Egyes okmányok, igazolások, hatósági bizonyítványok
kiállításával kapcsolatos eljárások illetéke, igazgatási
szolgáltatási pótdíja

I.

Az úti okmányok kiállításával kapcsolatos eljárások illetéke
Eljárás

I. Úti okmányok kiállításával kapcsolatos eljárások
1. a magánútlevél, a szolgálati és a hajós szolgálati útlevél kiállítása
2. a magánútlevél kiállítása, ha érvényességi ideje 10 év
a) a kérelem benyújtásának időpontjában 18. életévét be nem
töltött személy magánútlevelének,
b) az 1 évi érvényességgel kiállított magánútlevél, szolgálati és
3.
hajós szolgálati útlevél,
c) a menekültként elismert személyek kétnyelvű úti okmányának
kiállítása
a kérelem benyújtásának időpontjában három vagy több kiskorú
4. gyermeket háztartásában nevelő törvényes képviselő esetén a
kiskorú gyermek magánútlevelének kiállítása
a kérelem benyújtásának időpontjában két kiskorú gyermeket
5. háztartásában nevelő törvényes képviselő esetén a kiskorú gyermek
magánútlevelének kiállítása
II. Úti okmányok kiállításával kapcsolatos különleges eljárások
1. a második magánútlevél kiállítása
a második magánútlevél kiállítása, ha
a) a kérelem benyújtásakor a magánszemély a 18. életévét még
2.
nem töltötte be
b) az okmány érvényességi ideje 1 év

3.

4.

a magánútlevél, valamint a második magánútlevél
a) soron kívüli,
b) sürgősségi,
c) azonnali
kiállítása

a pótolt úti okmány kiállítása
a pótolt úti okmány kiállítása, ha az úti okmány érvényességi ideje
5.
10 év
a pótolt úti okmány kiállítása, ha
a) a kérelem benyújtásakor a magánszemély a 18. életévét még
6.
nem töltötte be,
b) az okmány érvényességi ideje 1 év

Illeték, igazgatási szolgáltatási pótdíj

7 500 Ft
14 000 Ft

2 500 Ft

500 Ft

1 250 Ft

15 000 Ft
5 000 Ft
az I/1–2. pontban
meghatározott mértékű
illeték és
a külön jogszabályban
meghatározott igazgatási
szolgáltatási pótdíj
5 500 Ft
8 500 Ft

2 500 Ft

a pótolt úti okmány kiállítása, ha a kérelem benyújtásának
7. időpontjában két kiskorú gyermeket háztartásában nevelő törvényes
képviselő kéri a kiskorú gyermek magánútlevelének pótlását
a pótolt úti okmány kiállítása, ha a kérelem benyújtásának
időpontjában három vagy több kiskorú gyermeket háztartásában
8.
nevelő törvényes képviselő kéri
a kiskorú gyermek magánútlevelének pótlását

9.

a magánútlevél, valamint a második magánútlevél soron kívüli,
sürgősségi és azonnali pótlása

II.

1 000 Ft

400 Ft
a II/4–8. pontban
meghatározott mértékű
illeték és
a külön jogszabályban
meghatározott igazgatási
szolgáltatási pótdíj

A gépjárművezetői engedély, a forgalmi engedély és a törzskönyv
kiállításával kapcsolatos eljárás illetéke
Eljárás

1.
2.

Illeték

a gépjárművezetői engedély kiállítására irányuló eljárás
a gépjárművezetői engedély kiállítására irányuló eljárás
a) az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött kérelmező esetében,
b) ha az egészségügyi hatóság előírása alapján a vezetői engedély érvényessége
1 év vagy annál rövidebb
3. a forgalmi engedély kiállításával kapcsolatos eljárás
4. az ideiglenes forgalmi engedély kiállítására irányuló eljárás
5. a törzskönyv kiállítására irányuló eljárás

III.

az adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti eljárás, ingatlanonként

IV.

Illeték

4 000 Ft

Születési név megváltoztatása iránti kérelem igazgatási szolgáltatási
díja
Eljárás

1.

6 000 Ft
2 500 Ft
6 000 Ft

Az adó-és értékbizonyítvány kiállításával kapcsolatos eljárás illetéke
Eljárás

1.

