
Kézikönyv 2008.                                                       Illeték, igazgatási szolgáltatási díj, és az ezek alóli mentesség 

 192 

 ILLETÉK, IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJ, ÉS AZ EZEK ALÓLI MENTESSÉG160 

 

 

ILLETÉKEK ÉS ILLETÉKMENTESSÉG AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI ELJÁRÁSBAN 

1990. évi XCIII. törvény az illetékről 

Az illeték mértéke 

 

 29. § (1) Az első fokú államigazgatási eljárásért - ha e törvény melléklete másként nem rendelkezik 

- 2200 forint illetéket kell fizetni (általános tételű eljárási illeték). 

 (2) Az első fokú államigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke - ha e törvény melléklete 

másként nem rendelkezik, és a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható - a 

fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de 

legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben 

nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint. 

 (4) Végzés elleni fellebbezésért - ha e törvény másként nem rendelkezik - 3000 forint illetéket kell 

fizetni. Ha a végzés csak az eljárást lezáró határozat elleni fellebbezéssel együtt támadható meg, és az 

ügyfél a végzés felülvizsgálatát is kéri, akkor csak a határozat elleni fellebbezés illetékét kell 

megfizetni. 

 (5) A végrehajtási kifogás illetéke 5000 forint. A végrehajtási kifogás tárgyában hozott végzés 

elleni fellebbezés illetéke 10 000 forint. 

 (6) Az újrafelvételi eljárásért és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló törvény szerinti, első fokon jogerőssé vált határozat elleni méltányossági eljárásért 

az (1) bekezdésben meghatározott, a másodfokon jogerőssé vált határozat elleni méltányossági 

eljárásért pedig a (2) bekezdésben meghatározott illetéket kell fizetni, tekintet nélkül az alapeljárásban 

már megfizetett illetékre. 

 

A jogorvoslati eljárás illetékének visszatérítése 

 

 32. § (1) A jogorvoslati eljárásban megfizetett valamennyi illetéket az ügyfélnek vissza kell 

téríteni, ha az államigazgatási hatóság vagy a bíróság által felülvizsgált államigazgatási határozat vagy 

intézkedés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult. 

                                                      

 
160 E fejezet szövege szó szerinti idézet a vonatkozó törvényekből. 
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 (2) A visszatérítést hivatalból, a jogorvoslati eljárás során hozott határozatban kell elrendelni és azt 

- a visszatérítés foganatosítása végett - az ügyfél lakóhelye, illetőleg a bíróság székhelye szerint 

illetékes állami adóhatóságnak kell megküldeni. 

 

Illetékmentesség 

 

 33. § (1) Nem kötelezhető illeték fizetésére az, akit az államigazgatási hatóság külön jogszabály 

alapján költségmentességben részesített. 

 (2) Egyes alkotmányos jogok érvényesítése, illetőleg kötelezettségek teljesítése, valamint a 

társadalmi igazságosság előmozdítása érdekében a mellékletben és a külön jogszabályokban 

meghatározott illetékmentes eljárásokon felül tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások: 

 1. a választással, valamint a népszavazással kapcsolatos törvényekből folyó jogok érvényesítésével, 

kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos eljárás; 

 2. az önálló bírósági végrehajtónak az általa lefolytatott bírósági végrehajtási eljárással 

összefüggésben kezdeményezett eljárása; 

 3. a közérdekű bejelentés, javaslat és a panasz elbírálására irányuló eljárás; 

 4. a születéssel, a házasságkötéssel, az örökbefogadással, tartással, gondozással és a halálesettel 

kapcsolatos, továbbá a nemzeti és etnikai kisebbségek anyakönyvi adatainak első ízben történő 

kijavításával kapcsolatos eljárás, kivéve 

 a) a magyar állampolgár, illetőleg Magyarországon lakó hontalan külföldön történő 

házasságkötéséhez szükséges irat; 

 b) a nem magyar állampolgár Magyarországon történő házasságkötéséhez szükséges irat, továbbá 

 c) az anyakönyvi kivonat kiállítása; 

 5. az anyakönyvi kivonat kiállítása az alábbi esetekben illetékmentes, ha 

 a) a születés, a házasságkötés és a haláleset anyakönyvezését követően az érdekelt részére első 

ízben; 

 b) az intézeti vagy állami nevelt gyermek anyakönyvezéséhez; 

 c) az 1953. január 1-je előtti bejegyzésről a névmutató szerint illetékmentes kivonatot még nem 

adtak ki, és 

 ca) a születési anyakönyvből a bejegyzett személy, örökbefogadás esetén az örökbefogadó részére, 

 cb) a házassági anyakönyvből a házastárs részére, 

 cc) a halotti anyakönyvből a házastárs vagy a meghalt személy egyenesági rokona részére, 

 d) a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban 1957. június 20.-án kelt nemzetközi 

egyezmény kihirdetéséről szóló 1957. évi 53. tvr. alapján folyó eljárás céljára, 

 e) a szülők házassági anyakönyvi kivonatának a gyermek születésének anyakönyvezéséhez, 

 f) az elhunyt születési és házassági anyakönyvi kivonatának a haláleset anyakönyvezéséhez, 
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 g) a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény alapján kijavított anyakönyvi adatokról 

az érdekelt részére első ízben 

történik a kiállítása; 

