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A Tt. 145/1995 sz. törvénye

Zákon č. 145/1995 Z.z.

A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL

O SPRÁVNYCH POPLATKOCH

Elfogadva 1995. június 22.

z 22. júna 1995

Módosítva: a Tt. 123/1996. sz. törvényével,
1996. július 1.
Módosítva: a Tt. 224/1996. sz. törvényével,
1997. január 1.
Módosítva: a Tt. 70/1997. sz. törvényével,
1997. július 5.
Módosítva: a Tt. 1/1998. sz. törvényével,
1998. január 1.
Módosítva: a Tt. 538/2005. sz. törvényével,
1998. január 1.
Módosítva: a Tt. 117/2006. sz. törvényével,
1998. január 1.
Módosítva: a Tt. 232/1999. sz. törvényével,
1999. szeptember 15.
Módosítva: a Tt. 468/2000. sz. törvényével,
1999. szeptember 15.
Módosítva: a Tt. 96/2002. sz. törvényével,
1999. szeptember 15.
Módosítva: a Tt. 583/2003. sz. törvényével,
1999. szeptember 15.
Módosítva: a Tt. 3/2000. sz. törvényével,
2000. február 1.
Módosítva: a Tt. 142/2000. sz. törvényével,
2000. július 1.
Módosítva: a Tt. 211/2000. sz. törvényével,
2001. január 1.
Módosítva: a Tt. 468/2000. sz. törvényével,
2001. január 1.
Módosítva: a Tt. 553/2001. sz. törvényével,
2002. január 1.
Módosítva: a Tt. 118/2002. sz. törvényével,
2002. március 15.
Módosítva: a Tt. 96/2002. sz. törvényével,
2002. április 1.
Módosítva: a Tt. 215/2002. sz. törvényével,
2002. május 1.
Módosítva: a Tt. 237/2002. sz. törvényével,
2002. július 1.
Módosítva: a Tt. 418/2002. sz. törvényével,
2002. szeptember 1.
Módosítva: a Tt. 457/2002. sz. törvényével,
2002. szeptember 1.
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Zmena: 123/1996 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 1996
Zmena: 224/1996 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 1997
Zmena: 70/1997 Z. z. s účinnosťou od 5. júla 1997
Zmena: 1/1998 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 1998
Zmena: 538/2005 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 1998
Zmena: 117/2006 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 1998
Zmena: 232/1999 Z. z. s účinnosťou od 15.septembra
1999
Zmena: 468/2000 Z. z. s účinnosťou od 15.septembra
1999
Zmena: 96/2002 Z. z. s účinnosťou od 15.septembra
1999
Zmena: 583/2003 Z. z. s účinnosťou od 15. septembra
1999
Zmena: 3/2000 Z. z. s účinnosťou od 1. februára 2000
Zmena: 142/2000 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 2000
Zmena: 211/2000 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2001
Zmena: 468/2000 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2001
Zmena: 553/2001 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2002
Zmena: 118/2002 Z. z. s účinnosťou od 15. marca 2002
Zmena: 96/2002 Z. z. s účinnosťou od 1. apríla 2002
Zmena: 215/2002 Z. z. s účinnosťou od 1. mája 2002
Zmena: 237/2002 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 2002
Zmena: 418/2002 Z. z. s účinnosťou od 1. septembra
2002
Zmena: 457/2002 Z. z. s účinnosťou od 1. septembra
2002
Zmena: 477/2002 Z. z. s účinnosťou od 1. septembra
2002
Zmena: 465/2002 Z. z. s účinnosťou od 1. októbra 2002
Zmena: 480/2002 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2003
Zmena: 217/2003 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 2003
Zmena: 245/2003 Z. z. s účinnosťou od 31. júla 2003
Zmena: 469/2003 Z. z. s účinnosťou od 1. decembra
2003
Zmena: 190/2003 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2004
Zmena: 583/2003 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2004
Zmena: 5/2004 Z. z. s účinnosťou od 1. februára 2004
Zmena: 450/2003 Z. z. s účinnosťou od 1. mája 2004
Zmena: 199/2004 Z. z. s účinnosťou od 1. mája 2004
Zmena: 204/2004 Z. z. s účinnosťou od 1. mája 2004
Zmena: 347/2004 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 2004
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Módosítva: a Tt. 477/2002. sz. törvényével,
2002. szeptember 1.