4 000 Ft
1 500 Ft

születési név megváltoztatására irányuló eljárás, alkalmanként

Igazgatási szolgáltatási díj

10 000 Ft

Közteherfizetési kötelezettség alá nem eső eljárások és
igazgatási jellegű szolgáltatások

Eljárás

I. A családjogi jogviszonnyal kapcsolatos eljárások közül
a) a születéssel,
b) a házasságkötéssel,
c) az örökbefogadással,
d) tartással,
e) gondozással,
1.
f) a halálesettel,
g) nemzetiségek anyakönyvi adatainak első ízben történő kijavításával
kapcsolatos eljárás, kivéve a magyar állampolgár, illetve Magyarországon lakó hontalan
külföldön történő házasságkötéséhez szükséges irat és a nem magyar állampolgár
Magyarországon történő házasságkötéséhez szükséges irat kiállítása
2.
az anyakönyvi kivonat kiállítása
3.
a házassági név megváltoztatására irányuló eljárás
4.
a családi állapot változásából eredő névváltozás miatt indult eljárás
5.
a családi név korrekciójára irányuló eljárás
6.
a gyámhatóság előtt kezdeményezett eljárás és az ilyen eljáráshoz szükséges irat
a házasságon kívül született gyermek családi jogállásának bírósági rendezéséhez szükséges irat
7.
kiállítása
az állami gondoskodás körén kívüli nevelőotthoni térítési díj megállapításához szükséges
8.
bizonyítvány kiállítása
a holtnak nyilvánításra, illetve a halál tényének megállapítására irányuló bírósági eljárás céljára
9.
szükséges irat kiállítása
II. Az oktatásügyi eljárások közül
a) a bölcsődei,
1.
b) óvodai
elhelyezéssel kapcsolatos eljárás és az ilyen eljáráshoz szükséges irat kiállítása
a) a tankötelezettséggel,
b) a középfokú és felsőoktatási intézménybe való felvétellel,
c) a tanulmányokat folytatónak a tanulmányokkal, a tandíjjal, vizsgadíjjal és a tanulóotthoni,
2.
kollégiumi, diákotthoni, napközi otthoni elhelyezésével
kapcsolatos eljárás,
d) az iskolai és tanfolyami bizonyítvány kiállítása, kivéve a bizonyítvány másolatát, másodlatát
a) az ösztöndíj adományozásával,
b) a külföldön folytatott iskolai tanulmányok beszámításával,
c) a külföldi oktatási intézményben szerzett bizonyítvány, oklevél, illetve tudományos fokozat
3.
honosításával,
d) a külföldi oktatási intézményben szerzett bizonyítvány, oklevél elismerésével, valamint a
külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény hatálya alá tartozó, a határon

