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Megjegyzés: A Tt. 145/1995. a közigazgatási illetékekről szóló törvény 6. §-a 2-es pontja 

értelmében ha a cselekményeket és eljárásokat elektronikus eszközökkel benyújtott javaslat 

alapján vagy integrált szolgáltatási pont
5)

 útján hajtják végre és ha a jelen törvény a 

tarifatáblázat egyes tételeinél másként nem rendelkezik, az illetékkulcs a tarifatáblázatban 

szereplő illetékkulcs 50%-a, de ilyen esetben az illeték legfeljebb 70 euróval csökkenhet. Ha a 

javaslatnak mellékletei is vannak, az első mondat szerinti csökkentett illetékkulcs csak akkor 

alkalmazandó, ha ezek a mellékletek elektronikus formában vannak. 

 

I. RÉSZ - ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁS 
1-es  tétel 

Javaslat az eljárás megismétlésére vagy javaslat a határozat felülvizsgálatának 
kezdeményezésére a fellebbezési eljáráson kívül, amennyiben 

1.  természetes személy nyújtja be .................................................................16,50 euro 
2. jogi személy nyújtja be………………………………………………….165,50 euro 

Megjegyzések 

Az ezen tétel szerint befizetett illeték  visszajár, ha a engedélyezik az újrafelvételt vagy a 

határozat fellebbezés nélküli felülvizsgálati kérelme teljes terjedelemben megfelelt. 

 
2-es tétel 

a) Másolat (fénymásolat), kivonat vagy hivatalos könyvekből, feljegyzésekből, 
nyilvántartásokból, okmányok nyilvántartásából, hivatalos megőrzésben elhelyezett 
iratokból vagy magánlevelekből készített írásbeli információk 
Az illeték minden egyes megkezdett oldalért.............................................2,00 euro 

b) Anyakönyvi kivonat vagy az anyakönyvi hivatal által igazolt írásbeli bizonylat 
készítése esetén, kivéve a születések, a házasságkötések vagy az elhalálozások 
nyilvántartásából készült első hivatalos kivonat ........................................5,00 euró 

c) Kivonat vagy hivatalos könyvekből, feljegyzésekből, nyilvántartásokból, okmányok 
nyilvántartásából, hivatalos megőrzésben elhelyezett iratokból vagy magánlevelekből 
készített írásbeli információk másolatának (fénymásolatának) hitelesítése 
szlovák nyelvű szöveg esetén: ....................................................................2,00 euró 
idegen nyelvű szöveg esetén: .....................................................................3,00 euró 

d) Anyakönyvi hivatal által kiadott vagy hitelesített iratok, okmányok küldése egyéb 
képviseleti hivatalnak a Szlovák Köztársaságban ......................................9,50 euró 

 
Illetékmentesség 

Az ezen tétel a) és c) bekezdései esetében nem kell illetéket fizetniük a népművelési 

központoknak, csillagvizsgálóknak, planetáriumoknak, könyvtáraknak, múzeumoknak, 

képtáraknak és állami színházaknak. Az i) pont szerinti illetékek fizetése alól mentesülnek az 

egészségügyi dolgozók elért szakirányú végzettségéről szóló dokumentumokat érintő 

cselekmények. 
 
Megjegyzések: 

1. Ezen tétel a) és o) bekezdései szerint a megszabott illeték megtérítése az igényelt 
munka elvégzése után szóbeli vagy írásbeli felhívás alapján esedékes. 

2. Ezen tétel b) bekezdése szerint megszabott illetéket nem kell megtéríteni a születések, 
a házasságkötések vagy az elhalálozások nyilvántartásából készített hivatalos kivonat 
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esetében, ha abban hivatali kötelességből eredő hiba javítására került sor. 

3-as tétel 

1. Hitelesítés 
a) okirat vagy annak egyenértékű másolatán lévő aláírások hitelesítése 

aláírásonként………………………………………………………...…….2,00 euró 
b) hivatalos pecsét vagyhivatalos aláírás hitelesítése pecsétenként és 

aláírásonként………………………………………………………………5,00 euró 
c) a Külföldi közokiratok magasabb szintű hitelesítése igényének megszüntetéséről 

(apostille) szólóegyezmény szerint………………………………………10,00 euró 
2. Az erkölcsi bizonyítvány vagy annak másolata kiadására benyújtott kérvény adatainak 
a hitelesítése………………………………………………………........................2,00 euró 

Illetékmentesség 
A 3-as tétel a) bekezdése esetében nem kell illetéket fizetniük azoknak, akik a Csehszlovák 
Hadsereg tagjairól vagy felszabadításban más résztvevőkről szóló 1946. évi 255. sz. törvény 
érvényre juttatásához szükséges okmányokon lévő aláírások hitelesítését kérik. 
A 3-as tétel a) bekezdése esetében nem kell illetéket fizetniük a földtulajdonosok, a Szlovák 
Földalap vagy az állam tulajdonában álló erdei területek vagyonkezelője között megkötött 
adásvételi szerződéseken lévő aláírások hitelesítéséért sem, amennyiben területi elrendezéssel 
kapcsolatos eljárásról van szó. 

Meghatalmazás 
A közigazgatási szerv a 3-as tételre vonatkozó esetekben az illeték összegét akár 100%-kal is 
megemelheti, amennyiben az igényelt tevékenység fokozott odafigyelést, gyorsított eljárást 
követel vagy ha azt a hivatalos helyiségen kívül kell elvégezni. 

Megjegyzés 
A 3-as tétel 2. pontjában meghatározott illeték az erkölcsi bizonyítványokról kiadott 1999. évi 
311. sz. tv ill. e törvény későbbi kiegészítései és módosításai alapján szabható ki. 

6-os tétel 

a) Igazolvány (bizonyítvány) kiadása, amennyiben nem a díjszabás más tétele szerinti 

ügyletről van szó ........................................................................................4,50 euró 

b) Igazolvány (bizonyítvány) kiadása, megsemmisült, elveszített, eltulajdonított vagy 

megrongált igazolvány (bizonyítvány) pótlására, amennyiben nem a díjszabás más 

tétele szerinti ügyletről van szó ...............................................................16,50 euró 

c) Igazolvány (bizonyítvány) érvényességének meghosszabbítása, amennyiben nem 

a díjszabás más tétele szerinti ügyletről van szó................................................6,50 euró 

d) Igazolvány (bizonyítvány) kiadása, megsemmisült, elveszített, eltulajdonított vagy 

megrongált igazolvány (bizonyítvány) pótlására, két egymást követő éven belül 

ismételten.........................................................................................................33,00 euró 

Illetékmentesség 

1/ Az ezen tétel c) pontja szerint illetékmentes az individuális szállításra szoruló súlyos 

egészségkárosult vagy mozgáskorlátozott személy szállítására alkalmas jármű megjelölésére 

szolgáló igazolvány érvényességének meghosszabbítása. 