Módosítva: a Tt. 465/2002. sz. törvényével,
2002.október 1.
Módosítva: a Tt. 480/2002. sz. törvényével,
2003. január 1.
Módosítva: a Tt. 217/2003. sz. törvényével,
2003. július 1.
Módosítva: a Tt. 245/2003. sz. törvényével,
2003. július 31.
Módosítva: a Tt. 469/2003. sz. törvényével,
2003. december 1.
Módosítva: a Tt. 190/2003. sz. törvényével,
2004. január 1.
Módosítva: a Tt. 583/2003. sz. törvényével,
2004. január 1.
Módosítva: a Tt. 5/2004. sz. törvényével,
2004. február 1.
Módosítva: a Tt. 450/2003. sz. törvényével,
2004. május 1.
Módosítva: a Tt. 199/2004. sz. törvényével,
2004. május 1.
Módosítva: a Tt. 204/2004. sz. törvényével,
2004. május 1.
Módosítva: a Tt. 347/2004. sz. törvényével,
2004. július 1.
Módosítva: a Tt. 434/2004. sz. törvényével,
2004. augusztus 1.
Módosítva: a Tt. 382/2004. sz. törvényével,
2004. szeptember 1.
Módosítva: a Tt. 533/2004. sz. törvényével,
2004. november 1.
Módosítva: a Tt. 572/2004. sz. törvényével,
2004. november 1.
Módosítva: a Tt. 541/2004. sz. törvényével,
2004. december 1.
Módosítva: a Tt. 633/2004. sz. törvényével,
2004. december 1.
Módosítva: a Tt. 578/2004. sz. törvényével,
2005. január 1.
Módosítva: a Tt. 581/2004. sz. törvényével,
2005. január 1.
Módosítva: a Tt. 653/2004. sz. törvényével,
2005. január 1.
Módosítva: a Tt. 656/2004. sz. törvényével,
2005. január 1.
Módosítva: a Tt. 725/2004. sz. törvényével,
2005. január 1.
Módosítva: a Tt. 5/2005. sz. törvényével,
2005. február 1.
Módosítva: a Tt. 725/2004. sz. törvényével,
2005. március 1.
Módosítva: a Tt. 15/2005. sz. törvényével,
2005. április 1.
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Zmena: 434/2004 Z. z. s účinnosťou od 1. augusta 2004
Zmena: 382/2004 Z. z. s účinnosťou od 1. septembra
2004
Zmena: 533/2004 Z. z. s účinnosťou od 1. novembra
2004
Zmena: 572/2004 Z. z. s účinnosťou od 1. novembra
2004
Zmena: 541/2004 Z. z. s účinnosťou od 1. decembra
2004
Zmena: 633/2004 Z. z. s účinnosťou od 1. decembra
2004
Zmena: 578/2004 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2005
Zmena: 581/2004 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2005
Zmena: 653/2004 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2005
Zmena: 656/2004 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2005
Zmena: 725/2004 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2005
Zmena: 5/2005 Z. z. s účinnosťou od 1. februára 2005
Zmena: 725/2004 Z. z. s účinnosťou od 1. marca 2005
Zmena: 15/2005 Z. z. s účinnosťou od 1. apríla 2005
Zmena: 171/2005 Z. z. s účinnosťou od 1. mája 2005
Zmena: 8/2005 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 2005
Zmena: 93/2005 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 2005
Zmena: 342/2005 Z. z. s účinnosťou od 1. augusta 2005
Zmena: 331/2005 Z. z. s účinnosťou od 18. augusta
2005
Zmena: 341/2005 Z. z. s účinnosťou od 1. septembra
2005
Zmena: 308/2005 Z. z. s účinnosťou od 8. októbra 2005
Zmena: 558/2005 Z. z. s účinnosťou od 15. decembra
2005
Zmena: 468/2005 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2006
Zmena: 473/2005 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2006
Zmena: 491/2005 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2006
Zmena: 538/2005 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2006
Zmena: 572/2005 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2006
Zmena: 573/2005 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2006
Zmena: 610/2005 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2006
Zmena: 14/2006 Z. z. s účinnosťou od 1. februára 2006
Zmena: 15/2006 Z. z. s účinnosťou od 1. februára 2006
Zmena: 24/2006 Z. z. s účinnosťou od 1. februára 2006
Zmena: 117/2006 Z. z. s účinnosťou od 1. apríla 2006
Zmena: 126/2006 Z. z. s účinnosťou od 1. júna 2006
Zmena: 342/2006 Z. z. s účinnosťou od 1. júna 2006
Zmena: 124/2006 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 2006