átnyúló szolgáltatás bejelentésével
kapcsolatos eljárás
4.
az oktatási igazolvány kiállítása
III. A munkaviszonnyal, szolgálati viszonnyal, foglalkoztatáspolitikával, nyugdíjazással
összefüggő eljárások közül
a) munkaviszony,
1.
b) szövetkezeti tagsági viszony
létesítéséhez, igazolásához szükséges irat kiállítása
a) a foglalkoztatáspolitika körébe tartozó juttatások (álláskeresési járadék, nyugdíj előtti
álláskeresési segély, keresetpótló juttatás stb.),
b) a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság,
c) a táncművészeti életjáradék,
2.
d) az átmeneti bányászjáradék
igénybevételével kapcsolatos eljárások,
e) a nyugdíjazással, nyugdíjfolyósítással kapcsolatos eljárások és az eljáráshoz szükséges iratok
kiállítása
3.
a kitüntetés adományozásával, viselésének engedélyezésével kapcsolatos eljárás
4.
a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai megállapítására irányuló eljárás
a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény szerinti özvegyi ellátással
5.
kapcsolatos eljárás
IV. A mezőgazdasági ágazattal kapcsolatos eljárások közül
a mezőgazdasági termelő székhelye vagy lakóhelye és a művelése alatt álló termőföld, tanya
vagy használatában lévő telephely között, termény szállítása esetén, az útdíj-köteles elemi
1.
útszakaszra vonatkozó, díjmentes viszonylati jegy váltására jogosító hatósági bizonyítvány
kiállítására irányuló eljárás
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény szerinti, a mező- és erdőgazdasági
hasznosítású föld tulajdonjoga megszerzésének, valamint a földhasználati szerződésnek a
2.
mezőgazdasági igazgatási szerv általi hatósági jóváhagyására irányuló eljárás, továbbá a
földhasználati nyilvántartási eljárás
a termőföld birtokösszevonási célú telekcsoport-újraosztására és telekegyesítésére irányuló
3.
telekalakítási eljárás
4.
a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány kiállítása
az őstermelők és őstermelők családi gazdasága, valamint családi mezőgazdasági társaságok
5.
nyilvántartásával kapcsolatos hatósági eljárás
6.
a mezőgazdasági, vidékfejlesztési szaktanácsadók nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárás
V. Az egészségügyi, szociális ügyekkel összefüggő eljárások közül
az állampolgárok számára kötelezően elrendelt általános és egyéni betegség megelőzést
1. szolgáló, továbbá hatósági eljárásokhoz kapcsolódó orvosi vizsgálatokról kiállított igazolások,
orvosi bizonyítványok kiállítása
2.
a járványügyi intézkedésként kezdeményezett állategészségügyi eljárás
a szociálpolitikai feladatot ellátó szervnél vagy ilyen intézetnél, intézménynél szociális ügyben
3.
kezdeményezett eljárás
4.
az áldozatsegítő támogatások engedélyezésére irányuló eljárás
5.
az egészségügyben működő szakmai kamarai tagsági viszony első létesítésére irányuló eljárás

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek
lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján
a) a települési önkormányzat jegyzője vagy
b) a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala
által a szociális rászorultság fennállásáról kiállított igazolás, valamint a családi pótlékra való
jogosultságra vonatkozóan kiállított igazolás kiállítása
a) a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok
hatósági nyilvántartásába (a továbbiakban: szolgáltatói nyilvántartás) való felvétel,
b) az adatmódosítás,
c) a szolgáltatói nyilvántartásból való törlés,
d) a szolgáltatói nyilvántartással kapcsolatos bejelentések,
e) a szolgáltatói nyilvántartás adatairól hatósági bizonyítvány kiállítása és
f) a szolgáltatói nyilvántartásból teljesített egyéb adatszolgáltatás
a jelnyelvi tolmács névjegyzékbe vételével kapcsolatos eljárás
a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény alapján
a) a fogadó szervek bejelentésére és nyilvántartásba vételére irányuló eljárás,
b) a nyilvántartásba vett adatok változásának bejelentésére irányuló eljárás és
c) a közérdekű önkénteseket foglalkoztató szervezetek nyilvántartásából való törlésére irányuló
eljárás
a lakáscélú állami támogatás igénylésével kapcsolatos hatósági eljárások
az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához
nyújtott támogatás megállapítására irányuló hatósági eljárás
a fiatalok „B” kategóriás közúti járművezetői engedélyének megszerzéséhez nyújtott támogatás
megállapítására irányuló hatósági eljárás
a babaváró támogatás igénylésével kapcsolatos hatósági eljárások
a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásának megállapítására irányuló hatósági
eljárások

VI. Az adóügyi eljárások közül
az adóhatóság által az adózó adószámlájának egyenlegéről készített értesítés tárgyában hozott
1.
határozat elleni jogorvoslati eljárás
2.
az adóhatósági igazolások kiállítása
3.
a megbízható adózó részére történő automatikus fizetési könnyítés engedélyezése
VII. A kárpótlással, kisajátítással kapcsolatos eljárások közül
a) a kárpótlási eljárás,
b) a részaránytulajdonnal kapcsolatos eljárás,
c) a kárpótlási eljáráshoz és a részaránytulajdonnal kapcsolatos eljáráshoz szükséges irat
1. kiállítása,
d) a kisajátítási eljárás,
e) a kisajátítási járulékos költségek megtérítésére irányuló eljárás, valamint
f) a kisajátítási kérelem benyújtására kötelezés iránti eljárás
VIII. A fogyasztóvédelmi eljárások közül
1.
a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó szerv fogyasztóvédelmi eljárása
2.
a fogyasztóvédelmi hatóság fogyasztóvédelmi eljárása