 6. a gyámhatóság előtt kezdeményezett minden eljárás és az ilyen eljáráshoz szükséges irat; 

 7. az állami gondoskodás körén kívüli nevelőotthoni térítési díj megállapításához szükséges 

bizonyítvány; 

 8. a holtnak nyilvánításra, illetőleg halál tényének megállapítására irányuló bírósági eljárás céljára 

szükséges irat; 

 9. a házasságon kívül született gyermek családi jogállásának bírósági rendezéséhez szükséges irat; 

 10. a bölcsődei, óvodai elhelyezéssel kapcsolatos eljárás és az ilyen eljáráshoz szükséges irat; 

 11. a tankötelezettséggel, valamint a középfokú és felsőoktatási intézménybe való felvétellel, a 

tanulmányokat folytatónak a tanulmányokkal, a tandíjjal, vizsgadíjjal és a tanulóotthoni, kollégiumi, 

diákotthoni, napközi otthoni elhelyezésükkel kapcsolatos eljárás, továbbá az iskolai és tanfolyami 

bizonyítvány, kivéve a bizonyítvány másolatát, másodlatát; 

 12. az ösztöndíj adományozásával, a külföldön folytatott iskolai tanulmányok beszámításával, a 

külföldi oktatási intézményben szerzett bizonyítvány, oklevél, illetőleg tudományos fokozat 

honosításával, továbbá a külföldi oktatási intézményben szerzett bizonyítvány, valamint oklevél 

elismerésével kapcsolatos eljárás; 

 14. munkaviszony, szövetkezeti tagsági viszony létesítéséhez, igazolásához szükséges irat; 

 15. foglalkoztatáspolitika körébe tartozó juttatások (munkanélküli segély, járadék, átképzési 

támogatás stb.) igénybevételével, nyugdíjazással kapcsolatos eljárások és az eljáráshoz szükséges 

iratok; 

 18. a szociálpolitikai feladatot ellátó szervnél vagy ilyen intézetnél, intézménynél szociális 

ügyben kezdeményezett minden eljárás; 

 19.  az áldozatsegítő támogatások engedélyezésére irányuló eljárás; 

 22. a költségmentesség engedélyezése iránti eljárás, valamint a költségmentesség feltételei 

fennállásának igazolásához kiállított irat; 

 23. az adó és járulék ügyben az adóhatóságnál, vámigazgatási ügyben a vámhatóságnál 

kezdeményezett első fokú eljárás - ideértve más hatóság adó, adó jellegű kötelezettség 

megállapításával kapcsolatos ilyen eljárását is -, kivéve a méltányossági eljárást, a fizetési könnyítésre 

(halasztás, részletfizetés) irányuló eljárást, továbbá az adó-, a vám-, az illeték- és a 

társadalombiztosítási kötelezettség teljesítéséről szóló igazolás kiadása, valamint az adó- és 

értékbizonyítvány kiállítása iránt kezdeményezett eljárást; 

 24. a birtokösszevonási célú önkéntes földcsere megszervezése iránt a ingatlanügyi hatóságnál 

kezdeményezett eljárás, valamint a kárpótlási eljárás, a részaránytulajdonnal kapcsolatos eljárás és az 

ilyen eljárásokhoz szükséges irat, továbbá a kisajátítási eljárás; 
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 26. államigazgatási szervnél nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások jogszabályi 

előíráson alapuló, kötelező bejelentése; 

 28. a jogi segítségnyújtás engedélyezésére irányuló eljárás; 

 29. a rendőrhatósági kényszerintézkedés alá helyezési eljárásban az eljárás alá vont személy által 

előterjesztett panasz és fellebbezés; 

 30. az adóhatóság által az adózó adószámlájának egyenlegéről készített értesítés tárgyában hozott 

határozat elleni jogorvoslati eljárás. 

 31. az egyenlő bánásmód követelményének megsértésével kapcsolatban indított eljárás. 

 

 73. § (1) Az államigazgatási eljárási illetéket az eljárás megindításakor illetékbélyeggel az eljárást 

kezdeményező iraton kell megfizetni a (2)-(4), a (7) és (8), valamint a (11) bekezdésekben foglaltak 

kivételével. 