2/ A jelen tétel a), b) és d) pontja szerinti illeték fizetése alól mentesülnek azok a személyek, 

akik számára az igazolványt (engedélyt) pótlásként adják ki olyan változás esetén, mely nem 

az állampolgár hibájából történt, vagy ha az igazolványban (engedélyben) az igazolvány 
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(engedély) gyártója által okozott hibát észleltek vagy olyan hibát, amelyet az a hatóság 

okozott, amely az igazolványt (engedélyt) kiadta. 

 
8-as tétel 
Igazolás vagy írásbeli értesítés kiállítása személyek tartózkodási helyéről, vagy írásbeli 
értesítés kiállítása a gépjármű tulajdonosáról, ill. annak tartózkodási helyéről 
(székhelyéről)………………………………………………………………………….5,00 euró 
 

Illetékmentesség 

A személyek tartózkodási helyéről kiállított értesítésért illetékmentességet élvez a posta (az 

inkasszáló központ), a szociális létesítmények, azok a természetes- vagy jogi személyek, 

amelyek a vonatkozó törvények értelmében szociális esetek megelőzésével, szociális 

tanácsadással vagy szolgáltatásokkal foglalkoznak, ugyanakkor amelyek nem nyereség 

elérése céljából végeznek tevékenységet a szociális megelőzés területén. 

 
9-es tétel 
Helyi információk beszerzése, amennyiben arról vonatkozó előírások rendelkeznek, ill. ha az 
az eljárás résztvevőjének a kezdeményezésére történik…………………………......16,50 euró 

 
Megjegyzések: 
1. Az ebben a tételben megjelölt illetéket nem kell megtéríteni abban az esetben, amikor a 

helyi információk beszerzése közérdekből történik, pl. természeti csapás vagy balesetek 
alkalmával, illetve a Szlovák Nemzeti Tanácsnak az adókról és illetékekről kiadott 
563/2009-es sz. törvénye értelmében folytatott helyi információk beszerzése értelmében. 

2. Az ebben a tételben megjelölt illetéket nem kell megtéríteni abban az esetben sem, hogyha 
a helyi információk beszerzése az 59 - 62a, 160 vagy 161-es tétel alapján történik. 

3. A helyi információk beszerzése abban az esetben is az eljárás résztvevője 
kezdeményezésének számít, amikor az információk beszerzése más, az eljárás 
résztvevőjének újabb beadványát intéző közigazgatási szerv kérelme alapján történik. 

15-ös tétel 

Kérvény benyújtása esetén, amelyben a kérelmező a lakást vagy a lakás egy részét a lakás 
nem rendeltetésének megfelelően akarja használni 

1. természetes személy esetében ......................................................................... ……9,50 euró 
2. jogi személy esetében ................................................................................ …… 165,50 euró 

Illetékmentesség 
Illetékmentességet élveznek azok a természetes- vagy jogi személyek, amelyek a vonatkozó 
törvények értelmében szociális esetek megelőzésével, szociális tanácsadással vagy 
szolgáltatásokkal foglalkoznak, ugyanakkor amelyek nem nyereség elérése céljából végeznek 
tevékenységet a szociális megelőzés területén, a népművelési központok, csillagvizsgálók, 
planetáriumok, könyvtárak, múzeumok, képtárak és állami színházak. 
 

II. RÉSZ - Belügyek 

 

16-os tétel 
Betekintés az anyakönyvekbe, minden kötetért .................................................... 2,00 euró 
 

17-es tétel 

Külföldön történt anyakönyvi esemény bejegyzése iránti kérelem  

a speciális anyakönyvbe… …………………………………………..…………10,00 euró 
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18-as tétel 

a) A Szlovák Köztársaság állampolgárai házasságkötésének engedélyezése az illetékes 
anyakönyvi hivatalon kívüli más anyakönyvi hivatalban …………………………..20,00 euró 
b) A Szlovák Köztársaság állampolgárainak házasságkötése az illetékes anyakönyvi hivatalon 
kívüli más anyakönyvi hivatalban.............................................................................. 20,00 euró 
c) A házasságkötés engedélyezése az erre kijelölt időn kívül………………...….… 20,00 euró 
d) A házasságkötés engedélyezése az erre kijelölt helyen kívül………………..…...70,00 euró 
e) A Szlovák Köztársaság állampolgára és idegen állampolgár, vagy két idegen állampolgár 
házasságkötésének engedélyezése az illetékes anyakönyvi hivatalon kívüli 
más anyakönyvi hivatalban ..................................................................... ………...…35,00 euró 
f) Házasságkötés a Szlovák Köztársaság állampolgára és idegen állampolgár 
között……………………………………………………………………………..….70,00 euró 
g) Házasságkötés két idegen állampolgár között…………………………………..200,00 euró 
h) Házasságkötés olyan esetben, amikor a jegyesek közül egyiknek sincs állandó lakhelye a 
Szlovák Köztársaság terülén………………………………………………………..200,00 euró 
 
Illetékmentesség 
1/ Az ebben a tételben megjelölt illetéket nem kell megtéríteni azoknak a személyeknek, 
akiknek életét közvetlen veszély fenyegeti, és olyan személyeknek, akik az egészségi 
szempontból súlyosan károsultak igazolványával rendelkeznek. 
2/ Az e tétel a) és b) bekezdéseiben megjelölt jegyeseknek nem kell az illetéket megtéríteniük, 
akik a házasságot olyan anyakönyvi hivatal előtt kötik meg, amely mindkettőjük, vagy 
legalább egyikük átmeneti lakhelye szerint erre illetékes. 

 
Megjegyzések 
1. Az ebben a tételben megjelölt illetéket csak a jegyesek egyikének kell megtérítenie. 
2. Az e tétel f)  - h) bekezdéseiben feltüntetett illetéket annak az anyakönyvi hivatalnak kell 
megtéríteni, amely előtt a házasságkötés a valóságban megtörtént, és amelyik a 
házasságkötést bejegyzi az anyakönyvbe. Amennyiben a házasságot valamelyik nyilvántartott 
egyház vagy vallási társulás előtt kötik meg az f) - h) bekezdésekben feltüntetett illetéket 
annak az anyakönyvi hivatalnak kell megtéríteni, amelyik a házasságkötéshez szükséges 
adatokat előkészítette. 
3.Amennyiben a h) bekezdésben feltüntetett illetéket a jegyesek megtérítik, nem kell 
megtéríteniük az f) és a g) bekezdésekben feltüntetett illetéket. 
4. Az e tétel a) és e) bekezdéseiben feltüntetett illetéket annak az anyakönyvi hivatalnak kell 
megtéríteni, amelyik a házasságkötéshez szükséges adatokat előkészítette (azaz a kiküldő 
anyakönyvi hivatalnak). 
5. Az e tétel b) - d) bekezdéseiben feltüntetett illetéket annak az anyakönyvi hivatalnak kell 
megtéríteni, amely előtt a házasságkötés a valóságban megtörtént, és amelyik a 
házasságkötést bejegyzi az anyakönyvbe. 
 