Zmena: 224/2006 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 2006
Zmena: 672/2006 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2007
Zmena: 693/2006 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2007
Zmena: 21/2007 Z. z. s účinnosťou od 15. januára 2007
Zmena: 43/2007 Z. z. s účinnosťou od 1. februára 2007
Zmena: 95/2007 Z. z. s účinnosťou od 1. apríla 2007
Zmena: 220/2007 Z. z. s účinnosťou od 31.mája 2007
Zmena: 193/2007 Z. z. s účinnosťou od 1. júna 2007
Zmena: 279/2007 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 2007
Zmena: 295/2007 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 2007
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Módosítva: a Tt. 171/2005. sz. törvényével, hatályos:
2005. május 1.
Módosítva: a Tt. 8/2005. sz. törvényével, hatályos:
2005. július 1.
Módosítva: a Tt. 93/2005. sz. törvényével, hatályos:
2005. július 1.
Módosítva: a Tt. 342/2005. sz. törvényével, hatályos:
2005. augusztus 1.
Módosítva: a Tt. 331/2005. sz. törvényével, hatályos:
2005. augusztus 18.
Módosítva: a Tt. 341/2005. sz. törvényével, hatályos:
2005. szeptember 1.
Módosítva: a Tt. 308/2005. sz. törvényével, hatályos:
2005. október 8.
Módosítva: a Tt. 558/2005. sz. törvényével, hatályos:
2005. december 15.
Módosítva: a Tt. 468/2005. sz. törvényével, hatályos:
2006. január 1.
Módosítva: a Tt. 473/2005. sz. törvényével, hatályos:
2006. január 1.
Módosítva: a Tt. 491/2005. sz. törvényével, hatályos:
2006. január 1.
Módosítva: a Tt. 538/2005. sz. törvényével, hatályos:
2006. január 1.
Módosítva: a Tt. 572/2005. sz. törvényével, hatályos:
2006. január 1.
Módosítva: a Tt. 573/2005. sz. törvényével, hatályos:
2006. január 1.
Módosítva: a Tt. 610/2005. sz. törvényével, hatályos:
2006. január 1.
Módosítva: a Tt. 14/2006. sz. törvényével, hatályos:
2006. február 1.
Módosítva: a Tt. 15/2006. sz. törvényével, hatályos:
2006. február 1.
Módosítva: a Tt. 24/2006. sz. törvényével, hatályos:
2006. február 1.
Módosítva: a Tt. 117/2006. sz. törvényével, hatályos:
2006. április 1.
Módosítva: a Tt. 126/2006. sz. törvényével, hatályos:
2006. június 1.
Módosítva: a Tt. 342/2006. sz. törvényével, hatályos:
2006. június 1.
Módosítva: a Tt. 124/2006. sz. törvényével, hatályos:
2006. július 1.
Módosítva: a Tt. 224/2006. sz. törvényével, hatályos:
2006. július 1.
Módosítva: a Tt. 672/2006. sz. törvényével, hatályos:
2007. január 1.
Módosítva: a Tt. 693/2006. sz. törvényével, hatályos:
2007. január 1.
Módosítva: a Tt. 21/2007. sz. törvényével, hatályos:
2007. január 15.
Módosítva: a Tt. 43/2007. sz. törvényével, hatályos:
2007. február 1.
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Zmena: 342/2007 Z. z. s účinnosťou od 26. júla 2007
Zmena: 355/2007 Z. z. s účinnosťou od 1. septembra
2007
Zmena: 359/2007 Z. z. s účinnosťou od 1. septembra
2007
Zmena: 344/2007 Z. z. s účinnosťou od 1. októbra 2007
Zmena: 358/2007 Z. z. s účinnosťou od 1. októbra 2007
Zmena: 342/2007 Z. z. s účinnosťou od 21. decembra
2007
Zmena: 309/2007 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2008
Zmena: 343/2007 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2008
Zmena: 460/2007 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2008
Zmena: 517/2007 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2008
Zmena: 537/2007 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2008
Zmena: 548/2007 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2008
Zmena: 571/2007 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2008
Zmena: 577/2007 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2008
Zmena: 661/2007 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2008
Zmena: 647/2007 Z. z. s účinnosťou od 15. januára
2008
Zmena: 92/2008 Z. z. s účinnosťou od 1. apríla 2008
Zmena: 112/2008 Z. z. s účinnosťou od 1. apríla 2008
Zmena: 167/2008 Z. z. s účinnosťou od 1. júna 2008
