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A  Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának a közigazgatási hatósági 

eljárási illetékekről kiadott T.t. 145/1995-ös sz. törvénye, ill. e törvény 

későbbi kiegészítései és módosításai alapján Lucska Község által kiróható 

közigazgatási hatósági eljárási illetékek jegyzéke 
 

 

Érvényes  2018. január 1-től 

 
 

 

 

 

 
Kivonat a közigazgatási hatósági eljárási illetékek jegyzékéből, amely a Szlovák 

Köztársaság Nemzeti Tanácsának a közigazgatási hatósági eljárási illetékekről kiadott 

T.t. 145/1995-ös sz. törvénye, ill. e törvény későbbi kiegészítései és módosításai 

melléklete 

 

Melléklet része:                                                                                                     Tétel: 

I. Általános közigazgatás                                                                              2,3,8 

II. Belső közigazgatás                                                                                     16,17,18 

III.  Mezőgazdaság                                                                                            38 

V.  Építéshatóság                                                                                             59-62a 

VI.  Közlekedésügy                                                                                            83-85 

VIII. Pénzügyi  hatóság és kereskedelmi tevékenység                                    140,142 

X.    Életkörnyezet                                                                                            160,162 
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I. rész                                                                                                        

Általános közigazgatás 

 

Anyakönyvi hivatal 
 

2-es tétel 
 

a) Másolat (fénymásolat), kivonat vagy írásbeli információk készítése hivatalos könyvekből, 

feljegyzésekből,nyilvántartásokból, okmányok regiszteréből, hivatalos megőrzésben 

elhelyezett iratokból vagy magánlevelekből 

 az illeték minden egyes megkezdett oldalért........................... …………………….……2,00 € 

 

b) Anyakönyvi kivonat vagy az anyakönyvi hivatal által igazolt írásbeli bizonylat készítése, 

kivéve a születések, házasságkötések, elhalálozások nyilvántartásából készült első hivatalos 

kivonat készítése     .........…………………………………………………………..….... 5,00 € 

 

c) Másolat (fénymásolat), kivonat vagy írásbeli információk - hivatalos könyvekből, 

feljegyzésekből, nyilvántartásokból, okmányok regiszteréből, hivatalos megőrzésben 

elhelyezett iratokból vagy magánlevelekből - hitelesítése minden oldalért és minden további 

megkezdett oldalért  

szlovák nyelvű szöveg esetén: ……….....…………………………………..…………... 2,00 € 

idegen nyelvű szöveg esetén:   ....…………………………………………………….…. 3,00 € 

 

d) Anyakönyvi dokumentumok és más, családi állapotról szóló igazolások kiállítása és 

hitelesítése, melyeket a Szlovák Köztársaság területén található külképviseleteknek küldenek 

el…………………………………………………………………………………………  9,50 € 

 

Illetékmentesség 

A 2-es tétel a) és b) bekezdései esetében illetéket nem kell fizetniük a népművelési 

központoknak, csillagvizsgálóknak, planetáriumoknak, könyvtáraknak, múzeumoknak, 

képtáraknak és állami színházaknak. 

 

Megjegyzések: 

1. A 2-es tétel a) bekezdése szerint a illetékkötelezettség  az igényelt munka elvégzése után 

szóbeli vagy írásbeli felhívás alapján esedékes. 

2. A 2-es tétel b) tétel szerint illetékmentesek azon hivatalos anyakönyvi kivonatok, 

házasságkötések vagy az elhalálozások nyilvántartásából készített hivatalos kivonatok,  

amelyeket hibás adatok hivatalból történő javítása után adnak ki. 