III. RÉSZ - Mezőgazdaság 

 

38-as tétel 

 
A horgászjegyek kiadásának illetékei 
a) Heti .................................................................................................................. ..1,50 euró 
b) Havi ................................................................................................................. ..3,00 euró 
c) Éves ................................................................................................................. ..7,00 euró 
d) Három évre szóló............................................................................................. 17,00 euró 

Illetékmentesség 
1. Az ebben a tételben megjelölt illetéket nem kell megtéríteniük az alapiskolák tanulóinak, 
továbbá az olyan középiskolásoknak vagy egyetemistáknak, akik a halászattal kapcsolatban 
álló szakokat tanulnak, a halászat központi irányításával foglalkozó államigazgatási 
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alkalmazottaknak, amennyiben munkaszerződésük tartalmazza a halászat aktív végzését, a 
Szlovák Horgászszövetség alkalmazottainak, a halgazdáknak és azok helyetteseinek, valamint 
a halőrségbe kijelölt személyeknek, miután bemutatják munkájukat vagy foglalkozásukat 
bizonyító igazolást. 
2. Az ebben a tételben megjelölt illetéket nem kell megtéríteniük azoknak a külföldi 
állampolgároknak, akik a Szlovák Köztársaságot a Szlovák Köztársaság köztársasági 
elnökének a meghívására vagy az ô beleegyezésével, a Szlovák Köztársaság Nemzeti 
Tanácsának meghívására, valamint a Szlovák Köztársaság kormányának a meghívására 
látogatják meg. 
3. Az ebben a tételben megjelölt illetéket nem kell megtéríteniük a 15 év alatti fiataloknak 
sem. 
                

V. RÉSZ - Építésügy 

 

59-es tétel 

 
a) Javaslat az épület/építmény elhelyezéséről, a terület kihasználásáról szóló határozat 
kiadására, vagy a területi határozat megváltoztatása céljából kiadott határozat esetében 
1. természetes személyek esetében ............................................................ ………40,00 euró 
2. jogi személy esetében ............................................................................ ……..100,00 euró 
b) Javaslat az épület elhelyezésére vonatkozó határozat érvényességének a 
meghosszabbítására ..................................................................................... ………20,00 euró 

 
Illetékmentesség 
Az ebben a tételben megjelölt illetéket nem kell megtéríteniük azoknak, akik szociális 
szolgáltatásokat nyújtanak, és a vonatkozó törvényeknek megfelelően nem nyereség elérése 
céljából végeznek tevékenységet a szociális feladatok nyújtása területén, továbbá azoknak a 
népművelési központoknak, csillagvizsgálóknak, planetáriumoknak, könyvtáraknak, 
múzeumoknak, képtáraknak és állami színházaknak, amelyek létesítője az állam vagy a 
megye. 

Megjegyzések: 
1. Az ebben a tételben megjelölt illetéket nem kell megtéríteniük abban az esetben, hogyha 
a területi eljárás össze van kötve az építkezési eljárással, és csak egy határozat kiadására 
kerül sor. 
2. Amennyiben a területi eljárás több önálló építmény elhelyezését is magában foglalja, e 
tétel a) bekezdése szerint a területi eljárásban feltüntetett minden önálló épület után járó 
illeték összegét meg kell megtéríteni. Ez alól kivételt képeznek a csatlakozók. 

 60-as tétel 

 
Kérelem építkezési engedély kiadására, befejezett építkezés megváltoztatására, ill. 
befejezés előtti megváltoztatásra irányuló kérelem 

a) lakhatást szolgáló épületek: 
1. családi báz építésekor…………………………………………………………50,00 euró 
2. lakóház építésekor……………………………………………………………200,00 euró 
b) egyéni rekreációt szolgáló épületek (nyaralók, kerti lakok) esetében, befejezett 
építkezés megváltoztatására, ill. befejezés előtti megváltoztatásra 
1. 25 m2-tôl kevesebb terület esetén …………………………………………….25,00 euró 
2. 25 m2-től nagyobb terület esetén……………………………………………..50,00 euró 
c) a lakáscélokat vagy egyéni rekreációt szolgáló befejezett épületek változtatásakor 
1. családi báz esetében………………………………………………………….. 35,00 euró 
2. lakóház esetében………………………………………………………….….100,00 euró 
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d) a családi báz kiegészítő építményei közé tartozó építmények, ill. egyéni rekreációt 
szolgáló épületek esetében 
1. egy vagy két gépjármű számára épülő garázs építésekor ........................... …..30,00 euró 
2. meglévő nyilvános vezetékhálózat csatlakozóiépítésekor …………...……….30,00 euró 
3. vízi építmények, kutak, kis szennyvíztisztítók,kis tavak esetében……...…….30,00 euró 
4. parkolók esetében…………………………………………………………..….30,00 euró 
5. kiegészítő jellegű építmények esetében pl. nyári konyhák, medence, raktárak.30,00 euró 
e) a lakóházak kiegészítő építményei közé tartozó építmények esetében 
1. egy vagy két gépjármű számára épülő garázs építésekor ........................... …..50,00 euró 
2. meglévő nyilvános vezetékhálózat csatlakozóiépítésekor ………………...….50,00 euró 
3. vízi építmények, kutak, kis szennyvíztisztítók,kis tavak esetében……...…….50,00 euró 
4. parkolók esetében…………………………………………………………...…50,00 euró 
5. kiegészítő jellegű építmények esetében pl. fészer, raktárak………………..…50,00 euró 
f) a d) és e) bekezdésekbe tartozó befejezett épületek megváltoztatásakor, ill. az ilyen 
épületek befejezése előtti megváltoztatáskor ................................................... …..20,00 euró 
g) további, nem felsorolt építmények esetében, valamint ezeknek a befejezés előtt álló 
vagy   befejezett építményei esetében 
50 000 euróig ........................................................................................ ………….100,00 euró 
50 000 eurótól 100 000 euróig ............................................................. ………… 200,00 euró 
100 000 eurótól 500 000 euróig ........................................................... ………….400,00 euró 
500 000 eurótól 1 000 000 euróig ........................................................ ………… 600,00 euró 
1 000 000 eurótól 10 000 000 euróig……………………………………….……800,00 euró 
1 o 000 000 euró felett……………………………………………………..…..1 000,00 euró 
h) az építkezési terület ideiglenesen felállított építményeire, amennyiben azokra külön 
építkezési engedélyt adnak ki ............................................................................. ….50,00 euró 
i) reklám elhelyezése céljából épített építmény esetében, ahol a legnagyobb hirdetési 
felület 3m2-től 20 m2-ig terjed …………………………………………………...60,00 euró 
j) reklám elhelyezése céljából épített építmény esetében, ahol a legnagyobb hirdetési 
felület 20 m2-től nagyobb ……………………………………………………….150,00 euró 

Illetékmentesség 
1. Az ebben a tételben meghatározott illetékre vonatkozóan a lakáscélokat szolgáló 
befejezett épületek megváltoztatása esetén az építkezési engedély kiadásakor 
illetékmentességet élveznek azok a személyek, akik az egészségi szempontból súlyosan 
károsultak igazolványával rendelkeznek, ill. azok, akik egészségi szempontból súlyosan 
károsultak, és olyan igazolvánnyal rendelkeznek, amely bizonyítja, hogy kísérőre van 
szükségük. 
2. Az illetékmentesség minden olyan esetben is érvényes, mint az 59-es tétel esetében. 
3.Illetéket a 60-as tétel g) bekezdése alapján kiadott építkezési engedélyért a Nemzeti 
Autópálya Társulás Rt.-nek (Národná diaľničná spoločnosť, a.s.) sem kell fizetnie. 
 