Zmena: 405/2008 Z. z. s účinnosťou od 1. novembra
2008
Zmena: 451/2008 Z. z. s účinnosťou od 1. decembra
2008
Zmena: 514/2008 Z. z. s účinnosťou od 15. decembra
2008
Zmena: 408/2008 Z. z. s účinnosťou od 25. decembra
2008
Zmena: 214/2008 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2009
Zmena: 264/2008 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2009
Zmena: 465/2008 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2009
Zmena: 495/2008 Z. z. s účinnosťou od 1. februára
2009
Zmena: 8/2009 Z. z. s účinnosťou od 1. februára 2009
Zmena: 45/2009 Z. z. s účinnosťou od 1. marca 2009
Zmena: 188/2009 Z. z. s účinnosťou od 1. júna 2009
Zmena: 191/2009 Z. z. s účinnosťou od 1. júna 2009
Zmena: 292/2009 Z. z. s účinnosťou od 1. septembra
2009
Zmena: 304/2009 Z. z. s účinnosťou od 1. septembra
2009
Zmena: 305/2009 Z. z. s účinnosťou od 1. septembra
2009
Zmena: 307/2009 Z. z. s účinnosťou od 1. septembra
2009
Zmena: 465/2009 Z. z. s účinnosťou od 1. decembra
2009
Zmena: 478/2009 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2010
Zmena: 513/2009 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2010
Zmena: 568/2009 Z.z. s účinnosťou od 1. februára 2010
Zmena: 570/2009Z.z. s účinnosťou od 1. februára 2010
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Módosítva: a Tt. 95/2007. sz.
2007. április 1.
Módosítva: a Tt. 220/2007. sz.
2007. május 31.
Módosítva: a Tt. 193/2007. sz.
2007. június 1.
Módosítva: a Tt. 279/2007. sz.
2007. július 1.
Módosítva: a Tt. 295/2007. sz.
2007. július 1.
Módosítva: a Tt. 342/2007. sz.
2007. július 26.
Módosítva: a Tt. 355/2007. sz.
2007. szeptember 1.
Módosítva: a Tt. 359/2007. sz.
2007. szeptember 1.
Módosítva: a Tt. 344/2007. sz.
2007. október 1.
Módosítva: a Tt. 358/2007. sz.
2007. október 1.
Módosítva: a Tt. 342/2007. sz.
2007. december 21.
Módosítva: a Tt. 309/2007. sz.
2008. január 1.
Módosítva: a Tt. 343/2007. sz.
2008. január 1.
Módosítva: a Tt. 460/2007. sz.
2008. január 1.
Módosítva: a Tt. 517/2007. sz.
2008. január 1.
Módosítva: a Tt. 537/2007. sz.
2008. január 1.
Módosítva: a Tt. 548/2007. sz.
2008. január 1.
Módosítva: a Tt. 571/2007. sz.
2008. január 1.
Módosítva: a Tt. 577/2007. sz.
2008. január 1.
Módosítva: a Tt. 661/2007. sz.
2008. január 1.
Módosítva: a Tt. 647/2007. sz.
2008. január 15.
Módosítva: a Tt. 92/2008. sz.
2008. április 1.
Módosítva: a Tt. 112/2008. sz.
2008. április 1.
Módosítva: a Tt. 167/2008. sz.
2008. június 1.
Módosítva: a Tt. 405/2008. sz.
2008. november 1.
Módosítva: a Tt. 451/2008. sz.
2008. december 1.
Módosítva: a Tt. 514/2008. sz.
2008. december 15.
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Zmena: 67/2010 Z.z. s účinnosťou od 27. februára 2010
Zmena: 594/2009 Z. z. s účinnosťou od 5. apríla 2010
Zmena: 274/2009 Z. z. s účinnosťou od 1. júna 2010
Zmena: 136/2010 Z. z. s účinnosťou od 1. júna 2010
Zmena: 144/2010 Z. z. s účinnosťou od 1. júna 2010
Zmena: 92/2010 Z. z. s účinnosťou od 28. júla 2010
Zmena: 556/2010 Z. z. s účinnosťou od 31. decembra
2010
Zmena: 514/2010 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2011
Zmena: 39/2011 Z. z. s účinnosťou od 1. apríla 2011
Zmena: 119/2011 Z. z. s účinnosťou od 1. mája 2011
Zmena: 200/2011 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 2011
Zmena: 223/2011 Z. z. s účinnosťou od 20. júla 2011
Zmena: 258/2011 Z. z. s účinnosťou od 3. augusta 2011
Zmena: 254/2011 Z. z. s účinnosťou od 1. septembra
2011
Zmena: 256/2011 Z. z. s účinnosťou od 1. septembra
2011
Zmena: 342/2011 Z. z. s účinnosťou od 1. novembra
2011
Zmena: 405/2011 Z. z. s účinnosťou od 26. novembra
2011
Zmena: 363/2011 Z. z. s účinnosťou od 1. decembra
2011
Zmena: 392/2011 Z. z. s účinnosťou od 1. decembra
2011
Zmena: 324/2011 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2012
Zmena: 392/2011 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2012