 
 

3-as tétel 

 

1. Hitelesítés 

a) okirat vagy annak egyenértékű másolatán levő aláírások hitelesítése aláírásonként … 2,00 € 

 

Illetékmentesség 

Az a) tétel szerint illetékmentes az aláírás hitelesítése azon okiratokon, amelyekre a SZK 

255/1946 a Csehszlovák Hadsereg tagjairól vagy felszabadításban más résztvevőkről szóló 

törvénye érvényes, valamint amelyek a Szlovák földhivatal és földtulajdonosok  vagy 

erdőgazdasági hivatal között jönnek létre adásvételi szerződés megkötése céljából. 
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Meghatalmazás 

A hivatalos szerv az illetéket 100%-al növelheti, amennyiben a művelet időigényes vagy 

a hivatali helyiségen kívül történik. 
 

2. Az erkölcsi bizonyítvány vagy a bűnügyi nyilvántartási kivonat kiadására benyújtott kérvény 

adatainak a hitelesítése …………………………….………………………………………... 2,00 € 

 

Megjegyzés 

A 3-as tétel 2. pontjában meghatározott illeték az erkölcsi bizonyítványokról kiadott 

311/1999-es sz. törvény. ill. a  törvény későbbi kiegészítései és módosításai alapján szabható 

ki.  

 

Lakossági nyilvántartás  

 

8-as tétel  

 
Igazolás vagy írásbeli értesítés kiállítása személyek tartózkodási helyéről.............…….… 5,00 € 
 

Illetékmentesség 

Illetékmentesek az írásban kiadott értesítések a személyek lakóhelyére vonatkozóan a posták, 

szociális intézmények, jogi  valamint természetes személyek részére, akik szociális munkát 

végeznek és nem nyereségesek a 448/2008 – as  törvény értelmében.  
 

II . rész  

Belső közigazgatás 
Anyakönyvi hivatal  

 

16-os tétel 
 

Betekintés az anyakönyvekbe, minden egyes kötetért …………………..……....……...….. 2,00 € 

 

17-es tétel 

 

a) Külföldön történet anyakönyvi esemény bejegyzésének kérvényezése a speciális 

anyakönyvbe................................................................................................................10,00 € 

 

b) A bejegyzett egyház vagy vallási közösség szerve előtt kötött házassághoz szükséges 

okiratok előkészítése ........................................................................................................10,00 € 

 

18-as tétel 

 

a) Szlovák állampolgárok  házasságkötésének engedélyezése az illetékes anyakönyvi 

hivatalon kívüli más anyakönyvi hivatalban15) ...........…..……………………...….…. 20,00 € 

 

b) Szlovák állampolgárok  házasságkötése nem az illetékes anyakönyvi hivatalban...... 20,00 € 

 

c) A házasságkötés engedélyezése az erre kijelölt időn kívül ………..…………..…… 20,00 € 

 

d) A házasságkötés engedélyezése a hivatalosan kijelölt házasságkötő-termen kívül15).70,00 € 
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e) Szlovák állampolgár és idegen állampolgár, vagy két idegen állampolgár 

házasságkötésének engedélyezése az illetékes anyakönyvi hivatalon kívüli más anyakönyvi 

hivatalban15) …………………………………………………………….………..…….35,00 € 

 

f) Házasságkötés szlovák állampolgár és idegen állampolgár között …  …………..…. 70,00 € 

 

g) Házasságkötés  idegen állampolgárok  között ……...…….………………..…...…. 200,00 € 

 

h) Házasságkötés olyan esetben, amikor a jegyesek(szlovák állampolgárok) nem rendelkeznek  

állandó lakhellyel a Szlovák Köztársaság területén16)   ………………………………200,00 € 

 

Illetékmentesség 

1. Illetékmentesek azon személyek, akiknek az  életét közvetlen veszély fenyegeti, és olyan 

személyek, akik az egészségi szempontból súlyosan károsultak igazolványával rendelkeznek. 

 

2. A 18-as tétel  a) és b)  bekezdéseiben megjelölt jegyeseknek nem kell az illetéket 

megtéríteniük, abban az esetben, ha 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 illeték a  18-as tétel  f) - h) pontja alapján   abban az anyakönyvi hivatalban fizetendő, 

ahol a házasság megkötése történik és ahol ezt bejegyzik az anyakönyvbe. Ha a házasságot 

valamelyik nyilvántartott egyház vagy vallási társulás előtt kötik meg  az illetéket abban az 

anyakönyvi  hivatalban fizetik be, amely a házasságkötéshez szükséges adatokat 

előkészítette.15) 

3. Amennyiben a h) bekezdésben feltüntetett illetéket a jegyesek megtérítik, nem kell 

megtéríteniük az f) és a g) 

bekezdésekben feltüntetett illetéket. 

