
 
 

 
 

 

IMPORTANT INFORMATION! 
CONSULAR CONSULTATION 
 
 
 

 
The Consulate introduces a consultation hourly fee in the following cases: 

 
 
(1) business opportunities 
 
• In Madagascar  

 investment issues, business start-ups: what to look for, how the start-up 
process starts and works, what company, what type of taxation you will need 
to implement your plans, business visa, etc.; 

 
• For Hungary,  

 information on the export and import of products and a list of companies 
operating in the field (for example, for tropical products: vanilla, spices, etc.) 

  
(2) dealing with other matters  

 issues related to Malagasy citizenship, family reunification, marriage, 
transcription of marriage certificates, issues related to expired national 
passports, travel issues, social and societal areas such as the establishment 
of a foundation, the possibility of building a school, etc.. 

 
According to our internal strategy we do not provide information or advice on such 
matters by telephone or e-mail. 
 
Tht's why we have introduced the consultation fee which starts at HUF 20,000 per 
hour, and which is payable in advance and is non-refundable. 

 
 
Please arrange a consultation time for information advice. 
 

1026-Budapest, Sövény u.3. 
Tel .: +36 20 3444 668 

e-mail: consul.budapest@madagaszkar.hu 
konzul@madagaszkar.hu 

 
 

 
 
 
 
 



FONTOS  INFORMÁCIÓ! 
KONZULI  KONZULTÁCIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Konzulátus konzultációs óradíjat  vezet be a következő ügyekben: 
 
 
(1) üzleti lehetőségek  
 

 Madagaszkáron (befektetéssel kapcsolatos kérdések, vállalkozások indítása: 
mi mindenre kell figyelni, hogyan indul és zajlik a cégalapítás folyamata, 
milyen cégre, milyen adózási módra lesz szüksége a tervei megvalósításához, 
üzleti vízum stb.); 

 

 Magyarországról információk a termékek kiviteléről és behozataláról és a 

területen működő vállalatok listájáról (például trópusi termékeknél: vanília, 

fűszerek stb. ) 

  

(2) egyéb ügyek intézése (madagaszkári állampolgársággal, családegyesítéssel, 

házasságkötéssel kapcsolatos kérdések, házassági anyakönyvi kivonat átirata, 

lejárt nemzeti útlevéllel kapcsolatos kérdések, utazásokkal kapcsolatos kérdések, 

társadalmi és szociális területek, például alapítvány létrehozása, iskolaépítés 

lehetősége stb.). 

 
 
Ilyen ügyekben nem áll módunkban információt, tanácsot adni sem telefonon, sem e-
mailben. 
 
A konzultáció díja megkezdett óránként 20 000 Ft, mely előre fizetendő és vissza 
nem téríthető. 

 
 

Kérjük, hogy információs tanácsadásért szíveskedjenek konzultációs időpontot 
egyeztetni. 

 
1026-Budapest, Sövény u.3. 

Tel.: +36 20 3444 668 
e-mail: consul.budapest@madagaszkar.hu 

konzul@madagaszkar.hu 
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