 (2) Az okmányirodánál nem elektronikus úton kezdeményezett államigazgatási eljárás illetékét 

 a) az eljárás megindítását megelőzően készpénzátutalási megbízás útján, vagy 

 b) amennyiben az okmányirodán erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg 

bankkártyával vagy házipénztárba készpénzzel 

kell megfizetni a kincstár illetékbevételi számlája javára azzal, hogy a házipénztárba fizetett illetéket 

készpénzátutalási megbízással az okmányiroda naponta fizeti meg az említett számla javára. 

 (3) Az elsőfokú adóhatóságnál és az elsőfokú vámhatóságnál (a továbbiakban: adóhatóság) indított 

eljárás - ideértve az elektronikus úton kezdeményezett eljárást is - illetékét - a másolat, kivonat 

illetékének kivételével -, valamint az adóhatóság határozata ellen benyújtott fellebbezés illetékét az 

illetékes adóhatóság illetékbeszedési számlája javára kell megfizetni. A 73/A. § (1) bekezdésében 

foglaltaktól eltérően az esedékességkor meg nem fizetett eljárási illeték és a mulasztási bírság összegét 

az adóhatóság határozatban közli az ügyféllel, azzal hogy az eljárási illetéket a határozat 

kézhezvételétől számított 8 napon belül az adóhatóság illetékbeszedési számlájára mulasztási bírság 

nélkül fizetheti meg. Az így meg nem fizetett illetéket és a mulasztási bírságot az adóhatóság hajtja be. 

 (4) Elektronikus úton kezdeményezett államigazgatási eljárás esetén az eljárási illetéket az eljárás 

megindítását megelőzően készpénzátutalási megbízás vagy azt követően az eljáró szerv által az ügyfél 

rendelkezésére bocsátott ügyiratszámra hivatkozással átutalási megbízás útján kell megfizetni az 

elektronikus közigazgatási ügyintézésről és a kapcsolódó szolgáltatásokról szóló 184/2004. (VI. 3.) 

Korm. rendelet szerint. 

 (5) Az eljárási illeték előzetes megfizetését az eljárás megindításakor a (2) bekezdés a) pontjában 

szabályozott esetben a feladóvevénynek a kérelemhez csatolásával, a (4) bekezdésben szabályozott 

esetben pedig a készpénzátutalási megbízás feladóvevényén szereplő azonosító szám (8 számjegyű 

azonosító), a megfizetett eljárási illeték összegének és a befizetés időpontjának feltüntetésével kell 

közölni az eljáró szervvel. 
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 (7) A (2)-(4) bekezdésben meghatározott eljárások kivételével a 10000 forintot meghaladó eljárási 

illeték az állami adóhatóságnál kiszabás alapján készpénzzel, vagy amennyiben erre lehetőség van, 

bankkártyával is megfizethető. Ebben az esetben az illetékköteles iratot ennek egy másolatával az 

adóhatósághoz kell benyújtani. Az illeték megfizetését az eredeti iraton igazolja az állami 

adóhatósághoz. 

 (8) A külképviseletnél, illetőleg ennek útján kezdeményezett magyar hatósági eljárás esetén az 

eljárás illetékét a konzuli díjakra vonatkozó külön jogszabályban meghatározott módon kell 

megfizetni. 

 (12) Ha az ügyfél az eljárás megindítása nélkül a (2) bekezdés a) pontja vagy a (4) bekezdés 

szerinti módon fizetett illetéket, akkor a készpénzátutalási megbízás feladóvevényével az állami 

adóhatóságnál kérheti az illeték visszatérítését. Az állami adóhatóság a kincstár megkeresésével 

ellenőrzi a visszatérítési igényt, melynek eredményeként az illetéket visszatéríti vagy határozatot hoz a 

visszatérítés megtagadásáról.  

 

Melléklet a 29. § 4. bekezdéséhez az egyes államigazgatási eljárások külön illetékéről 

 

I. A szabálysértési eljárás illetéke 

 1. A becsületsértés és magánlaksértés miatt indult szabálysértési eljárás illetéke 3000 forint, az 

ilyen eljárásban hozott büntetést vagy intézkedést alkalmazó határozat elleni kifogás, valamint az 

eljárást megszüntető határozat elleni panasz illetéke 3500 forint. 

 2. Az 1. pontban nem említett szabálysértési eljárás illetékmentes, kivéve a részletfizetési 

kedvezmény, halasztás engedélyezésére irányuló eljárást, amelyre a törvény 29. §-ában foglaltak az 

irányadóak. 

 

II. Az állampolgársággal kapcsolatos eljárás illetéke 

 1. A magyar állampolgársági bizonyítvány kiállítására irányuló eljárás illetéke 1500 forint. 

 4. Illetékmentes a honosítás, visszahonosítás, a magyar állampolgárság nyilatkozattal történő 

visszaszerzésére, valamint a magyar állampolgárságról történő lemondásra irányuló eljárás. 