4. A tétel a) és e) pontja  szerint az illetéket abban az anyakönyvi hivatalban fizetik be, 

amelyik a házasságkötéshez szükséges adatokat előkészítette (azaz a kiküldő anyakönyvi 

hivatalnak). 

5. A tétel b) pontjától a d) pontig az illeték befizetése abban a hivatalban történik, amely előtt 

a házasság  megkötésre kerül, és ahol a házasságkötést bejegyzik. 
 

15) A családról kiadott 36/2005-ös sz. törvény 4. paragrafusa, ill. e törvény későbbi kiegészítései és módosításai. 

16) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának az anyakönyvekről kiadott 154/1994-e sz. törvénye 30. paragrafgusa, 

ill. a 14/2006-os sz. törvény. 
 

III. rész 

 MEZŐGAZDASÁG 
Adók és illetékek  
 

38-as tétel 

 

Horgászengedély kiadása 
a) heti ..............................................................................................................................   1,50 €   

b) havi ............................................................................................................................    3,00 €   

c) éves .............................................................................................................................   7,00 €   

d) hároméves ..............................................................................................................      17,00 €   
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Illetékmentesség 

1. A tétel szerint illetékmentesek az alapiskolás, középiskolás diákok és főiskolai hallgatók, 

akik a halászattal kapcsolatos ágazaton tanulnak, valamint a halgazdasággal foglalkozó 

szakemberek, amennyiben ezt munkaszerződéssel igazolják, a Szlovák horgászszervezet 

alkalmazottai, halgazdák és helyetteseik, a halőrök,, amennyiben ezt igazolják. 

2. A tétel szerint illetékmentesek azon  külföldi állampolgárok, akik a Szlovák Köztársaság 

Elnökének vagy a SZNT és SZK Kormánya meghívására vagy beleegyezésével tartózkodnak 

az országban. 

3. A tétel szerint illeték mentesek a 15 életévüket még be nem töltött személyek. 

 
 

V. rész  

Építéshatóság 
Építéshatósági hivatal 

59-es tétel 

a) Javaslat  építmény-elhelyezési vagy  területhasználati határozat kiadására, vagy 

a területrendezési  határozat megváltoztatására   

 

1. természetes személyek esetében ……………….……………………….…..….......   40,00 € 

2. jogi személy esetében …………… …………………………………………….…..100,00 € 

 

b) Javaslat építmény elhelyezési határozat érvényességének a meghosszabbítására 

..……............................................……………………………………..…………..….... 20,00 € 
 

Illetékmentesség 

1. Az ebben a tételben megjelölt illetéket nem kell megtéríteniük azoknak, akik szociális 

szolgáltatásokat nyújtanak, nem nyereség elérése céljából, továbbá azoknak a népművelési 

központoknak, csillagvizsgálóknak, planetáriumoknak, könyvtáraknak, múzeumoknak, 

képtáraknak és színházaknak, amelyek létesítője az állam vagy a megye. 

 

Megjegyzések 

1. Illetékmentesség áll fenn abban az esetben, hogyha a területrendezési  eljárás össze van 

kötve az építési eljárással, és csak egy határozat kiadására kerül sor. 

2. Amennyiben a területrendezési  eljárás több önálló építmény elhelyezését is magában 

foglalja, e tétel a) bekezdése szerint a területrendezési  eljárásban  feltüntetett  minden önálló 

épület után járó átalánydíjat  meg kell megtéríteni. Ez alól kivételt képeznek a rákötések 

a közüzemi hálózatokra 
 

11) A szociális támogatásokról kiadott 195/1988-as sz. törvény 72 – 88. paragrafusai, illetve e törvény későbbi kiegészítései és módosításai. 

