
Tisztelt Ügyfelek!  
 
A közigazgatási hatósági eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény által nevesített eljárási illetékekre vonatkozó 
rendelkezéseket az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) tartalmazza. 
Az eljárási illetékkötelezettség az eljárás megindí tása iránti kérelem el őterjesztésekor 
keletkezik.  
Az illetékfizetési kötelezettség akkor is fennáll, ha  
1)      az ügyfél a kérelmet a hatáskörrel nem rendelkező szervhez nyújtja be, 
2)      a közigazgatási hatóság a kérelmet elutasítja, 
3)      a közigazgatási hatóság a kérelemnek részben helyt ad, vagy 
4)      a kérelmet az elsőfokú határozat meghozatala előtt visszavonják. 
Ha ugyanabban az ügyben az ügyfél kérelmére új eljárás indul, az illetéket ismét meg kell fizetni. 
  
Az illeték mértékér ől az Itv. az alábbiak szerint rendelkezik: 
  
29. § (1) Az első fokú államigazgatási eljárásért ? ha e törvény 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. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a 
fellebbezés illetéke 5000 forint. 
  
(3) Az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott felügyeleti intézkedés iránti kérelem 
illetéke 15 000 forint. A megfizetett illeték visszatérítésére a 32. § rendelkezései az irányadók. 
  
(4) A melléklet az egyes államigazgatási eljárások külön illetékét az (1)-(3) bekezdésben 
foglaltaktól eltérően szabályozza. Ha a melléklet másként nem rendelkezik, egyebekben a 
törvény 30-36. §-aiban foglaltak az irányadók. 
  
(5) A mellékletben nem említett eljárási cselekmények illetékére az (1)-(3) bekezdésben foglaltak 
az irányadók.? 
  
Az államigazgatási eljárási illetéket az eljárás ke zdeményezésekor annak kell  megfizetni, 
aki az eljárás megindítását kéri. Ha több ügyfél ügyében indul egy államigazgatási eljárás, az 
ennek megindítását kérő ügyfelek egyetemlegesen felelősek az illeték megfizetéséért. Megszűnik 
az egyetemlegesség, ha az államigazgatási szerv mindegyik ügyfélre nézve külön határozatot 
hoz. 
 
Nem kötelezhet ő illeték fizetésére az, akit az államigazgatási hatóság külön jogszabály alapján 
költségmentességben részesített.  
  
  
  
MELLÉKLET  
az Itv. 29. § (4) bekezdéséhez, az egyes államigazg atási eljárások külön illetékér ől 
                                                                         
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 illeté ke 
  
1. A magyar állampolgársági bizonyítvány kiállítására irányuló eljárás illetéke 1500 forint. 
2-3. 
4. Illetékmentes a honosítás, visszahonosítás, a magyar állampolgárság nyilatkozattal történő 
visszaszerzésére, valamint a magyar állampolgárságról történő lemondásra irányuló eljárás. 
  
III. Jogszabályról és joggyakorlatról kiállított bi zonyítvány illetéke  
  
1. Az igazságügy miniszter által külföldi használatra az ország területén hatályban levő vagy 
hatályban volt jogszabályról kiállított bizonyítvány illetéke annyiszor 2000 forint, ahány 
jogszabályszakaszról (§-ról) a bizonyítványt kiállították. 
2. A joggyakorlatról kiállított 1. pontban említett bizonyítvány illetéke 5000 forint. 
  
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. 
2. 
3. Az illetéket a másolat átvételekor az eredeti iraton illetékbélyeggel kell megfizetni. 
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 aláírásokként 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 - a külügyminiszter kivételével - miniszter általi felülhitelesítése 2000 forint. 
2. Illetékmentes: a Tv. 91-92. §-ában említett irat hitelesítése. 
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 ill etéke  
  
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. 
3. A külföldi célra kért másolatot illeték fizetése nélkül kell kiállítani. Egyebekben e Tv. 35. §-ának 
a külföldi célra kért irat illetékfizetési módjára vonatkozó szabályai szerint kell eljárni. 
  