 

IV. A másolat és kivonat illetéke 

 1. Az államigazgatási eljárásban készített hitelesített vagy hitelesítetlen másolat, illetőleg kivonat 

illetéke - ha e Melléklet kivételt nem tesz - oldalanként magyar nyelvű másolat esetében 100 forint, 

idegen nyelvű másolat esetében 300 forint. A nem hitelesített fénymásolat illetéke oldalanként 100 

forint. 

 3. Az illetéket a másolat átvételekor az eredeti iraton illetékbélyeggel kell megfizetni. 
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 4. Illetékmentes az a hitelesített vagy nem hitelesített másolat, amely illetékmentes eljáráshoz 

szükséges. 

 5. A már egyszer hitelesített másolatra, kivonatra vezetett olyan záradék, amely azt bizonyítja, 

hogy az eredeti iraton változás nem történt, vagy azt kiegészítik, 1000 forint illeték alá esik. 

 

V. A fordítás illetéke 

 1. Az eljáró hatóság által készített fordítás illetéke oldalanként 1000 forint. 

 2. Illetékmentes: a tárgynál fogva illetékmentes eljáráshoz (Tv. 33. §) szükséges irat fordítása. 

 

VI. A hitelesítés illetéke 

 1. Az eljáró hatóság által végzett hitelesítés illetéke, ha jogszabály kivételt nem tesz: 

 a) másolat, kivonat vagy fordítás után oldalanként 100 forint; 

 b) iraton levő aláírás után aláírásonként 500 forint; 

 c) külföldi használatra szánt iraton levő aláírásnak bármely hatóság, bíróság vezetője általi 

hitelesítése (közbenső felülhitelesítése) esetében minden aláírás után 1000 forint; az ilyen 

hitelesítésnek miniszter általi felülhitelesítése 2000 forint. 

 3. Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által végzett hitelesítés illetéke oldalanként 300 

forint. Ezt az illetéket kell fizetni a másodlat, a másolat és fénymásolat hitelesítéséért is. 

 

VII. Az állami levéltár által készített másolat illetéke 

 1. Az állami levéltár által készített egyszerű vagy hiteles másolatért, továbbá az ügyfél által 

készített másolatnak és fénymásolatnak a levéltár által történő hitelesítéséért - ideértve az állami vagy 

felekezeti anyakönyvi másodpéldányokból anyakönyvi kivonat kiállítását - oldalanként 200, de 

legalább 2000 forint illetéket kell fizetni. 

 2. Állami levéltárban őrzött irat alapján kiállított, tényt, körülményt igazoló irat kiadása iránt 

indított eljárásban az általános tételű eljárási illetéket (29. §) kell fizetni. 

 

VIII. Az iskolai, tanfolyami bizonyítványmásolat, másodlat illetéke 

 Iskolai bizonyítvány - ideértve a felsőfokú oktatási intézmény által kiállított oklevelet is -, továbbá 

a tanfolyami bizonyítvány másolatának, másodlatának kiállításáért 2000 forint illetéket kell fizetni. 

 

IX. Egyes okmányok kiadásával kapcsolatos eljárások illetéke 

 I. Az úti okmányok kiadásával kapcsolatos eljárás illetéke 

 2. A magánútlevél, a szolgálati és a hajós szolgálati útlevél kiadásának illetéke 6000 forint, ha a 

magánútlevél érvényességi ideje 10 év, 10000 forint. A kérelem benyújtásának időpontjában 18. 
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életévét be nem töltött személy és a 70. életévét betöltött személy magánútlevelének illetéke 1500 

forint. 

 3. A második magánútlevél kiadásának valamint a magánútlevél soron kívüli kiadásának illetéke a 

2. pontban meghatározott mérték kétszerese. 

 4. A határátlépési engedély kiadásának illetéke 1500 forint. 

 5. Illetékmentes: 

 a) a diplomata-útlevél, 

 b) a külügyi szolgálati útlevél, 

 c) a határátlépési igazolvány, 

 d) az úti okmány cseréje, amennyiben arra azért kerül sor, mert az úti okmány biometrikus 

azonosítót tartalmazó tároló eleme nem tartalmazza vagy hibásan tartalmazza a külföldre utazásról 

szóló 1998. évi XII. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében foglalt adatokat. 

 6. Az elveszett, megsemmisült, továbbá - az 5. pont d) alpontjában meghatározott eset kivételével - 

a megrongálódott és utazásra alkalmatlanná vált úti okmány helyett kiállított új úti okmány kiadásának 

illetéke a 2-4. pontban meghatározott illeték kétszerese. 