 

60-as tétel 

 

Kérvény építési engedély kiadására, kérvény befejezett építmény módosítására (ráépítés, 

hozzáépítés), kérvény befejezés előtt álló építmény módosítására (minden különálló 

építményre)  

 

a) lakáscélokat szolgáló építményre: 

1. családi ház építésére .................................................................................................... 50,00 € 

2. lakóház építésre ......................................................................................................... 200,00 € 
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b) egyéni üdülést szolgáló építményre (pl. nyaralók, üdülők ) vagy befejezett építmény 

módosítására ráépítés, hozzáépítés) és ezen építmények befejezés előtti módosítására: 

1. ha a beépített terület nem haladja meg a 25 m² -t ......................................................  25,00 € 

2. ha a beépített terület nmeghaladja a 25 m² -t .............................................................  50,00 € 

 

c) befejezett építmények építési változtatásaira, ha azok építési engedély kötelezettek   

1. családi házak és egyéni üdülést szolgáló építmény esetében ...................................... 35,00 € 

2. lakóházak esetében   ...................................................................................................100,00 €  

 

d) építményekre, amelyek a családi házak valamint  az egyéni üdülést szolgáló építmények 

részei vagy kiegészítői  

1. garázs egy vagy két gépjármű részére ........................................................................ 30,00 € 

2. rákötések a közüzemi hálózatokra .............................................................................. 30,00 € 

3. vízépítés, mint a kutak, vízelvezetők 5 m
2 

felett, kis szennyvíztisztítók, 

tavak................................................................................................................................. 30,00 € 

4. burkolt területek és parkolók .............. ........................................................................ 30,00 € 

5. kigészítő építmények mint pl. nyári konyhák , medencék, raktárak     ....................... 30,00 € 

 

e) építményekre, amelyek lakóházak valamint  egyéb építmények részei vagy kiegészítői  

1. garázs egy vagy két gépjármű részére ........................................................................ 50,00 € 

2. rákötések a közüzemi hálózatokra .............................................................................. 50,00 € 

3. vízépítés, mint a kutak, vízelvezetők 5 m
2 

felett, kis szennyvíztisztítók, 

tavak................................................................................................................................. 50,00 € 

4. burkolt területek és parkolók .............. ....................................................................... 50,00 € 

5. kigészítő építmények mint pl. lugasok, raktárak     .................................................... 50,00 € 

 

f) befejezett építmények módosítására és ezen építmények befejezés előtti módosítására a d) 

és e) pont alapján...............................................................................................................20,00 € 

 

g) a további eddig nem felsorolt építményre  ezek befejezés utáni és befejezés előtti 

módosításukra a tervezett pénzügyi ráfordítások függvényében 

50 000,00 €  értékig  ...................................................................................................... 100,00 € 

50 000,00 € felül - 100 000,00 € -ig terjedő  értékben ................................................ . 200,00 € 

100 000,00 € felül - 500 000,00 € -ig terjedő  értékben ................................................ 400,00 € 

500 000,00 € felül - 1000 000,00 € -ig terjedő  értékben .............................................. 600,00 € 

100 000,00 € felül – 10 000 000,00 € -ig terjedő  értékben ...........................................800,00 € 

10 000 000,00 € felül ...................................................................................................1000,00 € 

 

h) az építkezési terület ideiglenes építményeire, amennyiben ezek építésére  külön építési 

engedélyt adnak ki ...........................................................................................................50,00 € 

 

i) reklámépítményre, melynek legnagyobb információs felülete 3 m2 – 20 m2 között van........... 

...........................................................................................................................................60,00 € 

j) reklámépítményre, melynek legnagyobb információs felülete nagyobb, mint 20 m2. 