Megjegyzések: 
1. Amennyiben az építkezési engedély több önálló építményre vonatkozik, az építkezési 
engedélyben feltüntetett minden önálló épület után járó illetékek összegét kell megtéríteni. 
Ez alól kivételt képeznek a csatlakozók /a) és b) bekezdés/. 
2. A hoteleket, a szállást biztosító épületeket nem lakáscélokat szolgáló épületeknek kell 
tekinteni. 
3. A háromnál több gépjármű számára épülő garázsokat önálló épületeknek kell tekinteni. 
4. A területrendezésről és az építkezési rendről kiadott 1976. évi 50. sz. törvény 117., 120. 
és 121. paragrafusai értelmében az építkezési engedélyek utáni illeték kiszabására az 
építészeti hivatalok, a Szlovák Köztársaság irányítása alá tartozó speciális katonai és 
egyéb építészeti hivatalok jogosultak. 
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60a tétel 

a) Kérvény az építkezési engedély érvényességének meghosszabbítására 

1. jogi személy esetében…………………………………………………………100,00 euró 

2. természetes személy esetében…………………………………………………30,00 euró 

b) időtartam változása iránti kérelem 

1. reklám elhelyezése céljából épített építmény esetében, ahol a legnagyobb hirdetési felület 

3m2-től 20 m2-ig terjed ……………………………………………………………..60,00 euró 

2. reklám elhelyezése céljából épített építmény esetében, ahol a legnagyobb hirdetési felület 

20m2-től nagyobb ………………………………………………..…………….150,00 euró 

c) Egyszerű építménynél 

1. jogi személy esetében ....................................................................................... 50,00 euró 

2. természetes személy esetében ………………………………………….…….20,00 euró 

d) Reklám elhelyezése céljából épített építmény bejelentése, ahol a legnagyobb hirdetési 

felület 3m2-től kisebb……………………………………………………………..30,00 euró 

e) Kisebb építmények, átalakítások és karbantartási munkálatok bejelentése 

1. jogi személy esetében ...............................................................................…… 30,00 euró 

2. természetes személy esetében ........................................................................... 10,00 euró 

f) Elektronikus kommunikációs hálózat építése, földfelszínen levő rész építése, 

telekommunikációs berendezés cseréje vagy kiegészítése esetében……………… 80,00 euró 

g) Az építmény passzportjának igazolására vonatkozó kérvény esetében, amennyiben nem 

maradt fenn az építkezés eredeti dokumentációja ................................................... 10,00 euró 

h) A szomszédos építményre vagy telekre vonatkozó intézkedéssel kapcsolatos kérvény 

esetében .................................................................................................................. 30,00 euró 

i) Az építmény befejezése időpontjának a meghosszabbítása ..............................10,00 euró 
 
Illetékmentesség 
1./  Illetékmentességet élveznek azok a személyek, akik az egészségi szempontból súlyosan 
károsultak igazolványával rendelkeznek, ill. azok, akik egészségi szempontból súlyosan 
károsultak, és olyan igazolvánnyal rendelkeznek, amely bizonyítja, hogy kísérőre van 
szükségük. 
2./ A jelen tétel d) pontja szerinti illeték fizetése alól mentesül az üzemegység megjelölése, 
amely a kisvállalkozásokról szóló törvényből következik. 

 

61-es tétel 

Kérvény olyan építkezés utólagos engedélyének a kiadására, amelyet 1976.október 1-je után 
építkezési engedély nélkül építettek, vagy amelyet a törvény előírásaival ellentétben építettek, 
ill. az építkezés megváltoztatására utólagosan megírt kérvény esetében  ..... ….a 60-as tételben 
meghatározott illetékek háromszorosa 

 

62-es tétel 
a) Kérvény 

1. az épület felhasználási céljának megváltoztatására, amennyiben az nem azonos a 60-as 
tétel szerint kiállított építkezési engedéllyel kapcsolatos 
eljárással ………..……………………………………………………………………30,00 euró 

2. építmény lebontására (minden egyes építményre) 
természetes személy esetében ................................................................................. …20,00 euró 
jogi személy esetében ……………………………………………………………….50,00 euró 

3. tereprendezés esetében 
jogi személy esetében……………………...……………………………………….100,00 euró 
természetes személy esetében………………………………………………………..20,00 euró 
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b) Javaslat ingatlan kisajátítására………………………………………………….100,00 euró 
c) A kisajátítási határozat érvénytelenítésére benyújtott kérvény esetében …… …20,00 euró 
 
Illetékmentesség 
1. Az illetékmentesség megegyezik az 59-es tételben felsorolt illetékmentességre 
jogosultakkal 
2. A 62-es tétel b) bekezdésében leírtak alól illetékmentességet élvez a Nemzeti Autópálya 
Társulás Rt.                                   (Národná diaľničná spoločnosť,a.s.). 
 