 8. Az útlevél-hatósági eljárásban benyújtott fellebbezés illetéke 5000 forint. 

 II. Személyazonosító igazolvány, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági 

igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárás illetéke 

 1. Az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárás illetéke 1500 forint. Ha az 

eljárásban az állandó személyazonosító igazolvány átmenetileg nem adható ki és ezért ideiglenes 

személyazonosító igazolvány kiadása is szükséges, az eljárás illetéke összesen 3000 forint. 

 2. Illetékmentes a más személyazonosító okmánnyal nem rendelkező 

 a) 14. életévet betöltő polgár első állandó személyazonosító igazolványa, ha azt annak a naptári 

évnek a végéig kéri, amelyben a 14. életévét betölti, 

 b) 70. életévét betöltött polgár állandó személyazonosító igazolványa. 

 3. Illetékmentes a személyazonosító igazolvány kiadásához szükséges - jogszabályban 

meghatározott - anyakönyvi kivonat kiállítása. 

 4. A személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány illetéke - ha az eljárás a 

személyi azonosítót vagy a lakcímet nem érintő adatváltozás miatt indult - 500 forint. 

 5. Illetékmentes a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása, ha arra a 

személyazonosító igazolvány kiadása vagy lakcímváltozás miatt kerül sor. 

 6. Ha a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadására irányuló eljárásra 

az igazolvány elvesztése, megsemmisülése, megrongálódása miatt kerül sor, az eljárás illetéke 1000 

forint. 

 III. A gépjárművezetői engedély, a forgalmi engedély és a törzskönyv kiadásával kapcsolatos 

eljárás illetéke 
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 1. A gépjárművezetői engedély kiadására irányuló eljárás illetéke 4000 forint. A 70. életévét 

betöltött kérelmező esetében, valamint ha az egészségügyi hatóság előírása alapján a vezetői engedély 

érvényessége 1 év vagy annál rövidebb, a vezetői engedély kiadásának illetéke 1500 forint. 

 2. A forgalmi engedély kiadásával kapcsolatos eljárás illetéke 6000 forint. Az ideiglenes forgalmi 

engedély kiadására irányuló eljárás illetéke 2500 forint. 

 3. A törzskönyv kiadására irányuló eljárás illetéke 6000 forint. 

 IV. Egyéb rendelkezések 

 1. Az I-III. pontokban meghatározott okmányok egy eljárásban történő igénylése esetén is az 

eljárási illetéket az igényelt okmányonként külön-külön kell megfizetni. 

 2. Illetékmentes: 

 a) az e címben meghatározott okmány cseréje, ha a csere a hatóság téves bejegyzésén alapul vagy 

az okmány gyártáshibás; 

 b) a személyi azonosító képzése - ideértve a személyi azonosító megváltozását eredményező 

adatváltozást is - miatt kiállított hatósági igazolvány; 

 c) az érintett polgár adatainak a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából való 

törlésére irányuló eljárás. 

 d) a lakcímet igazoló hatósági igazolvány és a forgalmi engedély cseréjére irányuló eljárás, 

amennyiben arra a helység, az utca, egyéb helymeghatározó adat nevének vagy számának 

megváltozása miatt kerül sor. 

 

X. Anyakönyvi és névváltoztatási eljárás 

 1. A házassági név megváltoztatására irányuló kérelem illetéke 5000 forint.  

 2. A születési név megváltoztatására irányuló kérelem illetéke 10000 forint. Az egy családhoz 

tartozó nagykorúak közös kérelme esetében az illetéket minden nagykorúnak külön-külön kell 

megfizetni. 

 3. Az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter által megváltoztatott név ismételt megváltoztatására 

irányuló kérelem illetéke 20 000 forint. 

 6. A névváltoztatási okiratmásolat kiállítására irányuló kérelem illetéke 1000 forint. 

 

XVII. A vállalkozói igazolvány és az üzlet működési engedélyének illetéke 

 1. A vállalkozói igazolvány kiadása iránti eljárás illetéke 10000 forint. A vállalkozói igazolványban 

feltüntetett adatok módosításáért - a módosítások számára tekintet nélkül - 3000 forint illetéket kell 

fizetni. A megrongálódott, megsemmisült, elveszett vállalkozói igazolványról kiállított másodlat 5000 

forint illeték alá esik. 
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XXI. A hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárás illetéke 

 1. A hatósági bizonyítvány kiállítása 2000 forint illeték alá esik. Ha egy beadványban több hatósági 

bizonyítványt kérnek, az első példány után 2000 forint, minden további, az első példánnyal azonos 

tartalmú hatósági bizonyítvány után 600 forint illetéket kell fizetni. 

 2. Ha egy eljárásban több ügyfél vesz részt, a hatósági bizonyítványért az 1. pont alapulvételével 

annyi illetéket kell fizetni, mint amennyi akkor járna, ha mindegyik ügyfél ügyében külön eljárás 

folyna.  

