUR 

26. İstanbul dışında gidiş sabit ücreti (dosya başına) 25 EUR 

27. Macaristan'a teslimat sabit ücreti (500 gr / gönderi başına) 15 EUR 

28. İstanbul içi sabit kargo ücreti (500 gr / gönderi başına) 10 EUR 



29. Avrupa içinde nakliye ücreti (500 gr / gönderi başına) 30 EUR 

30. Avrupa dışında nakliye ücreti (500 gr / gönderi başına) 40 EUR 

 

VIII. Vize ücretleri 

31. Schengen C tipi vize başvurusu 80 EUR 

32. 6-12 yaş için Schengen vize başvurusu 40 EUR* 

* Gidilecek yer Macaristan ise 12 yaş altı Türk vatandaşları için ücretsiz; varış 

noktası Portekiz veya Slovenya ise: 40 EUR 

33. 0 ile 6 yaş arası Schengen vize başvurusu Ücretsiz 

34. D tipi (uzun dönem) vize - oturma izni başvurusu 110 EUR 

35. İtiraz - Schengen C vize başvurusu 160 EUR 

36. 36. İtiraz - D tipi vize başvurusu 160 EUR 

 

Vize ücretlerine AS VISA Solutions'ın hizmet sağlayıcı ücreti dâhil değildir. 

 