62 a tétel 

Az átadási (kollaudációs) határozat kiadására vonatkozó javaslat esetében: 

a) lakhatást szolgáló épületek: 

1. családi ház építésekor………………………………………………………35,00 euró 
2. lakóház építésekor ........................................................................... ……....120,00 euró 
b) egyéni rekreációt szolgáló épületek (nyaralók, kerti lakok) esetében, befejezett 
építkezés megváltoztatására, ill. befejezés előtti megváltoztatásra 
1. 25 m2-től kevesebb terület esetén ...................................................................... 25 euró 
2. 25 m2-től nagyobb terület esetén ....................................................................... 50 euró 
c) a lakáscélokat vagy egyéni rekreációt szolgáló befejezett épületek változtatásakor 
1. családi ház esetében .................................................................................... 25,00 euró 
2. lakóház esetében ........................................................................................ 50,00 euró 
d) a családi ház kiegészítő építményei közé tartozó építmények, ill. egyéni rekreációt 
szolgáló épületek esetében 
1. egy vagy két gépjármű számára épülő garázs építésekor .............................. 20,00 euró 
2. meglévő nyilvános vezetékhálózat csatlakozói építésekor ........................... 20,00 euró 
3. vízi építmények, kutak, kis szennyvíztisztítók, kis tavak esetében .............. 20,00 euró 
4. parkolók esetében .......................................................................................... 20,00 euró 
5. kiegészítő jellegű építmények esetében pl. fészer, raktárak ......................... 20,00 euró 
e) a lakóházak kiegészítő építményei közé tartozó építmények esetében 
1. egy vagy két gépjármű számára épülő garázs építésekor .............................  30,00 euró 
2. meglévő nyilvános vezetékhálózat csatlakozói építésekor ........................... 30,00 euró 
3. vízi építmények, kutak, kis szennyvíztisztítók, kis tavak esetében .............. 30,00 euró 
4. parkolók esetében .......................................................................................... 30,00 euró 
5. kiegészítő jellegű építmények esetében pl. fészer, raktárak ......................... 30,00 euró 
f) a d) és e) bekezdésekbe tartozó befejezett épületek megváltoztatásakor, ill. az ilyen 
épületek befejezése előtti megváltoztatáskor ...................................................... 20,00 euró 
g) további, nem felsorolt építmények esetében, valamint ezeknek a befejezés előtt álló 

vagy befejezett építményei esetében 
50 000 euróig ....................................................................................... ……...…60,00 euró 
50 000 eurótól 100 000 euróig ............................................................. ……... 120,00 euró 
100 000 eurótól 500 000 euróig ........................................................... ………250,00 euró 
500 000 eurótól 1 000 000 euróig ........................................................ ………400,00 euró 
1 000 000 eurótól 10 000 000 euróig ................................................... ………530,00 euró 
10 000 000 euró felett .......................................................................... ………660,00 euró 
h) reklám elhelyezése céljából épített építmény esetében, ahol a legnagyobb hirdetési 
felület 
20 m2-től nagyobb ........................................................................................... 50,00 euró 

 
Illetékmentesség 
1. Illetékmentességet élveznek azok a személyek, akik az egészségi szempontból súlyosan 
károsultak igazolványával rendelkeznek, ill. azok, akik egészségi szempontból súlyosan 



10 

 

károsultak, és olyan igazolvánnyal rendelkeznek, amely bizonyítja, hogy kísérőre van 
szükségük. 
2. Megegyezik az 59-es tételben felsorolt illetékmentességre jogosultakkal 
3. Illetékmentességet élvez a Nemzeti Autópálya Társulás Rt. (Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s.). 
 
Megjegyzések: 
1. Amennyiben az építkezési engedély több önálló építményre vonatkozik, az építkezési 
engedélyben feltüntetett minden önálló épület után járó illetékek összegét kell megtéríteni. Ez 
alól kivételt képeznek a csatlakozók. 
2. A hoteleket, a szállást biztosító épületeket nem lakáscélokat szolgáló épületeknek kell 
tekinteni. 
3. A háromnál több gépjármű számára épülő garázsokat önálló épületeknek kell tekinteni. 
4. A területrendezésről és az építkezési rendről kiadott 1976. évi 50. sz. törvény 117., 120. és 
121. paragrafusai értelmében az építkezési engedélyek utáni illeték kiszabására az építészeti 
hivatalok, a Szlovák Köztársaság irányítása alá tartozó speciális katonai és egyéb építészeti 
hivatalok jogosultak. 
 

VI. RÉSZ – KÖZLEKEDÉS 

 

79-es tétel 

 

a) Szállítói engedély vagy fuvarozói engedély kiadása 

........ 

3. városi autóbuszjáratra, minden öt évre és minden megkezdett öt évre, egy autóbuszvonalra 

a község területén................................................................. ......................................25, 00 euró 

4. városi autóbuszjáratra, minden öt évre és minden megkezdett öt évre, több autóbuszvonalra 

a község területén.......................................................................................................180,00 euró 

b) Az a) pont szerinti szállítói engedély módosítása...................a megfelelő illetékkulcs 50%-a 

d) Menetrend vagy menetrendváltozás jóváhagyása...................................................15,00 euró 

 

Meghatalmazás 
1. A közigazgatási hatóság eltekinthet az illeték beszedésétől, ha mezőgazdasági termékek 

szállításáról, humanitárius okokból vagy közérdekből végzett szállításról van szó. 

2. A közigazgatási hatóság a kölcsönösség alapján eltekinthet az illeték beszedésétől vagy az 

illetéket csökkentheti. Indokolt esetekben, elsősorban a közlekedéspolitikai elvek biztosítása 

szempontjából, a közigazgatási hatóság a jelen tétel szerinti illetéket háromszorosára is 

növelheti.  

3. Az utólagosan kiadott licenc (engedély) esetében a közigazgatási szerv a meghatározott 

illetéket háromszorosára is növelheti.  

4. Az r) pont szerinti megismételt vizsgára történő jelentkezés során, a megfelelő illetékkulcs 

szerinti közigazgatási illeték 50%-át kell fizetni. 

5. A d) pont szerinti illeték fizetése alól mentesül az a szállító, aki az autóbuszjárat 

menetrendjének jóváhagyását vagy módosítását kéri, amely a szállító kötelezettségének részét 

képezi, és amely számára a közérdekből végzett szolgáltatásokról szóló, a szállítási 

szolgáltatások megrendelőjével megkötött szerződésből következik.  

 

80-as tétel 

Az autópályák, utak és helyi utak rendkívüli használati engedélyének kiadása túlméretes 

szállításnál vagy túlsúlyos szállításnál 

a) minden egyes szállításért 



11 

 

1. túlméretes szállítás a legnagyobb megengedett szélesség, legnagyobb megengedett 

magasság vagy legnagyobb megengedett hossz túllépése esetén beleértve 

a szállítmányt is.........................................................................................60,00 euró 

2. túlsúlyos szállítás 

2a) a megengedett össztömeg túllépése esetén,  ha az össztömeg beleértve a 

szállítmányt is (t-ban kifejezve) 

40-ig.........................................................................................................150,00 euró 

40-60........................................................................................................250,00 euró 

60-120......................................................................................................350,00 euró 

120 felett..................................................................................................700,00 euró 

2b) a megengedett össztömeg túllépése esetén, ha az össztömeg beleértve a 

szállítmányt is (t-ban kifejezve) 

10-ig.........................................................................................................100,00 euró 

10-11,50 ..................................................................................................150,00 euró 

11,50-12,50 .............................................................................................200,00 euró 