 3. Az anyakönyvi kivonat kiállítása iránti eljárás illetéke - kivonatonként - 2000 forint. 

 

 

AZ ISKOLAI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSÁNAK IGAZGATÁSI DÍJA 

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről161 

 

 7/A. § (1) Igazgatási díjat kell fizetni, ha az iskola kérelemre 

 b) névváltozás esetén bizonyítványt cserél. 

 (2) Az igazgatási díj összege az elkészítés évének első munkanapján érvényes kötelező legkisebb 

munkabér (minimálbér) tíz százaléka. 

 (3) Az igazgatási díjat az iskola által meghatározott módon és számlára kell befizetni. A befizetett 

igazgatási díj az iskola bevétele. A befizetett díj kezelése és nyilvántartása az államháztartás 

alrendszereinek bankszámla-vezetési, költségvetési, befizetési és letéti kezelési, valamint 

kötelezettségvállalási rendjéről szóló jogszabályokban meghatározottak szerint történik. 

 4. számú melléklet: 

 7. b) Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról - kérelemre - a törzslap (póttörzslap) alapján 

másodlat állítható ki. A másodlatért a külön jogszabályban meghatározottak szerint illetéket kell 

leróni. 

                                                      

 
161 E jogszabály a közoktatási intézményekre vonatkozik. 
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AZ ADÓAZONOSÍTÓ JELET ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI AZONOSÍTÓ JELET 

IGAZOLÓ HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJA 

1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító 

kódok használatáról 

 

 9. § (1) Az adóazonosító jel és a Társadalombiztosítási Azonosító Jel képzése és az ezekről szóló 

hatósági igazolványnak a polgár részére első alkalommal történő kiadása díjmentes. 

 (2) Díjmentesen kell kiadni az (1) bekezdésben meghatározott hatósági igazolványt akkor is, ha a 

korábban kiadott igazolványban szereplő adat megváltozott, téves, illetve a megváltozott adat 

beírására szolgáló rovat betelt. 

 10. § Az adóazonosító jelet, illetőleg a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági 

igazolvány kiadásáért az általános tételű eljárási illetéknek megfelelő összegű igazgatási szolgáltatási 

díjat fizet a polgár, ha az új hatósági igazolvány kiadása a birtokából való elkerülés (lopás, elvesztés, 

megsemmisülés) vagy megrongálódás miatt válik szükségessé. 

 

A TULAJDONILAP-MÁSOLAT IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJA 

1996. évi LXXXV. törvény az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a 

hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról 

 

 27. § A tulajdoni lapról kiállított hiteles másolatért igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: 

díj) kell fizetni. 

 28. § (1) A hiteles másolatért 4000 forint összegű díjat kell fizetni. 

 (2) Kilencven napnál régebben kiadott másolat felülhitelesítéséért az (1) bekezdés szerint járó díj 

felét kell fizetni, a hiteles másolat kiadását elutasító határozat elleni fellebbezés díja pedig az (1) 

bekezdésben megállapított díj kétszerese. 

 29. § (1) A díjat annak kell megfizetnie, aki a hiteles másolat kiadását kéri. 

 (2) A díjfizetési kötelezettség - ideértve a fellebbezés díját is - kizárólag az ingatlanügyi hatóság 

pénztárába történő készpénzbefizetéssel vagy az ingatlanügyi hatóság előirányzat-felhasználási keret 

számlája javára történő átutalási megbízással teljesíthető. 

 (3) A díj átutalási megbízással történő megfizetése esetén a hiteles másolat iránti kérelem 

előterjesztésekor mellékelni kell a díj megfizetését igazoló okiratot vagy annak másolatát. 

 (4) A díj megfizetésének, illetve a megfizetés igazolásának elmulasztása esetén - ha az ügyfél a 

hiányt felszólítás ellenére nyolc napon belül nem pótolja - az ingatlanügyi hatóság a hiteles másolat 

iránti kérelmet elutasítja. A hiánypótlásra történő felszólításban az ügyfelet figyelmeztetni kell a 

mulasztás jogkövetkezményeire. 
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 30. § (1) Teljes személyes díjmentességben részesül: 

 a) a Magyar Állam, 

 c) a költségvetési szerv, valamint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., 

 d) a társadalmi szervezet, a köztestület és a közhasznú társaság, 

 e) az egyház, egyházak szövetsége, egyházi intézmény, 

 f) az alapítvány, ideértve a közalapítványt is, 

 g) a vízgazdálkodási társulat, 

 h) az egészségbiztosítási szerv, a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási 

szerv. 

 (2) Az (1) bekezdés b)-g) pontjaiban említett szervezetet a díjmentesség csak abban az esetben illeti 

meg, ha az eljárás megindítását megelőző naptári évben folytatott vállalkozási tevékenységéből 

származó jövedelme után társasági adófizetési kötelezettsége, illetve - költségvetési szerv esetében - 

eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. 