VIII. Az iskolai, tanfolyami bizonyítványmásolat, m ásodlat 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 
1. 
2. A magánútlevél, a szolgálati és a hajós szolgálati útlevél kiadásának illetéke 6000 forint, ha a 
magánútlevél érvényességi ideje 10 év, 10 000 forint. A kérelem benyújtásának időpontjában 18. 
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 mértékek kétszerese. 
4. A határátlépési engedély kiadásának illetéke 1500 forint. 
5. Illetékmentes: 
a) a diplomata-útlevél, 
b) a külügyi szolgálati útlevél, 
c) a határátlépési igazolvány. 
6. Az elveszett, megsemmisült, továbbá a megrongált és utazásra alkalmatlanná vált úti okmány 
helyett kiállított új úti okmány kiadásának illetéke a 2-4. pontban meghatározott illeték kétszerese. 
7. Az úti okmányban történő idegen nyelvű bejegyzésért - az 1-4. pontban foglalt illetéken felül - 
2000 forint illetéket kell fizetni. 
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 
1. A gépjárművezetői engedély kiadására irányuló eljárás illetéke 4000 forint. A 62. 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 10 000 forint. Az egy családhoz 
tartozó nagykorúak közös kérelme esetében az illetéket minden nagykorúnak külön-külön kell 
megfizetni. 
3. A belügyminiszter által megváltoztatott név ismételt megváltoztatására irányuló kérelem 
illetéke 20 000 forint. 
4. A magyar állampolgár vagy Magyarországon élő hontalan személy, vagy a magyar 
menekültügyi hatóság által menekültként elismert személy külföldön történő házasságkötéséhez 
annak tanúsításáért, hogy házasságkötésének a magyar jog szerint nincs akadálya, 5000 forint 
illetéket kell fizetni. 
5. Nem magyar állampolgár Magyarországon történő házasságkötéséhez szükséges olyan 
igazolás alóli felmentésért, amely tanúsítja, hogy a házasságkötésnek a személyes joga szerint 
nincs akadálya, 5000 forint illetéket kell fizetni. 
6. A névváltoztatási okiratmásolat kiállítására irányuló kérelem illetéke 1000 forint. 
  
XIII. Egyes környezet- és természetvédelmi, valamin t vízügyi hatósági eljárási illetékek  
  
1. Az alapeljárás illetéke 
Ha jogszabály a kérelemre induló környezet- és természetvédelmi, valamint vízügyi közigazgatási 
hatósági eljárásokra igazgatási szolgáltatási díjat nem állapít meg, az alapeljárás illetéke 5000 
forint. 
A rendelkezés lehetővé teszi, hogy a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium egyes vízügyi, 
környezet-, és természetvédelmi hatósági eljárásokra illeték helyett igazgatási-szolgáltatási díjat 
vezessen be. A módosítás alapján az alapeljárások illetéke általános tételűvé válik, amelyet csak 
akkor kell megfizetni, ha jogszabály az eljárásra igazgatási-szolgáltatási díjat nem állapít meg. 
2. A fellebbezés illetéke 
a) e törvény eltérő rendelkezése hiányában az első fokú határozat ellen benyújtott fellebbezés 
illetéke az alapeljárás illetékének kétszerese; 
b) vízgazdálkodási bírságot (1995. évi LVII. tv. 29. § (3) bekezdés) megállapító határozat esetén 
a bírság összeg 10%-a, de legalább 20 000 forint; 
c) vízkészlet járulékot, valamint ezzel összefüggő késedelmi pótlékot, mulasztási bírságot, 
adóbírságot megállapító határozat esetén a vitatott összeg 6%-a, de legalább 20 000 forint; 
d) hivatalból indult vagy folytatott környezet- és természetvédelmi, illetőleg vízgazdálkodási 
ügyben kötelezettséget megállapító egyéb - az a)-c) pontokban nem érintett - eljárásokban hozott 
határozat esetén a fellebbezés illetéke 15 000 forint. 
  
XV. Az építéshatósági eljárás illetéke  
  
1. Az építésügyi hatóságnál indított eljárás, ha ez 
a) elvi telekalakítási, telekalakítási engedélyre irányul, telkenként 5000 forint, 
b) bármely egyéb elvi építésügyi hatósági engedélyre irányul, 15 000 forint, 
c) új lakóépület, valamint a rendeltetésszerű használatával összefüggő rendeltetésű új építmény 
építésére, illetőleg meglévő ilyen építmény bővítésére vonatkozó engedélyre irányul, önálló 
rendeltetési egységenként 10 000 forint, 
d) egyéb rendeltetésű építmény építésére vonatkozó engedélyre irányul 
- önálló rendeltetési egységenként 250 m2 hasznos alapterületig 15 000 forint, 



- a 250 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű rendeltetési egységenként 50 000 forint, 
e) műtárgy építésére, valamint egyéb építési tevékenységre vonatkozó engedélyre irányul, 10 
000 forint, 
f) meglévő építmény átalakítására, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, 
elmozdítására, továbbá - a c) pontban foglaltak kivételével - bővítésére vonatkozó engedélyre 
irányul, 10 000 forint, 
g) felvonó, mozgólépcső és mozgójárda építésére vonatkozó engedélyre irányul, 15 000 forint, 
h) módosított építésügyi hatósági engedélyre, illetőleg az építményekkel kapcsolatos országos 
szakmai követelmények jogszabályban meghatározott előírásaitól eltérő műszaki megoldás 
engedélyére irányul, 10 000 forint 
illeték alá esik. 
2. Bármely fennmaradási engedély iránti kérelem illetékére az 1. c)-g) pontban foglaltak az 
irányadók. 
3. Ha az építésügyi hatósági eljárás bármely használatbavételi engedélyre irányul, a kérelmen - 
önálló rendeltetési egységenként - 10 000 forint illetéket, azokban az esetekben pedig, ahol - 
külön jogszabály értelmében - a használatbavételt csupán be kell jelenteni az építésügyi 
hatósághoz, 2000 forint illetéket kell a bejelentésen leróni. 
4. A rendeltetés megváltoztatására irányuló engedély - önálló rendeltetési egységenként - 10 000 
forint illeték alá esik. Ha azonban a rendeltetés megváltoztatása építési engedélyköteles 
munkával jár együtt, az illetékre az 1. c) és d) pontban foglaltak az irányadók. 
5. Az 1-4. pont alá nem eső elsőfokú építésügyi hatósági eljárásért (pl. bármely építésügyi 
hatósági engedély érvényének meghosszabbítása), továbbá az építésrendészeti hatósági 
intézkedés kéréséért 10 000 forint, az építésügyi hatósági eljárásban igénybe vehető valamennyi 
fellebbezésért 20 000 forint illetéket kell fizetni. 
  