12,50 felett ..............................................................................................500,00 euró 

b) túlméretes szállításért, ha a gépjármű vagy járműegyüttes összsúlya nem haladja meg 

a 60 t-t, vagy túlméretes szállításért többszörösen ismételt útvonalon vagy több 

különböző útvonalon legfeljebb hat hónapos időszakra az a) pont szerint kiszámított 

illeték az ötszörösére emelkedik, 

c) túlméretes szállításért, ha a gépjármű vagy járműegyüttes összsúlya meghaladja a 60 t-

t, vagy túlméretes szállításért többszörösen ismételt útvonalon vagy több különböző 

útvonalon legfeljebb három hónapos időszakra az a) pont szerint kiszámított illeték a 

két és félszeresére emelkedik, 

d) túlsúlyos vagy túlméretes építőipari mechanizmus szállításáért, saját tengelyén vagy 

alvázán 

1. minden egyes szállítási szakaszért és szállítási tervért, az építőipari mechanizmus 

össztömege beleértve az alvázat és a vontatót 

1a. nem haladja meg a 60 t vagy a 3,1 m szélességet, vagy a 4,5 m magasságot és 

nincsenek túllépve a megengedett tengelyterhelések....................................100,00 euró 

1b. meghaladja a 60 t vagy a 3,1 m szélességet, vagy a 4,5 m magasságot vagy túl van 

lépve az egy tengelyre megengedett terhelés.................................................200,00 euró 

2. a többszörösen ismételt szállításért, egy vagy több szállítási útvonalon, legfeljebb 

három hónap időtartamra 

2a. 1a. pont szerinti feltételek teljesülése esetén .........................................500, 00 euró 

2b. 1b. pont szerinti feltételek teljesülése esetén.........................................1000,00 euró 

3.  a többszörösen ismételt szállításért, egy vagy több szállítási útvonalon, legfeljebb hat  

hónap időtartamra 

            3a.  1a. pont  szerinti feltételek teljesülése esetén..................................... 1 000,00  euró 

            3b.  1b. pont  szerinti feltételek teljesülése esetén.  ................................. 2 000,00  euró 
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Meghatalmazás 
1. A közigazgatási hatóság a kölcsönösség elve alapján csökkenti az illetéket vagy elengedi 

annak beszedését. 

2. A közúti közigazgatási hatóság határozatával, a túlméretes szállítmányért utólagosan 

beszedett illeték a háromszorosára növekszik, ha a szállítás, a közúti közigazgatási hatóság 

előzetes engedélye nélkül, már részben vagy teljes egészében megvalósult. 

3. A közúti közigazgatási hatóság határozata által utólagosan kivetett illeték túlméretes 

szállításért, ha ez a szállítás részben vagy teljes egészében megvalósult már a közúti 

közigazgatási hatóság előzetes engedélye nélkül, az a) pont 2.a és 2.b alpontja szerinti 

részkulcsokat egyenként bírálják el annak alapján, hány százalékkal haladta meg a 

rakománnyal egybeszámolt összsúlya megengedettet vagy a tengelyterhelést 

 
3.a 

a megengedett összeterhelés túllépésekor, azaz a rakományt is beleértve, ha 

túlterhelés (%-ban megadva) 

  
10 %-ig 

az a) pont 

2a) alpontja 

szerinti 

illetékkulcs 

ötszöröse 

  
10 %- felett 

az a) pont 

2a) alpontja 

szerinti 

illetékkulcs 

tízszerese 

 
   

 
3.b 

az egy tengelyre jutó össztömeg túllépéséért, függetlenül attól, milyen alvázról van 

szó, ha a túlterhelés meghaladja (%-ban kifejezve) 

  
10 %-ig 

az a) pont 

2b) alpontja 

szerinti 

illetékkulcs 

ötszöröse 

  
10 % felett 

az a) pont 

2b) alpontja 

szerinti 

illetékkulcs 

tízszerese 

  
  

A Megjegyzések 6 – 8. pontjainak betartása esetén a végső illetéket a 3.a és 3.b alpontok 

részkulcsainak összegeként határozzák meg 

4. A közigazgatási hatóság túlsúlyos vagy túlméretes szállítmányok esetében, melyet hazai 

vagy külföldi intézmény humanitárius segély céljából szervez vagy állami ajándékozás 

esetében eltekinthet az illeték beszedésétől. 

 

Megjegyzések 
1. A jelen tétel szerinti illetéket az Európai Unió külső határainak határátkelőhelyein, a 

határátkelőhöz vezető útszakasz kezelője szedi be. A jelen tétel szerinti illetéket, melyet a 

közúti közigazgatási hatóság határozatával, utólagosan beszednek be, a közúti közigazgatási 

hatóság szedi be. 
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2. A jelen tétel szerinti illetékfizető az a szállító, aki a szállítást a legnagyobb megengedett 

méreteket vagy legnagyobb megengedett súlyt meghaladó járművel vagy járműszerelvénnyel 

végzi. 

3. A túlméretes szállításért járó illeték alapjául a jármű vagy járműszerelvény legnagyobb 

mérete szolgál, amely szélességében vagy magasságában vagy hosszában meghaladja a 

megengedett mértéket.  

4. A szerelvény hosszának alapjába és a szerelvény teljes tömegébe beleszámítódnak a 

szerelvény tolására rendelt gépjárművek is vagy a többi, a szerelvénybe kapcsolt kisegítő 

gépjármű, melyeket a szerelvénybe csak a szállítási útvonal rövid, nehéz szakaszainak 

leküzdésére kapcsolnak be. 

5. Ha a szállítás során kettő vagy mindhárom teljes megengedett méretet túllépik [a) pont, 1. 

bekezdés], az illeték teljes összegét az a) pont, 1. bekezdésében feltüntetett illetékkulcs 

kétszereseként határozzák meg. 

6. A megengedett össztömeg túllépését úgy a járműszerelvény, mint az egyes jármű esetében, 

szerelvényben bírálják el. Az illetéket azokból a lehetőségekből határozzák meg, melyeknél 

magasabb az illetékkulcs. A megengedett össztömeg 3,0% alatti túllépéséért nem szednek 

illetéket, kivéve az utánfutós járműegyütteseket. 

7. A túlsúlyos szállítás esetében a jármű össztömegét, mint az egész szerelvény tömegét 

határozzák meg, az egyes gépjárművek és kapcsolt járművek tömegeinek összeadásával. 

8. A tengelyre jutó megengedett tömeg meghaladásáért járó illeték meghatározása során, 

minden tengelyt külön bírálnak el és az illetéket csak a leginkább túlterhelt tengelyért 

határozzák meg. A tengely megengedett terhelésének 3,0% alatti túllépéséért nem szednek 

illetéket. 

9. Speciális pótkocsik és félpótkocsik esetében, melyek több, mint egymás után közvetlenül 

elhelyezett három tengellyel rendelkeznek, minden tengelyt egyszerű tengelyként bírálnak el, 

9,5 tonna megengedett terheléssel. 

10. Ha a szállítás során egyszerre túllépik a megengedett össztömeget és a megengedett 

tengelyterhelést is, az illeték teljes összegét az a) pont, 2.a és 2.b bekezdéseiben feltüntetett 

illetékkulcsok összegeként határozzák meg. 