.........................................................................................................................................150,00 € 

 

Illetékmentesség 

1.Lakáscélokra használt befejezett építmények módosítására kiadott építési engedély 

illetékmentes, ha az építtető rendelkezik súlyosan égészségkárosodott személy vagy súlyosan 

eészségkárosodott kísérőre szoruló személy   számára kiadott igazolvánnyal.   
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2. Az illetékmentesség érvényesítése megegyezik az 59-es tételben felsorolt illetékmentességre 

jogosultakkal 

3. A g/ pont szerinti engedély kiadásánál illetékmentességet élvez a Nemzeti Autópálya 

Részvénytársaság. 

 

Megjegyzések: 

1.Ha az építési engedély több különálló épületre vonatkozik, minden egyes épület után meg 

kell téríteni az átalánydíjat kivéve a közműre való rákötéseket (a) és b) pont)  

2. A  szállodákat és a szállást biztosító építményeket nem lakáscélokat szolgáló építménynek  

kell tekinteni. 

3. A kettőnél  több gépjármű számára épülő garázsokat önálló építményeknek  kell tekinteni. 

4. E tétel alapján róják ki az illetéket az  építéshatósági  hivatalok, speciális  építéshatósági 

hivatalok,   katonai   és   egyéb    építéshatósági    hivatalok  a    Tt. 50/1976-os   számú   a 

 területrendezésről és építési eljárásról szóló törvény és későbbi módosításai 117, 120 és 121-

es paragrafusa alapján. 
 

60a tétel 

 

a) Kérvény az építési engedély érvényességének meghosszabbítására  

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

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

 

b) Az időtartam megváltoztatásának kérvényezése 

1. reklámépítmény esetében, melynek legnagyobb információs felülete 3 m
2
 – 20 m

2
 között 

van................................................................................................................................60,00 € 

2. reklámépítmény esetében, melynek legnagyobb információs felülete nagyobb, mint 20 m
2
 

.........................................................................................................................................150,00 € 

 

c) Egyszerű építmény bejelentése  

1. jogi személy esetében ……………………...............................................……………50,00 € 

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

 

d) Reklámépítmény bejelentése, melynek legnagyobb információs felülete kisebb, mint 3 m
2 

...........................................................................................................................................30,00 € 
 

 

e) Kisméretű építmények, építési áltoztatások és karbantartási munkálatok bejelentése 

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

2. természetes személy esetében ……………….....……………………………....….....10,00 € 

 

f) Elektronikus kommunikációs hálózat földfelszinti épülettel való építése,  

telekommunikációs berendezés cseréje vagy kiegészítésének bejelentése ……………. 80,00 € 

 

g) Az építmény passzportjának igazolására vonatkozó kérvény, amennyiben nem maradt fenn 

az építkezés eredeti dokumentációja ………………...............................................…… 10,00 € 

 

h) Kérvény a szomszédos építményre vagy telekre vonatkozó intézkedések 

bevezetésére………………………………………......…………....................………... 30,00 € 

 

i) Kérvény az építkezés tervezett befejezése időpontjának meghosszabbítására ...........10,00 € 
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Illetékmentesség 

Illetékmentességet élveznek azon személyek, akik rendelkeznek  súlyosan egészségkárosodott 

személy vagy súlyosan egészségkárosodott kísérőre szoruló személy   számára kiadott 

igazolvánnyal.   
 

61-es tétel 

 

Kérvény utólagos építési  engedély  kiadására valamint  kérvény befejezett építmény utólagos 

módosítására olyan  építményre amelyet 1976. október 1-je után építési engedély nélkül 

építettek, vagy amelyet a törvény előírásaival ellentétben építettek 

 …………………………………….. 60-as tételben meghatározott illetékek háromszorosa 

 

62-es tétel 

 

a) Kérvény 

 

1. az építmény felhasználási céljának módosítására, amennyiben a módosítás nincs összekötve 

építésengedélyi eljárással a 60-as tétel szerint ............................……………………… 30,00 € 

 

2. építménybontási engedély kiadására ( minden egyes lebontandó építmény illetékköteles) 

természetes személy esetében …………………………………………..…….....……...20,00 € 

jogi személy esetében ……………………………………………………………....…  50,00 € 

 