Zmena: 381/2011 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2012
Zmena: 409/2011 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2012
Zmena: 404/2011 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2012
Zmena: 519/2011 Z. z. s účinnosťou od 1. februára
2012
Zmena: 392/2011 Z. z. s účinnosťou od 30. júna 2012
Zmena: 49/2012 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 2012
Zmena: 96/2012 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 2012
Zmena: 251/2012 Z. z. s účinnosťou od 1. septembra
2012
Zmena: 286/2012 Z. z. s účinnosťou od 1. októbra 2012
Zmena: 339/2012 Z. z. s účinnosťou od 1. decembra
2012
Zmena: 351/2012 Z. z. s účinnosťou od 1. decembra
2012
Zmena: 336/2012 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2013
Zmena: 439/2012 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2013
Zmena: 447/2012 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2013
Zmena: 459/2012 Z. z. s účinnosťou od 2. januára 2013
Zmena: 286/2012 Z. z. s účinnosťou od 19. januára
2013
Zmena: 8/2013 Z. z. s účinnosťou od 1. februára 2013
Zmena: 39/2013 Z. z. s účinnosťou od 15. marca 2013
Zmena: 40/2013 Z. z. s účinnosťou od 1. apríla 2013
Zmena: 75/2013 Z. z. s účinnosťou od 1. mája 2013
Zmena: 96/2013 Z. z. s účinnosťou od 1. mája 2013
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Módosítva: a Tt. 408/2008. sz. törvényével,
2008. december 25.
Módosítva: a Tt. 214/2008. sz. törvényével,
2009. január 1.
Módosítva: a Tt. 264/2008. sz. törvényével,
2009. január 1.
Módosítva: a Tt. 465/2008. sz. törvényével,
2009. január 1.
Módosítva: a Tt. 495/2008. sz. törvényével,
2009. február 1.
Módosítva: a Tt. 8/2009. sz. törvényével,
2009. február 1.
Módosítva: a Tt. 45/2009. sz. törvényével,
2009. március 1.
Módosítva: a Tt. 188/2009. sz. törvényével,
2009. június 1.
Módosítva: a Tt. 191/2009. sz. törvényével,
2009. június 1.
Módosítva: a Tt. 292/2009. sz. törvényével,
2009. szeptember 1.
Módosítva: a Tt. 304/2009. sz. törvényével,
2009. szeptember 1.
Módosítva: a Tt. 305/2009. sz. törvényével,
2009. szeptember 1.
Módosítva: a Tt. 307/2009. sz. törvényével,
2009. szeptember 1.
Módosítva: a Tt. 465/2009. sz. törvényével,
2009. december 1.
Módosítva: a Tt. 478/2009. sz. törvényével,
2010. január 1.
Módosítva: a Tt. 513/2009. sz. törvényével,
2010. január 1.
Módosítva: a Tt. 568/2009. sz. törvényével,
2010. február 1.
Módosítva: a Tt. 570/2009. sz. törvényével,
2010. február 1.
Módosítva: a Tt. 67/2010. sz. törvényével,
2010. február 27.
Módosítva: a Tt. 594/2009. sz. törvényével,
2010. április 5.
Módosítva: a Tt. 274/2009. sz. törvényével,
2010. június 1.
Módosítva: a Tt. 136/2010. sz. törvényével,
2010. június 1.
Módosítva: a Tt. 144/2010. sz. törvényével,
2010. június 1.
Módosítva: a Tt. 92/2010. sz. törvényével,
2010. július 28.
Módosítva: a Tt. 556/2010. sz. törvényével,
2010. december 31.
Módosítva: a Tt. 514/2010. sz. törvényével,
2011. január 1.
Módosítva: a Tt. 39/2011. sz. törvényével,
2011. április 1.
www.onkormanyzas.sk
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Zmena: 72/2013 Z. z. s účinnosťou od 1. júna 2013
Zmena: 94/2013 Z. z. s účinnosťou od 1. júna 2013
Zmena: 122/2013 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 2013
Zmena: 154/2013 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 2013
Zmena: 213/2013 Z. z. s účinnosťou od 1. septembra
2013
Zmena: 144/2013 Z. z. s účinnosťou od 30. septembra
2013
Zmena: 311/2013 Z. z. s účinnosťou od 1. novembra
2013
Zmena: 319/2013 Z. z. s účinnosťou od 1. novembra
2013
Zmena: 347/2013 Z. z. s účinnosťou od 1. decembra
2013
Zmena: 286/2012 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2014
Zmena: 547/2011 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2014
Zmena: 387/2013 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2014
