Madagaszkári Köztársaság Konzulátusa
Konzuli Ügyek
FONTOS INFORMÁCIÓK





Minden konzuli díj EUROBAN fizetendő és nem visszatéríthető.
Az ügyintézés szükségtelen elhúzódását elkerülendő, kérjük a kérelmezőket, szíveskedjenek a
weboldalon található minden információt figyelmesen elolvasni és meggyőződni arról, hogy minden
szükséges dokumentum a rendelkezésükre áll, mielőtt ellátogatnak Konzulátusra.
A benyújtott kérelmekkel kapcsolatos dokumentumok a benyújtást követő legközelebbi konzuli
ügyfélfogadás napján vehetők fel a Konzulátusról.
A kérelmeket a budapesti Konzulátusnak kell címezni.

KONZULI SZOLGÁLTATÁSOK
1. Dokumentumok felülhitelesítése
A Konzulátus a következő dokumentumok felülhitelesítését végzi:










Madagaszkáron kiállított olyan dokumentumok, amelyeket a Madagaszkári Külügyminisztérium
Konzuli és Jogi Főosztálya vagy más madagaszkári hatóság hitelesített felül;
Magyarországon kiállított hivatalos dokumentumok (pl. hatosági engedélyek, .... ), tanulmányi
oklevelek, melyeket a megfelelő hatóságok felülhitelesítettek;
Madagaszkáron kiállított erkölcsi bizonyítványok;
Madagaszkáron kiállított születési anyakönyvi kivonat vagy az életkor-igazolás, egyedülálló /hajadon
bizonyítvány, házassági bizonyítvány, családi könyv eredeti példánya;
Gyógyszeripari termékek igazolásai, melyeket angol/francia nyelven kell benyújtani és a kérelmező
megfelelő hatóságai által hitelesíttetni;
Valamely okiraton szereplő hivatalos személy aláírásának és pecsétjének felülhitelesítése vagy
magánszemély aláírásának hitelesítése;
Minden másolatot / fénymásolt hivatalos iratokat (személyi igazolvány, lakcímkártya, diákigazolvány,
útlevél, stb.) kell legalizálni;
A konzulátus által készített hiteles fordítás (pl.: malagaszi nyelvről magyar nyelvre, vagy magyar
nyelvről malagaszi nyelvre, francia nyelvről magyar nyelvre, angol nyelvről magyar nyelvre …….);
Igazolás kiadása: minden egyes eljárásért, hatósági megkeresésért;

Követelmények:



A hitelesíttetni kívánt (1) dokumentumok; (2) Igazolások kiadása;
Oldalanként hitelesítési díj (vissza nem téríthető): 50 Euro.

2. Sürgősségi úti okmány –„Laisser Passer”
A sürgősségi úti okmány „Laisser-Passer”) olyan madagaszkári állampolgárok számára kerül kiállításra, akik
külföldön tartózkodásuk ideje alatt látogatásuk vagy hosszabb tartózkodásuk során igazoltan elveszítik
útlevelüket, hogy annak segítségével hazautazhassanak Madagaszkárra. A „Laisser-Passer”-t általában csak egy
útra, madagaszkári úti céllal állítják ki, s azt az országba való belépéskor át kell nyújtani a madagaszkári
bevándorlási hatóságoknak. A „Laisser-Passer” érvényességi ideje a kiállítástól számított egy-három hónap
között lehet.
Követelmények:




Írásos kérelem „Laisser-Passer” kiállítására;
Magyarországi, vagy szlovákiai vagy cseh rendőrségi bejelentés az útlevél elvesztéséről;
Fénymásolat a repülőjegyről;
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Egy útlevélkép;
Konzuli díj (vissza nem téríthető): 100 Euro.
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