3. tereprendezési munkák engedélyezésére   

természetes személy esetében …………………………………………..…….....…….20,00 € 

jogi személy esetében ……………………………………………………………....… 100,00 € 

 

c) Javaslat ingatlan kisajátítására ……………………........……………….…….. 100,00 € 

 

c) Kérvény a kisajátítási határozat érvénytelenítésére ....................………..………20,00 € 

 

Illetékmentesség 

1. Az illetékmentesség megegyezik az 59-es tételben felsoroltakkal. 

2. A 62-es tétel a) bekezdésének 3. pontjában felsoroltak alól a vállalkozásokról kiadott 

törvény értelmében illetékmentességet élveznek az üzemegységet megjelölő berendezések. 

3. A b/ pont szerinti javaslat kiadásánál illetékmentességet élvez a Nemzeti Autópálya 

Részvénytársaság. 

 

62a tétel 

 

Javaslat használatbavételi engedély kiadására  

 

a) lakáscélokat szolgáló építményre és a lakáscélokat szolgáló módosított befejezett 

építményekre: 

1. családi ház ................................................................................................................... 35,00 € 

2. lakóház ...................................................................................................................... 120,00 € 

 

b) egyéni üdülést szolgáló építményre (pl. nyaralók, üdülők ) vagy befejezett építmény 

módosítására (ráépítés, hozzáépítés): 

1. ha a beépített terület legfeljebb  25 m² .......................................................................  25,00 € 

2. ha a beépített terület nmeghaladja a 25 m² -t .............................................................  50,00 € 
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c) befejezett építmények építési változtatásaira, ha azokra volt kiadva  építési engedély  

1. családi házak és egyéni üdülést szolgáló építmény esetében ...................................... 25,00 € 

2. lakóházak esetében   .....................................................................................................50,00 €  

 

d) építményekre, amelyek a családi házak valamint  az egyéni üdülést szolgáló építmények 

részei vagy kiegészítői  

1. garázs egy vagy két gépjármű részére ........................................................................ 20,00 € 

2. rákötések a közüzemi hálózatokra .............................................................................. 20,00 € 

3. vízépítés, mint a kutak, vízelvezetők 5 m
2 

felett, kis szennyvíztisztítók, 

tavak................................................................................................................................. 20,00 € 

4. burkolt területek és parkolók .............. ........................................................................ 20,00 € 

5. kigészítő építmények mint pl. nyári konyhák , medencék, raktárak     ....................... 20,00 € 

 

e) építményekre, amelyek lakóházak valamint  egyéb építmények részei vagy kiegészítői  

1. garázs egy vagy két gépjármű részére ........................................................................ 30,00 € 

2. rákötések a közüzemi hálózatokra .............................................................................. 30,00 € 

3. vízépítés, mint a kutak, vízelvezetők 5 m
2 

felett, kis szennyvíztisztítók, 

tavak................................................................................................................................. 30,00 € 

4. burkolt területek és parkolók .............. ....................................................................... 30,00 € 

5. kigészítő építmények mint pl. lugasok, raktárak     .................................................... 30,00 € 

 

f) befejezett építmények módosítására a d) és e) pont alapján.........................................20,00 € 

 

g) a további eddig nem felsorolt építményre  ezek befejezés utáni és befejezés előtti 

módosításukra a tervezett pénzügyi ráfordítások függvényében 

50 000,00 €  értékig  ....................................................................................................... 60,00 € 

50 000,00 € felül - 100 000,00 € -ig terjedő  értékben ................................................ . 120,00 € 

100 000,00 € felül - 500 000,00 € -ig terjedő  értékben ................................................ 250,00 € 

500 000,00 € felül - 1000 000,00 € -ig terjedő  értékben .............................................. 400,00 € 

100 000,00 € felül – 10 000 000,00 € -ig terjedő  értékben ...........................................530,00 € 

10 000 000,00 € felül .....................................................................................................660,00 € 

 

h) reklámépítményekre, melyek legnagyobb információs felülete nagyobb, mint 20 m
2
 

.........................................................................................................................................50,00 € 
 

Illetékmentesség 

1. A lakáscélokat szolgáló, már befejezett épületek megváltoztatására szóló használatbavételi  

határozat kiadásakor illetékmentességet élveznek azon személyek, akik rendelkeznek  súlyosan 

egészségkárosodott személy vagy súlyosan egészségkárosodott kísérőre szoruló személy   

számára kiadott igazolvánnyal.   