 (3) A díjmentességnek a (2) bekezdésben meghatározott feltételei meglétéről a szervezet 

(alapítvány) az eljárás megindulásakor írásban köteles nyilatkozni. 

 31. § (1) Tárgyánál fogva díjmentes a hiteles másolat kiadása, ha az 

 a) hagyatéki eljáráshoz, 

 b) gyámügyi, szociális vagy kisajátítási eljáráshoz, 

 c) birtokösszevonási célú önkéntes földcsere megszervezése iránt indított eljáráshoz, 

 d) részarány-földtulajdonnal kapcsolatos eljáráshoz 

szükséges, illetve ha azt 

 e) az önálló bírósági végrehajtó az általa folytatott bírósági végrehajtási eljárásban történő 

felhasználás céljából, vagy 

 f) az eljáró szerv hivatalból indult közigazgatási eljáráshoz, közérdekű bejelentés, javaslat és 

panasz elbírálására irányuló eljáráshoz vagy bírósági eljáráshoz kéri. 

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott eljárásokhoz szükséges hiteles másolat kiadását 

kezdeményezők - a személyes díjmentességben részesülőket kivéve - a felhasználás célját hitelt 

érdemlően igazolják. 

 32. § (1) A díjat vissza kell téríteni, ha a kérelem visszavonásáról - az ügyfél szóbeli vagy írásbeli 

bejelentésének az ingatlanügyi hatósághoz történő beérkezése alapján - az ingatlanügyi hatóság az 

érdemi intézkedést megelőzően tudomást szerzett. A jogorvoslati eljárásban megfizetett díjat az 

ügyfélnek vissza kell téríteni, ha az államigazgatási hatóság vagy a bíróság által felülvizsgált 

államigazgatási határozat vagy intézkedés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben 

jogszabálysértőnek bizonyult. 

 (2) Ha a kérelem és a befizetést igazoló okiratok alapján megállapítható, hogy az ügyfél a 

törvényes mértéket meghaladó összegű díjat fizetett, a többletet vissza kell téríteni. 
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 (3) A visszatérítést hivatalból kell elrendelni, és annak teljesítéséről harminc napon belül 

intézkedni kell. 

 

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁS IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJA 

 

 32/A. § (1) Az első fokú eljárásért - ha e törvény másként nem rendelkezik - változással érintett 

ingatlanonként 6000 forint összegű díjat kell fizetni. 

 (2) A jelzálogjog bejegyzése, valamint a bejegyzés módosítása iránti eljárás díja változással érintett 

ingatlanonként 12 000 forint. 

 (3) A vagyoni értékű jog törlése iránti eljárás díja változással érintett ingatlanonként 2000 forint. E 

törvény alkalmazásában vagyoni értékű jognak kell tekinteni a földhasználati jogot, a haszonélvezeti 

jogot, a használat jogát, a lakásszövetkezeti tagot megillető állandó használati jogot és a 

vagyonkezelői jogot. 

 (4) Törvényben meghatározott soron kívüli ügyintézés kivételével, az ingatlan-nyilvántartásról 

szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 46. §-ában meghatározott soron kívüli eljárás 

díja ingatlanonként 10 000 forint. 

 (5) Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésről szóló határozat ellen benyújtott fellebbezés díja 10 000 

forint. 

 (6) Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban készített hiteles vagy hitelesítetlen másolatért, illetőleg 

kivonatért oldalanként 100 forint díjat kell fizetni. 

 32/B. § (1) Az ingatlan-nyilvántartási eljárás díja alól teljes személyes díjmentességben részesül: 

 a) a Magyar Állam, 

 b) a helyi önkormányzatok és azok társulásai, 

 c) a költségvetési szerv, valamint az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság, 

 d) a társadalmi szervezet, a köztestület és a közhasznú társaság, 

 e) az egyház, egyházak szövetsége, egyházi intézmény, 

 f) az alapítvány, ideértve a közalapítványt is, 

 g) a vízgazdálkodási társulat, 

 h) az egészségbiztosítási szerv és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv abban az esetben, ha 

országos illetékességgel jár el, valamint a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős 

nyugdíjbiztosítási szerv, 

  i) a Magyar Nemzeti Bank, 

 j) a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság, 

 (2) Az (1) bekezdés b)-g) pontokban említett szervezetet a díjmentesség csak abban az esetben illeti 

meg, ha az eljárás megindítását megelőző naptári évben folytatott vállalkozási tevékenységéből 
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származó jövedelme után társasági adófizetési kötelezettsége, illetve - költségvetési szerv esetében - 

eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. 