IX. Az adatnyilvántartással, okmányokkal összefüggő eljárások közül
a közigazgatási hatóságnál nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások jogszabályi
1.
előíráson alapuló, kötelező bejelentése
a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban a lakcím érvénytelenné nyilvánítására irányuló
2.
eljárás
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett
3. értesítési cím törlése, ha a törlést a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
szóló törvény szerinti címjogosult kezdeményezi
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
4. 27/A. §
(1) bekezdése és 27/D. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat megtételével kapcsolatos eljárás
az érintett polgár adatainak a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából való
5.
törlésére irányuló eljárás
6.
az értesítési cím bejelentésével kapcsolatos eljárás
évente egy alkalommal az állandó személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági
7.
igazolvány kiállítására irányuló eljárás
8.
a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás évente négy alkalommal
9.
a vállalkozói igazolvánnyal és az üzlet működési engedélyével kapcsolatos eljárás
10. hatósági bizonyítvány kiállítása az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatokról
11. az eltulajdonított okmányok pótlására irányuló eljárás
12. a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával kapcsolatos eljárás
13. a népművészeti és népi iparművészeti igazolvánnyal kapcsolatos eljárás
a) a „Magyar igazolvány”
b) a „Magyar hozzátartozói igazolvány”
14.
kiállításával, cseréjével, pótlásával, visszavonásával és nyilvántartásával kapcsolatos eljárás,
továbbá az igazolvány-nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás
a Magyarország területén kívül élő magyar állampolgár kérelemre történő személyi, lakcím és
15.
értesítési cím adatait tartalmazó nyilvántartásba vételére irányuló eljárás
a) a diplomata-útlevél,
b) a külügyi szolgálati útlevél,
c) az ideiglenes magánútlevél,
16.
d) a határátlépési igazolvány,
e) a 65. életévét betöltött személy magánútlevelének, második magánútlevelének
kiállítása
17. a gépjárművezetői engedély kiállítása első alkalommal
a forgalmi engedély cseréjére irányuló eljárás, amennyiben az a helység, az utca, egyéb
18. helymeghatározó adat nevének vagy számának megváltozása vagy kizárólag jogszabályváltozás
miatt szükséges
a) a kizárólag a hatóság jogszabálysértő, hibás vagy elmulasztott bejegyzése, döntése,
b) az okmány gyártáshibája, valamint a tároló elem hibás adattartalma vagy nem megfelelő
19.
működése
miatt kezdeményezett hatósági eljárás
a személyi azonosító képzése – ideértve a személyi azonosító megváltozását eredményező
20.
adatváltozást is – miatt kiállított hatósági igazolvány
21. társasház esetén

a) a közösség ügyintézését ellátó közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke adatainak
bejegyzésére, törlésére, megváltozására,
b) a közgyűlés által elfogadott számviteli szabályok szerinti beszámoló benyújtására és
helyesbítésére
irányuló eljárás
az egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások
egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU
22. rendelet módosításáról szóló, 2016. július 6-i
2016/1191/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti többnyelvű formanyomtatvány
kiállítása
X. A másolat, fordítás, hitelesítés közül
1.
az adóbevallás másolatának kiállítása
a) a feljelentő részére a szóban tett feljelentésről készített jegyzőkönyv másolatának, valamint
az írásban tett feljelentés megtételét igazoló irat másolatának,
b) a sértett részére a kihallgatásáról, valamint a sértett lakóhelyén, tartózkodási helyén, továbbá
2.
a bűncselekmény, szabálysértés helyszínén folytatott helyszíni szemléről készült jegyzőkönyv
másolatának
egyszeri kiállítása
a hitelesített vagy nem hitelesített másolat kiállítása, amely az 1. mellékletben és az e
3.
mellékletben említett eljáráshoz szükséges
4.
az 1. mellékletben és az e mellékletben említett eljáráshoz szükséges irat fordítása
5.
a vagyonszerzési illeték tárgyát képező vagyonszerzés bejelentéséhez szükséges irat hitelesítése
az ellenőrzés, hitelesítés vagy hozzájárulás céljából – jogszabály rendelkezése alapján – iratra
6.
vezetett hivatalos záradékolás
XI. Az építésügyi eljárások közül
az építésügyi hatóság által a használatbavétel tudomásulvételéről kiállított hatósági
1.
bizonyítvány kiadása
a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok
helyreállításával összefüggő
a) bontási,
b) építési,
2.
c) módosított építési,
d) használatbavételi engedélyezési
eljárás, valamint
e) az eljárásban közreműködő szakhatóságok eljárása
az engedély alapján épített, legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű új lakóépület
a) használatbavételi engedélyezési,
3.
b) használatbavétel tudomásulvételi,
c) engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóság
eljárása.
XII. A külkereskedelmi eljárások közül
1.
a külkereskedelmi áruforgalomban áru kivitelének, átvitelének engedélyezésére irányuló eljárás
2.
a felügyeleti okmány kiállítása

