Tisztelt ozorai Lakosok!
Tájékoztatom, Önöket hogy az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 2021.
január 1. napján hatályba lépő több rendelkezése, az állampolgárok anyagi terheinek csökkentése érdekében
módosítja az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényt (a továbbiakban: Itv.). Ezzel párhuzamosan az
ügyfelek számára adminisztratív terheket tartalmazó egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXIV.
törvény (továbbiakban: Törvény) 2021. január 1. napjától a külföldiek ingatlanszerzésének enge délyezésére
irányuló eljárásban, valamint a születési név megváltoztatásának engedélyezésére irányuló eljárásban
igazgatási szolgáltatási díj formájában történő fizetési kötelezettséget vezet be. A jogszabály-módosításokról
az alábbiak szerint tájékoztatom:
1.
Az ltv. módosításának bemutatása
Az ltv. 28. § (1) bekezdése értelmében az 1. melléklet szerinti közigazgatási hatósági eljárásért, valamint a - 2.
melléklet szerinti eljárások kivételével - a közigazgatási hatósági jogorvoslati eljárásért közigazgatási hatósági
eljárási illetéket kell fizetni.
A törvénymódosítással tehát az ltv. 1. mellékletében meghatározott - az úti okmányok, a gépjárművezetői
engedély, a forgalmi engedély és a törzskönyv kiállításával, valamint az adó- és értékbizonyítvány kiállításával
kapcsolatos - eljárások kivételével a közigazgatási hatósági eljárások illetékmentessé válnak. A 2. melléklet
szerinti eljárásokban pedig az esetleges közigazgatási hatósági jogorvoslati eljárásért sem kell illetéket fizetni.
A törvénymódosítás ennek megfelelően hatályon kívül helyezi a korábban illetékmentességet biztosító ltv. 33.
§ (2) és (3) bekezdését is, egyúttal a melléklet hatályon kívül helyezésével megszünteti az abban
meghatározott, az általános tételű eljárási illetéktől eltérő összegű illetékfizetési kötelezettséget is.
2.
A születési név megváltoztatásának engedélyezésére irányuló eljárás
Az ltv. módosítása alapján az anyakönyvi igazgatás területén a jelenleg még illetékfizetési kötelezettség alá eső
anyakönyvi eljárások (például a házassági névviselési forma módosítása, anyakönyvi hatósági bizonyítvány
kiállítása, a nem magyar állampolgár Magyarországon történő házasságkötéséhez szükséges igazolás
bemutatása alóli felmentés, stb.) is illetékmentessé válnak.
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban At.) 50.§-ának a Törvény 32. §-ával
megállapított, 2021. január 1. napjától hatályba lépő rendelkezései értelmében a születési név megvál toztatására irányuló kérelem esetén, - függetlenül attól, hogy hányadik alkalommal kérik a névváltoztatást, - 10
000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A korábbi szabályozással egyező módon, az egy
családhoz tartozó nagykorúak közös kérelme esetében az igazgatási szolgáltatási díjat is minden nagykorúnk
külön-külön meg kell fizetnie.
A születési névváltoztatási eljárással összefüggésben fizetendő igazgatási szolgáltatási díj összegének a
befizetését 2021. január 1. napjától a Budapest Főváros Kormányhivatala által megjelölt számlára kell az
ügyfeleknek megfizetniük.
Az átutalás összege: 10.000,- forint
Számlaszám: 10023002-00299592-00000000
Kedvezményezett neve: Budapest Főváros Kormányhivatala
Közlemény: névváltoztatással érintett személy házassági és a születési neve
(kiskorú vagy gondnokolt esetén is minden esetben a névváltoztatással érintett személy nevét szüksé ges
feltüntetni, nem pedig a befizetést teljesítő személyét)
Az átutalás megtörténtének igazolására szolgáló banki visszaigazolás másolatát a névváltoztatási kére lemhez
csatolni szükséges.
Felhívom a figyelmüket, hogy az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a
költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján az
ügyfeleknek továbbra is lehetőségük van részleges vagy teljes költségmentességet kérelmezni.
Ozora, 2020. december 30.
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