 (3) A díjmentességnek a (2) bekezdésben meghatározott feltétele meglétéről a szervezet 

(alapítvány) az eljárás megindításakor írásban köteles nyilatkozni. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, 

hogy a szervezet (alapítvány) - az eljárás megindítását megelőző naptári évben folytatott vállalkozási 

tevékenységéből származó jövedelme után, vagy ilyen tevékenység hiányában - társasági adó 

fizetésére, illetve eredménye után költségvetési befizetésre nem volt kötelezett. 

 32/C. § (1) Tárgyánál fogva díjmentes: 

 b) a kiskorú javára megállapított tartásdíj biztosítására szolgáló jelzálogjog bejegyzésére irányuló 

eljárás; 

 c) a jogosult nevének és lakcímének (székhelyének, üzemi központjának) bejelentése; 

 d) a lakáscélú közvetlen állami támogatás igénybevétele esetén 

 da) a lakásépítési (-vásárlási) kedvezményt, 

 db) a fiatalok otthonteremtési támogatását és 

 dc) a lakásépítési (-vásárlási) kedvezményt megelőlegező kölcsönt 

biztosító jelzálogjog, valamint ezzel összefüggően a Magyar Állam, mint a jelzálogjog jogosultja 

javára a jelzálogjog megszűnéséig fennálló elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartási 

bejegyzése, illetve törlése iránti eljárás; 

  e) az olyan jog vagy tény törlésére irányuló kérelem, amelynek megszűnése az ingatlan-

nyilvántartásból kétségtelenül megállapítható; 

 f) a lakástörvény alapján vételi, elővásárlási joggal rendelkező személy részére elidegenített 

önkormányzati vagy állami tulajdonban álló lakás tulajdonjogának, haszonélvezeti jogának, továbbá 

az ezzel összefüggő elidegenítési és terhelési tilalomnak, valamint jelzálogjognak az ingatlan-

nyilvántartási bejegyzésével vagy törlésével kapcsolatos eljárás; 

 g) a birtok-összevonási célú önkéntes földcsere keretében létrejött megállapodáson alapuló 

tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartási bejegyzése; 

 h) az önálló bírósági végrehajtónak az általa lefolytatott bírósági végrehajtási eljárással 

összefüggésben kezdeményezett eljárása; 

 i) a közérdekű bejelentés, javaslat és a panasz elbírálására irányuló eljárás; 

 j) a költségmentesség engedélyezése iránti eljárás; 

 k) a birtok-összevonási célú önkéntes földcsere megszervezése iránt az ingatlanügyi hatóságnál 

kezdeményezett eljárás, valamint a kárpótlási eljárás, a részarány-tulajdonnal kapcsolatos eljárás; 

 l) az ingatlanügyi hatóságnál nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások jogszabályi 

előíráson alapuló, kötelező bejelentése. 

 (2) A mentesség fennállásáról a kérelmező az eljárás megindításakor köteles nyilatkozni. 

 32/D. § Ha egy ingatlanügyi hatóságnál egyazon ingatlanra vonatkozóan a kérelmező többféle jog 

vagy tény keletkezésének, módosulásának vagy megszüntetésének a bejegyzését vagy a bejegyzett 
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ilyen jog vagy tény törlését egy eljárásban kéri, azt az értéket kell a díjfizetés alapjául venni, amely 

után a legmagasabb díj jár. 

 32/E. § (1) A díjat annak kell megfizetnie, aki az ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatását kéri. 

Ha a kérelmet előterjesztő és a bejegyzés által jogot szerző, illetve a jogosult nem azonos, a díjat - a 

32/B. és 32/C. §-okban foglaltak kivételével - annak kell megfizetnie, aki a bejegyzés által jogot 

szerez, illetve jogosulttá válik. Ha az ingatlanon több személy szerez jogot, illetve válik jogosulttá, a 

feleket egyetemleges díjfizetési kötelezettség terheli. A meg nem fizetett díj adók módjára behajtandó 

köztartozásnak minősül. 

 32/F. § (1) A díjat vissza kell téríteni, ha a kérelmet az ügyfél az Inytv.-ben (1997. évi CXLI. 

Törvény az ingatlan-nyilvántartásról), foglaltak szerint visszavonta, mielőtt abban az ingatlanügyi 

hatóság érdemben intézkedett. A jogorvoslati eljárásban megfizetett díjat az ügyfélnek vissza kell 

téríteni, ha a közigazgatási hatóság vagy a bíróság által felülvizsgált határozat vagy intézkedés az 

ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult. 

 (2) Ha a kérelem és a befizetést igazoló okiratok alapján megállapítható, hogy az ügyfél a 

törvényes mértéket meghaladó összegű díjat fizetett, a többletet vissza kell téríteni. 

 (3) A visszatérítést hivatalból kell elrendelni, és annak teljesítéséről harminc napon belül 

intézkedni kell. 

 