11. Ha a szállítás során egyszerre túllépik a megengedett méreteket és a megengedett 

össztömeget is, az illeték teljes összegét az a) pont, 1. és 2. bekezdéseiben feltüntetett 

illetékkulcsok összegeként határozzák meg. 

12. A d) pont szerinti illetékeket akkor használandók, ha a szállító az építőipari mechanizmus 

tulajdonosa vagy használója, vagy a szállítás területén vállalkozásra jogosult jogi személy 

vagy természetes személy, és a mechanizmus építkezésre vagy építkezésről történő 

szállításáról van szó, annak parkolóhelyére. 

13. Ha már részben vagy teljesen megvalósult a szállítás a b) vagy c) pont szerint és az 

összsúly mérésével a tengelyre eső súlyból és méretekből megállapítják, hogy a rendkívüli 

használati engedély feltételeit megszegték, az ilyen szállítás rendkívüli használati engedély 

nélküli szállításnak minősül. 

14.  Ha már részben vagy teljesen megvalósult a szállítás a d) pont szerint rendkívüli 

használati engedély nélkül, az útkezelő közigazgatási hatóság utólagos határozattal az a) 

pontban megjelölt részleges illetékkulcsból megállapítja az összeget a meghatalmazás 3. 

pontja szerint. 

 

80a-tétel 

A 80. tétel szerinti engedély gyorsított elintézésének kérvényezése 

1. a kérvény kézbesítésétől számított 24 órán belül............................................ 75,00 euró 

2. a kérvény kézbesítésétől számított 48 órán belül............................................ 55,00 euró 
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Megjegyzés 
Közigazgatási illetéket visszafizetik, ha a kérvény elintézésére a megadott határidőre nem 

került sor. 

 

82 –es tétel 
…….. 

c) A helyi úthálózat különleges használatának engedélyezése ......................... 80,00 euró 

Meghatalmazás 
A közigazgatási szerv indokolt esetekben csökkentheti, esetleg teljes mértékben elengedheti 
ezen tételben meghatározott illetékek összegét. Az állami közút forgalmának fontosságától 
függően a közigazgatási szerv az illeték összegét akár ötszörösére is emelheti. 

83 –as tétel 

........... 
a) A III. osztályú közút vagy a helyi úthálózat egy részének a lezárására vagy a forgalom 
elterelésére jogosító engedély kiadása esetében ........................................... ……..70,00 euró 
b) Az I, II. vagy III. osztályú közút vagy a helyi úthálózat egy részének a lezárása vagy a 

forgalom elterelése idejének a megváltoztatására jogosító engedély kiadása esetében   

…………………………………………………………………………………….40,00 euró 

 

84-es tétel 

 

a) Helyi út vagy közhasználatban lévő út csatlakoztatásának engedélyezése a I., II. és III. 

osztályú utakhoz...............................................................................................75,00 euró 

b) Célirányos útnak a helyi úthálózatra való csatlakozására vonatkozó engedély kiadása 

………………………………………………………………………………..40,00 euró 

 

Meghatalmazás 

A közigazgatási szerv indokolt esetekben csökkentheti, esetleg teljes mértékben elengedheti a 

84-es tételben meghatározott illetékek összegét. Az állami közút forgalmának fontosságától 

függően a közigazgatási szerv az illeték összegét akár ötszörösére is emelheti. 

 

Megjegyzések  
1. Ezen tétel szerint illetéket nem állapítanak meg, amennyiben a közúti forgalom 

biztosításáról van szó, ha a technológiai eljárások más lehetőséget nem tesznek lehetővé. 

2. Ezen tétel szerint illetéket akkor sem rónak ki, hogyha az engedély kiadása beruházások 

érdekében történik. 

 

85-ös tétel   

 
a) Tevékenység kivételes engedélyezése a közúthálózat védelmi 

övezetében ........................................................................................................ 115,00 euró 
b) Reklámot közvetítő berendezések kihelyezésének kivételes engedélyezése a közúthálózat 
védelmi övezetében, amennyiben: 
1. a legnagyobb reklámfelület max.3 m2 …………………………………………30,00 euró 
2. a legnagyobb reklámfelület 3m2 és 20m2 közt van ……………………………60,00 euró 
3. a legnagyobb reklámfelület 20 m2 - től nagyobb ..........................................  …150,00 euró 
c) a szomszédos ingatlanra vezető letérő engedélyezése a közútról………………30,00 euró 



15 

 

d) Kivétel engedélyezése szintbeli vasúti átjáró létrehozására 

1. úttal .............................................................................................................115,00 euró 
2. helyi úttal…………………………………………………………………..75,00 euró 

Meghatalmazás 
A közigazgatási szerv indokolt esetekben csökkentheti, esetleg teljes mértékben elengedheti 
az a), c) és d) pontokban meghatározott illetékek összegét. A b) pontban meghatározott 
illetéket a közigazgatási szerv csökkentheti, elengedheti, akár kétszeresére is emelheti. 

 

Megjegyzés 
A 84. tétel 1. megjegyzése itt hasonlóképpen érvényes. 

 

 

VIII. RÉSZ – PÉNZÜGY ÉS KERESKEDELEM 

                           

140-es tétel 

 

e) a műszaki berendezések vagy berendezések elhelyezéséről szóló nyilatkozat kiadása, 

minden nyilatkozatért.................................................................................................100,00 euró 

    

142-es tétel  

 
a) Bizonylat kiadása az önállóan gazdálkodó földműves nyilvántartásba 
vételéről ..................................................................................................................... 6,50 euró 
b)   A vezetéknév vagy az állandó lakcím megváltozásának bejegyzése az önállóan 
gazdálkodó 
földműves bizonylatában ........................................................................................... 1,50 euró 

143-as tétel  

 
a) Határozat kiadása arról, hogy az adózó lakhelye szerint melyik adókezelőhöz tartozik; a 
határidő meghosszabbításáról kiállított határozat kiadása; a határidő be nem tartása 
következményeinek elengedéséről kiadott határozat; az adó megtérítési határideje 
meghosszabbításának elfogadásáról vagy az adó részletekben történő befizetésének az 
elfogadásáról kiállított határozat; az adózó kérvénye alapján a vonatkozó előírások szerint az 
adókedvezmény érvényesítéséről kiadott határozat alkalmával 
…………………………………………………………………………………………9,50 euró 
b) Igazolás kiállítása a pénzügyi igazgatóság szervei számára a vonatkozó előírások 

szerint ................................................................................................................. ..3,00 euró 
c) A kérvényező által benyújtott nyomtatvány adatainak a kiegészítése ............... ..1,50 euró 
 
Illetékmentesség 

1. Ezen tételben feltüntetett esetekben illetékmentességet élveznek az adórezidenciáról 
kiállított igazolások, valamint a Szlovák Köztársaság területén befizetett adóról a nem 
rezidens személyek számára kiállított igazolások, amennyiben azok összhangban állnak a 
Szlovák Köztársaság által elfogadott nemzetközi szerződések teljesítésével. 
2. A Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériumának a szeszes italok vásárlása során a 
fogyasztási adómentességre vonatkozó kérvények tartozékaival kapcsolatos 63/161/1995-ös 
sz. rendelete alapján ezen tételben feltüntetett esetekben illetékmentességet élveznek a 
regisztrációról kiállított igazolások is. 
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Megjegyzés 
A 143-as tétel b) bekezdése szerint illetéket nem vetnek ki, amennyiben az igazolást a Szlovák 

Köztársaság kötelékeiből történő elbocsátás céljából állítják ki. 