Zmena: 388/2013 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2014
Zmena: 474/2013 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2014
Zmena: 506/2013 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2014
Zmena: 35/2014 Z. z. s účinnosťou od 1. apríla 2014
Zmena: 84/2014 Z. z. s účinnosťou od 15. apríla 2014
Zmena: 58/2014 Z. z. s účinnosťou od 1. júna 2014
Zmena: 381/2011 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 2014
Zmena: 152/2014 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 2014
Zmena: 162/2014 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 2014
Zmena: 182/2014 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 2014
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Módosítva: a Tt. 119/2011. sz.
2011. május 1.
Módosítva: a Tt. 200/2011. sz.
2011. július 1.
Módosítva: a Tt. 223/2011. sz.
2011. július 20.
Módosítva: a Tt. 258/2011. sz.
2011. augusztus 3.
Módosítva: a Tt. 254/2011. sz.
2011. szeptember 1.
Módosítva: a Tt. 256/2011. sz.
2011. szeptember 1.
Módosítva: a Tt. 342/2011. sz.
2011. november 1.
Módosítva: a Tt. 405/2011. sz.
2011. november 26.
Módosítva: a Tt. 363/2011. sz.
2011. december 1.
Módosítva: a Tt. 392/2011. sz.
2011. december 1.
Módosítva: a Tt. 324/2011. sz.
2012. január 1.
Módosítva: a Tt. 392/2011. sz.
2012. január 1.
Módosítva: a Tt. 381/2011. sz.
2012. január 1.
Módosítva: a Tt. 409/2011. sz.
2012. január 1.
Módosítva: a Tt. 404/2011. sz.
2012. január 1.
Módosítva: a Tt. 519/2011. sz.
2012. február 1.
Módosítva: a Tt. 392/2011. sz.
2012. június 30.
Módosítva: a Tt. 49/2012. sz.
2012. július 1.
Módosítva: a Tt. 96/2012. sz.
2012. július 1.
Módosítva: a Tt. 251/2012. sz.
2012. szeptember 1.
Módosítva: a Tt. 286/2012. sz.
2012. október 1.
Módosítva: a Tt. 339/2012. sz.
2012. december 1.
Módosítva: a Tt. 351/2012. sz.
2012. december 1.
Módosítva: a Tt. 336/2012. sz.
2013. január 1.
Módosítva: a Tt. 439/2012. sz.
2013. január 1.
Módosítva: a Tt. 447/2012. sz.
2013. január 1.
Módosítva: a Tt. 459/2012. sz.
2013. január 2.
www.onkormanyzas.sk
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Módosítva: a Tt. 286/2012. sz. törvényével,
2013. január 19.
Módosítva: a Tt. 8/2013. sz. törvényével,
2013. február 1.
Módosítva: a Tt. 39/2013. sz. törvényével,
2013. március 15.
Módosítva: a Tt. 40/2013. sz. törvényével,
2013. április 1.
Módosítva: a Tt. 75/2013. sz. törvényével,
2013. május 1.
Módosítva: a Tt. 96/2013. sz. törvényével,
2013. május 1.
Módosítva: a Tt. 72/2013. sz. törvényével,
2013. június 1.
Módosítva: a Tt. 94/2013. sz. törvényével,
2013. június 1.
Módosítva: a Tt. 122/2013. sz. törvényével,
2013. július 1.
Módosítva: a Tt. 154/2013. sz. törvényével,
2013. július 1.
Módosítva: a Tt. 213/2013. sz. törvényével,
2013. szeptember 1.
Módosítva: a Tt. 144/2013. sz. törvényével,
2013. szeptember 30.
Módosítva: a Tt. 311/2013. sz. törvényével,
2013. november 1.
Módosítva: a Tt. 319/2013. sz. törvényével,
2013. november 1.
Módosítva: a Tt. 347/2013. sz. törvényével,
2013. december 1.
Módosítva: a Tt. 286/2012. sz. törvényével,
2014. január 1.
Módosítva: a Tt. 547/2011. sz. törvényével,
2014. január 1.
Módosítva: a Tt. 387/2013. sz. törvényével,
2014. január 1.
Módosítva: a Tt. 388/2013. sz. törvényével,
2014. január 1.
Módosítva: a Tt. 474/2013. sz. törvényével,
2014. január 1.
Módosítva: a Tt. 506/2013. sz. törvényével,
2014. január 1.
Módosítva: a Tt. 35/2014. sz. törvényével,
2014. április 1.
Módosítva: a Tt. 84/2014. sz. törvényével,
2014. április 15.
Módosítva a Tt. 58/2014. sz. törvényével,
2014. június 1.
Módosítva a Tt. 381/2011. sz. törvényével,
2014. július 1.
Módosítva a Tt. 152/2014. sz. törvényével,
2014. július 1.
Módosítva a Tt. 162/2014. sz. törvényével,
2014. július 1.
www.onkormanyzas.sk
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Módosítva a Tt. 182/2014. sz. törvényével, hatályos:
2014. július 1.