XVII. A vállalkozói igazolvány és az üzlet m űködési engedélyének illetéke  
  
1. A vállalkozói igazolvány kiadása iránti eljárás illetéke 10 000 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. 
2. Üzlet működési engedélye iránti eljárás illetéke 10 000 forint. A működési engedélyben 
feltüntetett adatok módosításáért - a változtatások számára tekintet nélkül - 3000 forint illetéket 
kell fizetni. 
3. A megrongálódott, megsemmisült, elveszett működési engedélyről kiállított - az eredetivel 
pontosan egyenlő és egyenlő értékű - másodlat illetéke 3000 forint. 
  
XVIII. A külkereskedelemmel kapcsolatos eljárások i lletéke 
  
1. A felügyeleti okmány kiállítása illetékmentes. 
2. A kereskedelmi forgalomban áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok 
behozatalának engedélyezését kezdeményező eljárás illetéke 15 000 forint, a kiadott engedély 
módosítása iránti eljárás illetéke 10 000 forint. Az engedélyező hatóság előtt indított minden 
további eljárásért 7000 forint illetéket kell fizetni. A fellebbezési eljárás illetéke az első fokú eljárás 
illetékének kétszerese. Az engedélyezési eljárás illetékét az eljárás kezdeményezésekor 
illetékbélyegben kell leróni. 
3. Az e törvény szerint teljes személyes illetékmentességben részesülő szerv megbízása alapján 
indított a 2. pontban említett eljárás illetékmentes. Az illetékmentességet a mentesség 
jogcímének megjelölésével és a megbízási szerződéssel kell igazolni. 
  
XIX. A külön jogszabályban meghatározott eljárásokh oz szükséges adó- és 
értékbizonyítvány kiállítása iránti eljárás illeték e 
  
Az adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti eljárás 4000 forint illeték alá esik. 
Ha egy beadványban több ingatlanra vonatkozó adó- és értékbizonyítványt kérnek, az illetéket 
ezek számától függően, külön-külön kell megfizetni. 
  



XX. Külföldiek ingatlanszerzéséhez szükséges engedé ly illetéke  
  
Ingatlan tulajdonjogának a külön jogszabály szerinti külföldi jogi vagy természetes személy általi 
megszerzéséhez szükséges engedély iránt kezdeményezett eljárásért - ingatlanonként - 50 000 
forint illetéket kell fizetni. Azon külföldi természetes személy, aki Magyarország területére állandó 
letelepedési engedéllyel rendelkezik és a magyar állampolgárság megszerzését kezdeményezte, 
lakástulajdonának megszerzéséhez szükséges engedély iránti eljárásért 10 000 forint illetéket 
köteles megfizetni. 
  
XXI. A hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljá rás 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. Ez a rendelkezés nem alkalmazható a 31. § (5) bekezdésének első mondatában 
meghatározott eljárás esetén. 
3. Az anyakönyvi kivonat kiállítása iránti eljárás illetéke - kivonatonként - 2000 forint. 
  
XXII. A vízgazdálkodással kapcsolatos helyi önkormá nyzati hatósági eljárások illetéke 
  
1. Kérelemre indult eljárások illetéke 
a) közműpótló berendezés - a külön jogszabályban meghatározott talajvízkút, 
szennyvízszikkasztó - létesítésének, átalakításának, megszüntetésének engedélyezése esetén, 
továbbá vízi állás létesítésének, használatbavételének, fennmaradásának vagy átalakításának 
engedélyezése esetén 5000 forint; 
b) szennyvíz-előtisztító berendezés létesítésének, átalakításának, illetve használatbavételének 
engedélyezése esetén 10 000 forint. 
2. A fellebbezés illetéke: 
a) az alapeljárás illetékének kétszerese; 
b) első fokon hivatalból indult, vagy folytatott eljárásban hozott határozat elleni fellebbezés esetén 
10 000 forint. 
  
XXIII. A haditechnikai termékek gyártása és a hadit echnikai szolgáltatások nyújtása 
engedélyezésének illetéke  
  
1. A haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása 
engedélyezésének kérelemre indult eljárási illetéke 25 000 forint. 
2. A fellebbezés illetéke az alapeljárás illetékének kétszerese. 
 