2. Az illetékmentesség megegyezik az 59-es tételben felsoroltakkal. 

3. A g) pont szerinti használatbavételi határozatok  kiadásánál  illetékmentességet élvez 

a Nemzeti Autópálya Részvénytársaság. 

 

Megjegyzések 

1. Amennyiben  a használatbavételi engedély  engedély több önálló építményre vonatkozik, az 

engedélyben feltüntetett minden egyes épület után meg kell téríteni az átalánydíjat kivéve 

a közműre való rákötéseket (a) és b) pont).  

2. A szállodákat és a szállást biztosító építményeket nem lakáscélokat szolgáló építménynek  

kell tekinteni. 
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3. A kettőnél  több gépjármű számára épülő garázsokat önálló építményeknek  kell tekinteni. 

4. E tétel alapján róják ki az  illetéket az   építéshatósági  hivatalok, speciális  építéshatósági 

hivatalok,  katonai   és   egyéb   építéshatósági   hivatalok   a   Tt. 50/1976-os  számú  a 

területrendezésről és építési eljárásról szóló törvény és későbbi módosításai 117,120 és 121-

es paragrafusa alapján. 

 

 

VI. rész 

KÖZLEKEDÉSÜGY 

Építéshatósági hivtal 

82es  tétel                                                                                                                                                     

Közutak különleges használatára vonatkozó engedély kiadása (Úttörvény  8-as paragrafusa első 

bekezdése)                                                                                                                        

 a/ autópálya vagy gyorsforgalmi út..............................................................................  200,00 €                                                

b/ autóutak.....................................................................................................................  120,00 € 

c/ helyi utak   ....................................................................................................................80,00 €                                        

 

Meghatalmazás 

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

c) bekezdés által kirótt illeték összegét. 

A közigazgatási szerv a közút használatának mértékétől és idejétől függően az illeték összegét 

ötszörösére is emelheti. 

 

VIII. rész 

PÉNZÜGYI  HATÓSÁG ÉS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG  

Adók és illetékek  

140-es tétel       

                                                                                                                                                            

a) egyéni engedély kiadása a következő hazárdjátékok üzemeltetésére: 

3. nyereményt biztosító játékautomaták, minden automatáért …………………….... 1500,00 € 

 

d) az engedély módosítása a hazárdjátékok üzemeltetőjének bejelentése vagy kérelme 

alapján  

1. az a) pont 1 – 5. pontjában feltüntetett hazárdjátékok esetén………….…….. 200,00 € 

e) a videojátékok üzemeltetése során használt műszaki berendezések vagy berendezések 

elhelyezéséről szóló vélemény kiadása, minden véleményért .................................100,00 € 

142-es tétel 

a) Bizonylat kiadása az önállóan gazdálkodó földműves nyilvántartásba vételéről……...6,50 € 

b) A vezetéknév vagy az állandó lakhely megváltozásának bejegyzése az önállóan gazdálkodó 

földműves bizonylatába…………………....………………………………………........ 1,50 € 
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X. rész 

Életkörnyezet 
 

160-as tétel 

 

 A T.t. 543/2002 számú a természet és a táj védelméről szóló törvénye ill. a vonatkozó 

törvények későbbi kiegészítései és módosításai. alapján benyújtott kérvény beleegyezés  

kiadására, annak megváltoztatására változás vagy a beleegyezés megszűntetésere  

 

1. természetes személy esetében ….………………………………………………….... 10,00 € 

2. jogi személy vagy vállalkozásra jogosult olyan természetes személy esetében, akinek 

tevékenysége összefügg a beadott kérvénnyel …………………………………......… 100,00 € 

 

Illetékmentesség 

1. A 160-as tétel alól illetékmentességet élveznek a természettudományi múzeumok, valamint 

az állami főiskolák. 