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa a következő
törvényt fogadta el:

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

1. §
Bevezető rendelkezés
A jelen törvény a közigazgatási illetékeket szabályozza
(a továbbiakban csak „illetékek“), melyeket az
államigazgatási szervek, a nagyobb területi egységek, a
községek, az állami irattárak1) és a DataCentrum (a
továbbiakban
csak
„közigazgatási
hatóság“)
cselekményeiért (szolgáltatásaiért) és eljárásaiért kell
fizetni.

§1
Úvodné ustanovenie
Tento zákon upravuje správne poplatky (ďalej len
„poplatky“), ktoré sa platia za úkony a konania orgánov
štátnej správy, vyšších územných celkov, obcí, štátnych
archívov1) a DataCentra (ďalej len „správny orgán“).

2. §
Az illetékek tárgya
Az illetékek tárgyát a közigazgatási hatóságok
cselekményei és eljárásai képezik, melyek a
közigazgatási illetékek tarifatáblázatában vannak
feltüntetve (a továbbiakban csak „tarifatáblázat“). A
tarifatáblázat a mellékletben található, amely a jelen
törvény részét képezi.

§2
Predmet poplatkov
Predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych
orgánov, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych
poplatkov (ďalej len „sadzobník“). Sadzobník tvorí
prílohu, ktorá je súčasťou tohto zákona.

3. §
Az illetékfizető
(1) Az illetékfizető olyan jogi személy vagy
természetes személy, amely/aki a cselekményt vagy
eljárást kezdeményezte, ha a jelen törvény másként
nem rendelkezik.
(2) Ha több illetékfizető is van, az illetéket kötelesek
egyetemlegesen befizetni.

§3
Poplatník
(1) Poplatníkom je právnická osoba alebo fyzická
osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo konanie, ak
tento zákon neustanovuje inak.
(2) Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť
poplatok spoločne a nerozdielne.

4. §
(1) Az illetékmentességet élveznek a következő jogi
személyek és természetes személyek:
a) az állami szervek, községek, nagyobb területi
egységek és költségvetési szervezetek, kivéve a
tarifatáblázat 10. és 11. tételeit, ha a jelen törvény
másként nem rendelkezik,
b) a Szlovák Földalap olyan cselekmények és
eljárások esetében, melyeket a Szlovák Köztársaság
nevében hajtanak végre, kivéve a tarifatáblázat 10.
és 11. tételeit, ha a jelen törvény másként nem
rendelkezik,
c) a Szlovák Köztársaságba akkreditált diplomáciai
képviselők, hivatásos konzulok és további
személyek, akik a nemzetközi jog szerint2)
kiváltságokat és mentességet élveznek feltéve, hogy
garantált a kölcsönösség.
(2) Az 1. bekezdésben feltüntetett személyeken kívül