XIII. Egyéb
1.
A költségmentesség engedélyezése iránti eljárás
2.
A költségmentesség feltételei fennállásának igazolásához szükséges irat kiállítása
3.
A jogi segítségnyújtás engedélyezésére irányuló eljárás
4.
A közérdekű bejelentés, javaslat és a panasz elbírálására irányuló eljárás
5.
Az egyenlő bánásmód követelményének megsértésével kapcsolatban indított eljárás
6.
A személyes adatok védelméhez fűződő jog megsértésével kapcsolatban indított eljárás
A külön törvényben meghatározott hozzátartozók közötti erőszak miatt az ideiglenes megelőző
7.
távoltartó határozat elrendelésére irányuló eljárás
A választással, valamint a népszavazással kapcsolatos törvényekből folyó jogok
8.
érvényesítésével, kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos eljárás
Az önálló bírósági végrehajtónak az általa lefolytatott bírósági végrehajtási eljárással
9.
összefüggésben kezdeményezett eljárása
A széles körben fenyegető veszély elhárítása céljából
a) a tulajdonos,
10. b) a kezelő,
c) a használó
helyett viselt költség megtérítésére irányuló eljárás
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról
szóló törvény hatálya alá tartozó szervek és személyek intézkedésével, vagy kényszerítő eszköz
11.
alkalmazásával, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvény szerinti pénzügyőri
intézkedéssel vagy kényszerítő eszköz alkalmazásával szemben benyújtott panasz és fellebbezés
Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes
törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvény hatálya alá
12.
tartozó szervek és személyek intézkedésével, vagy kényszerítő eszköz alkalmazásával szemben
benyújtott panasz és fellebbezés
13. Az európai területi társulásban történő részvétel jóváhagyására irányuló eljárás
A külön törvényben meghatározott szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, közoktatási,
14. felsőoktatási, kulturális közfeladatot ellátó intézmény fenntartója által a központi költségvetésből
igénybevett normatív állami hozzájárulások és támogatások megállapítására irányuló eljárás
A hadkötelezettséggel és a honvédelmi kötelezettségekkel kapcsolatos államigazgatási eljárás,
15.
valamint az azokkal kapcsolatos hatósági igazolás céljára történő közokirat kiállítása
16. A közműpótló talajvízkút létesítésének, átalakításának, megszüntetésének engedélyezése
Az öntözési berendezések vagy az öntözőtelepek engedélyezési eljárása, ha az a vízhasználat
17.
engedélyezése keretében történik
18. A felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmények engedélyezési és bejelentési eljárása
19. Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vétel és a szakterület kiterjesztése iránti eljárás
A honosítás, visszahonosítás, a magyar állampolgárság nyilatkozattal történő visszaszerzésére,
20.
valamint a magyar állampolgárságról történő lemondásra irányuló eljárás
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
21.
törvény szerinti belső szabályzat jóváhagyására irányuló eljárás
22. A 18. életévét be nem töltött személy által kezdeményezett eljárás

A 469/2017. (XII.28.) Korm. rendelet alapján az ügyfeleknek továbbra is
lehetőségük van részleges vagy teljes költségmentességet kérelmezni.