2. A 160-as tétel alól illetékmentességet élveznek azok, akik a törvény szerint a különösen 

védett természet és táj vizsgálatára és kutatására szóló engedélyre nyújtanak be kérvényt, 

valamint  azon középiskolai diákok  és főiskolai hallgatók, akik a természet és a táj 

vizsgálatára és kutatására szóló engedélyért folyamodnak, amennyiben benyújtják az iskola 

látogatását igazoló bizonylatot, és a vizsgálatokat, kutatásokat a természet és a táj védelmében 

végezik. 

 3. A 160-as tétel alól illetékmentességet élveznek azon személyek, akiknek kérvénye 

összefügg a védett  övezetekben levő fák vagy bokrok eltávolításával külön előírások alpján 

 

162-es tétel 

 

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 €   

 

 

Illetékmentesség a 145/1995 törvény  4 §-a  értelmében a későbbi rendelkezéseket is 

beleértve 
 

1. Illetékmentességet élveznek az alábbi jogi és természetes személyek: 

a) állami szervek, községek, megyék, költségvetési szervezetek kivéve a közgigazgatási díjak 

 10 és 11 tételét, ha a törvény nem határozza meg másképpen 

b) Szlovák Földalap  abban az esetben, ha az eljárást a SZK nevében végzi, kivéve 

a közigazgatási díjak 10 és 11 tételét, ha a törvény nem határozza meg másképpen 

c) Diplomaták, konzulok és más személyek, akik a nemzetközi törvények értelmében jogosultak 

kiváltságokra és diplomáciai mentességre azzal a feltétellel,  ha a kölcsönösség garantált. 

2. Illeték mentesek az 1-es bekezdési pontban meghatározott személyeken kívül a bíróságok, 

ügyészségek, jegyzők a bírósági ügyek gyakorlása során, a végrehajtók, a Szlovák 

Vöröskereszt és olyan jogi személyek, akik teljes mértékben az államot képviselik. 

3. Illeték mentesek azon műveletek, amelyek a következő  általános jogi rendelkezésekkel 

függnek össze: 

a) szociális jólét, nyugdíj és betegbiztosítás, állami szociális segélyek 

b) kihágások,  

c) az információ szabad hozzáférése. 

4. Illetékmentesek azok a műveletek, amelyek természeti katasztrófával kapcsolatosak. 
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5. Illetékmentesek azok a műveletek, amelyeket nemzetközi szerződések szabályoznak vagy 

olyan nemzetközi megállapodások, amelyben a szlovák államnak kötelezettségei vannak.  

 

Illeték fizetési módja: §7 4-es bekezdés 

A községek és nagyobb területi egységek által végrehajtott cselekményekért és eljárásokért 

járó illetékek bankszámláról vagy külföldi bank hazai fiókjában vezetett bankszámláról 

történő átutalással, postai utalvánnyal, készpénzben és külön szabályozás szerinti
6ab)

 integrált 

szolgáltató pontok vagy akkreditált kifizetők útján fizetendők. Ha községek és nagyobb területi 

egységek által az államigazgatás átruházott hatásköreinek keretén belül, a közigazgatás 

központi ügyfélkapuja,
7ac)

 specializált ügyfélkapu
7ad)

 vagy integrált szolgáltató pont
7ae)

 útján 

végrehajtott cselekményekért járó illetékekről van szó, befizethetők bankkártyával, 

bankszámláról vagy külföldi bankfiókban vezetett bankszámláról a rendszer üzemeltetőjének 

közvetítésével történő átutalással a rendszer üzemeltetőjének számlájára. 
 

 

Lucska, 2017. december 29. 
 

 

 

 

 

                                                                                                               Szabó József      
       polgármester 

 


