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NATIONAL PASSPORT: extension 
or renewal 
 
 

 
 
The Consulate of the Republic of Madagascar draws the attention of Malagasy citizens living in Hungary 
to the fact that the extension or renewal of their expired passports can be carried out at the Malagasy 
Consulate in Budapest. 
All Malagasy citizens residing in Europe are called upon to renew their passports and, in this regard, all 
the necessary documents are listed below: 

 
Below listed documents are required for passport renewal: 
 
• A written request to the consulate stating the reason 
• Passport renewal application (Download form!) 
• a copy of the old or expired passport, 
• the complete copy of the birth certificate is less than six months old, 
• four (04) more passport photos (sary tapaka) (WITHOUT GLASSES, WITHOUT EARRINGS), 
• one (01) new photo (sary lava) (WITHOUT GLASSES, WITHOUT EARRINGS, 
• a copy of a valid residence permit (in Europe), 
• a copy of the official certificate proving the address, 
• photocopy of student ID, 
• a photocopy of the national identity card, 
• proof of Malagasy citizenship, 
• copy of employment certificate / copy of employee certificate, 
• a copy of family policy or marriage certificate for married people, 
• other useful documents for creating a new passport, 
• procedural fees: (1) EUR 50 -, fee required by the Ministry, (2) EUR 10 - Consular Service Fee. 

 
EXTREMELY IMPORTANT !!!!!!!!! 
Authentication of Document  
 
We are kindly asked to contact the Consulate of Madagascar to process your necessary documents 
issued by malagasy authorities or Hungarian and other European authorities  to be authentically 
certified by the Consulate of Madagascar accredited in Budapest. 
 
For more information, see "Consular Affairs" 

 
Authentication of Document =====> CONSULAR AFFAIRS 
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TOTAL COST OF PROCESSING THE PASSPORT 

 
So it is clear that the total cost of processing a passport consists of five parts, as follows: 
 
1)   fee required by the Ministry: EUR 50 
2)   the cost of the consular special service: EUR 10 
3)   translation of the necessary documents: ………… ..Euro, depends on the number and pages of 
documents to be legalized: 
4)   official legalization of the required documents, the cost of which depends on the number and pages 
of documents to be legalized: …………… Euro 
5)   diplomatic bag fee: EUR 100  of which shipping to Madagascar: EUR 40 and  return shipping to 
Hungary: EUR 60) 
         
 
[(1) + (2) + (3) + (4) + (5)] is the total amount payable. 
 

 

 
NEMZETI ÚTLEVÉL: meghosszabbítás vagy megújítás 

 
 

 

A Madagaszkári Köztársaság Konzulátusa felhívja a Magyarországon élő madagaszkári állampolgárok 
figyelmét, hogy lejárt útlevelük meghosszabbítása vagy megújítása a madagaszkári budapesti 
konzulátuson valósítható meg. 

Minden európai lakóhellyel rendelkező madagaszkári állampolgárt felszólítanak az útlevelük 
megújítására, és ebben a tekintetben, az alábbiakban valamennyi szükséges dokumentum fel van 
sorolva: 
 

Útlevél megújításához szükséges dokumentum: 

 Írásbeli kérelem a konzulátusnak, megemlítve az okot, 

 útlevél megújítására irányuló kérelem (Nyomtatvány letöltése !) 

 a régi vagy lejárt útlevél másolata, 

 a születési anyakönyvi kivonat teljes példánya kevesebb, mint hat hónap, 

 négy (04) újabb útlevélfotó (sary tapaka) (SZEMÜVEG NÉLKÜLI, FÜLBEVALÓ NÉLKÜLI), 

 egy (01) újabb fotó (sary lava) (SZEMÜVEG NÉLKÜLI, FÜLBEVALÓ NÉLKÜLI, 

 érvényes tartózkodási engedély másolata (Európában), 

 lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, 

 diák igazolvány fénymásolata, 

 a nemzeti személyi igazolvány fénymásolata, 

 madagaszkári állampolgárság igazolása, 

 munkaviszony igazolás másolata / Munkavállalói igazolás másolata, 

 családi házirend vagy házassági anyakönyvi kivonat másolata házasoknak, 

 más hasznos dokumentumok az új útlevél készítéséhez, 

https://www.madagaszkar.hu/template-formulaire-demande-renouv-passeport-template.pdf
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 eljárási díj (1) 50 Euró - a minisztérium által megkövetelt díj, (2) 10 Euró a Konzuli 

szolgáltatási díj. 
 

 

RENDKIVÜL FONTOS !!!!!!!!! 
Dokumentumok felülhitelesítése 

 
Kérjük, forduljon a Madagaszkári budapesti Konzulátushoz, hogy a Konzulátus hitelesen 
hitelesítse a Madagaszkári, a magyar és más európai hatóságok által kiadott összes 
dokumentumot. 
 
Bővebb információért, lásd: "Konzuli ügyek" tajekoztatást 
 
Dokumentumok felülhitelesítése:                 =====> KONZULI ÜGYEK 

 

AZ  ÚTLEVÉL  FELDOLGOZÁSÁNAK TELJES  KÖLTSÉGE 
 
Tehát egyértelmű, hogy az útlevél feldolgozásának teljes költsége öt részből áll, az alábbiak szerint: 
 
1) a minisztérium által megkövetelt díj: 50 Euró 
2) a konzul külön szolgálatának költsége: 10 Euró 
3) a szükséges okmányok fordítása: …………..Euró 
(4) az előírt dokumentumok hivatalos legalizálása, amelynek költsége a legalizálandó dokumentumok 
számától és oldalaktól függ: ……………Euró 
 (5) diplomáciai zsák díja: 100 Euró (oda-út:40 Euró; vissza-út: 60 Euró) 
         
 

A  [(1) + (2) + (3) + (4) + (5)] a teljes fizetendő összeg. 

 

http://www.madagaszkar.hu/page1.html
https://www.madagaszkar.hu/konzuli%20ugyek-2019-sept.pdf