 

144-es tétel 

 

.............................  

 

b) Az adókezelő írásos beleegyezésének kérvényezése, a cégjegyzékből való törléssel  

.......................................................................................................................................9,50 euró 

c) A szankció enyhítésének vagy a szankció elengedésének engedélyezése, külön szabályozás 

szerint
32a)     

...................................................................................................................16,50 euró 

d) A nyilvántartásba vételi bizonylat kiadása az elveszett, megsemmisült, sérült vagy 

eltulajdonított bizonylat pótlására................................................................................. 6,50 euró 

e) A zálogjog tárgyával való rendelkezés jóváhagyása
32a)  

...........................................9,50 euró 

f) Adóügyi eljárás felfüggesztésének kérvényezése
32a) 

.................................................9,50 euró 

 

 

32a) Tt. 563/2009. Törvény az adókezelésről (adózás rendje) és egyes törvények 

módosításáról és kiegészítéséről 

 

 

X. RÉSZ - ÉLETKÖRNYEZET 

 

160-as tétel 

 
A beleegyezés kiadására, annak megváltoztatására vagy érvénytelenítésére vonatkozó kérvény 
esetében a vonatkozó törvények szerint; 

1. természetes személy…………………………………………….………… 10,00 euró 
2. jogi személy vagy vállalkozásra jogosult olyan személy, akinek a tevékenysége 
összefügg a beadott kérvénnyel………………………………………………..100,00 euró 

Illetékmentesség 
1/ Ezen tételben feltüntetett esetekben illetékmentességet élveznek természettudományi 

múzeumok, valamint a nyilvános főiskolák. 
2/ Ezen tételben feltüntetett esetekben illetékmentességet élveznek azok, akik a törvények 

szerint védett természet és táj vizsgálatára és kutatására szóló engedélyre nyújtanak 
be kérvényt. Illetékmentességet élveznek azok a középiskolai tanulók és egyetemisták 
is, akik a természet és a táj vizsgálatára és kutatására szóló engedélyért folyamodnak, 
amennyiben benyújtják az iskola látogatását igazoló bizonylatot, illetve azok, akik a 
természet és a táj védelmében végeznek a védett területeken vizsgálatokat vagy 
kutatásokat. 
2019.12.1-től új szövegezés: Ezen tételben feltüntetett esetekben illetékmentességet 
élveznek azok, akik a törvények szerint védett természet és táj vizsgálatára és 
kutatására szóló engedélyre nyújtanak be kérvényt. Illetékmentességet élveznek azok 
szlovákiai székhelyű középiskolák és főiskolák diákjai és hallgatói is, akik a természet 
és a táj vizsgálatára és kutatására szóló engedélyért folyamodnak, amennyiben 
benyújtják a keresztnevet, vezetéknevet, személyi számot vagy születési dátumot 
tartalmazó értesítést, illetve azok, akik a természet és a táj védelmében végeznek a 
védett területeken vizsgálatokat vagy kutatásokat. 
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3/ Ezen tételben feltüntetett esetekben illetékmentességet élveznek azok is, akiknek 

kérvénye összefügg a védett övezetekben levő fák vagy bokrok eltávolításával. 

-------------------------------------- 

36p) Tt.  543/2002. Törvény a természet- és tájvédelemről  

 

161-es tétel  

Tiltások alóli kivétel engedélyezésének, módosításának vagy megszüntetésének kérvényezése, 

külön szabályozás szerint
36p) 

1. természetes személy esetében .........................................................................10,00 euró 

2. jogi személy vagy vállalkozásra jogosult természetes személy esetében, 

melynek/akinek tevékenysége összefügg a benyújtott kérvénnyel 

........................................................................................................................100,00 euró 

  

Mentesítés 
1. A jelen tétel szerinti illeték fizetése alól mentesülnek a középiskolák és főiskolák diákjai és 

hallgatói, az iskolalátogatási igazolás bemutatása után, ha tudományos kutatást végeznek, 

valamint a természettudományi múzeumok és az állami főiskolák.  

2019.12.1-től új szövegezés: A jelen tétel szerinti illeték fizetése alól mentesülnek a szlovákiai 

székhelyű középiskolák és főiskolák diákjai és hallgatói, a keresztnevet, vezetéknevet, személyi 

számot vagy születési dátumot tartalmazó értesítés bemutatása után, ha tudományos kutatást 

végeznek, valamint a természettudományi múzeumok és az állami főiskolák.  

2. A jelen tétel szerinti illeték fizetése alól mentesülnek a kérvényezők, ha az általuk benyújtott 

kérvény a védelmi sávokban található fák és bokrok eltávolításával függ össze, külön 

szabályozás szerint.
37)

  

3. A jelen tétel szerinti illeték fizetése alól mentesülnek a kérvényezők, ha az általuk benyújtott 

kérvény védett állatfajok egyedeinek befogására vagy leölésére feljogosító kivétel 

engedélyezésével függ össze, olyan esetekben, ha emberek testi épsége vagy élete kerül 

veszélybe, ha kimutatható anyagi károk vagy ha a védett állatfajokban kimutatható károk 

keletkeztek.  

 

-------------------------------------- 

36p) Tt.  543/2002. Törvény a természet- és tájvédelemről 

 

162-es tétel  

  

ac) Egyetértő határozat kiadása a felhasznált fűtőanyag és nyersanyagok megváltoztatására, a 

kötött források technológiai berendezéseinek és felhasználásának változásaira, valamint a 

kötött források üzemeltetésére a változtatások után
38b) 

...........................................5,00 euró 

 

af) Engedély kiadása a nagy források, közepes források vagy kis források kategóriájába 

tartozó technológiai egységek felszerelésére, ezek megváltoztatására és üzemeltetésére, ha az 

engedélyezésük nem az építésügyi eljárás alá tartozik
38e) 

.......................................10,00 euró 

 

 

38b) Tt. 137/2010 Törvény 17.§ 1. bekezdés c) pontja a Tt. 318/2012 Törvény módosításában 

38e) Tt. 137/2010 Törvény 17.§ 1. bekezdés f) pontja 

 