§4
(1) Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a
fyzické osoby:
a) štátne orgány, obce, vyššie územné celky a
rozpočtové organizácie, s výnimkou položky 10 a
11 sadzobníka, ak tento zákon neustanovuje inak,
b) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a
konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej
republiky, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka,
ak tento zákon neustanovuje inak,
c) diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej
republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré
podľa medzinárodného práva2) požívajú výsady a
imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.
(2) Od poplatkov sú okrem osôb uvedených v odseku 1
oslobodené aj súdy, prokuratúra, orgány činné v
trestnom konaní, notári pri výkone činnosti súdneho
komisára podľa osobitného predpisu,1a) exekútori pri
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illetékmentességet élveznek a bíróságok, az ügyészség,
a bűnüldöző szervek, bírósági biztosi tevékenység
végzése során a jegyzők külön szabályozás szerint,1a) a
végrehajtók a végrehajtás során külön szabályozás
szerint1b), a Szlovák Vöröskereszt feladatainak
teljesítése során külön szabályozás szerint1c) és a 100%
állami tulajdonrésszel működő jogi személy is, olyan
személyek által szolgáltatott adatok ellenőrzése
céljából, akiket besoroltak az állam által polgároknak
nyújtandó segélyprogramba, akik a gazdasági válság
következtében
elveszítették
lakáshitel-fizetési
képességüket.
(3) Az illetékmentességet élveznek azok a
cselekmények, melyek a következő általános érvényű
jogszabályok végrehajtásával függenek össze:
a) a társadalombiztosításról szóló jogszabállyal,
beleértve a nyugdíjbiztosítást és a táppénzbiztosítást, az állami szociális juttatásokat és a
szociális segélyt,
b) a szabálysértésekről szóló jogszabállyal,3)
c) az információkhoz való szabad hozzáférésről
szóló jogszabállyal.
(4) Illetékmentességet élveznek azok a cselekmények
és eljárások, melyek végrehajtására és megvalósítására
természeti katasztrófák következtében kerül sor.
(5) Illetékmentességet élveznek továbbá azok a
cselekmények, melyekről a Szlovák Köztársaságot
kötelező nemzetközi szerződés vagy nemzetközi
egyezmény így rendelkezik.

výkone exekúcie podľa osobitného predpisu1b),
Slovenský Červený kríž pri plnení úloh podľa
osobitného predpisu1c) a právnická osoba so 100%
majetkovou účasťou štátu na účely preverenia údajov
poskytnutých osobami, ktoré boli zaradené do
programu poskytovania pomoci štátu občanom, ktorí
stratili schopnosť splácať úver na bývanie v dôsledku
hospodárskej krízy.
(3) Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s
vykonávaním
všeobecne
záväzných
právnych
predpisov
a) o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového
zabezpečenia
a
nemocenského
poistenia
(zabezpečenia), štátnych sociálnych dávok a
sociálnej pomoci,
b) o priestupkoch,3)
c) o slobodnom prístupe k informáciám.
(4) Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania
vykonané a uskutočnené v dôsledku živelnej pohromy.
(5) Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, o ktorých
tak určuje medzinárodná zmluva alebo medzinárodná
dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná.

5. §
A százalékos illetékkulccsal
meghatározott illetékalap
(1) A százalékos illetékkulccsal meghatározott
illetékalap a tarifatáblázat megfelelő tételénél van
feltüntetve.
(2) Az illetékfizető köteles közölni az illetéket beszedő
közigazgatási szervvel a cselekmény tárgyának árát. Ha
az illetékfizető felszólítás után sem jelöli meg az árat, a
közigazgatási szerv maga állapítja meg azt, az
illetékfizető költségére.
(3) A százalékos illetékkulccsal meghatározott
illetékalap egész eurókra, lefelé kerekítendő. Az
illetéket euró cent pontossággal úgy kell kiszámolni,
kivéve 7. § 9. bek.-ben meghatározottat, hogy ha az
egész számon felüli összeg
a) kevesebb, mint 50, az illeték egész euróra, lefelé
kerekítendő,
b) egyenlő 50-nel, az illeték nem kerekítendő,
c) több, mint 50, az illeték fél euróra, lefelé
kerekítendő.

§5
Základ poplatku ustanovený
percentuálnou sadzbou
(1) Základ poplatku ustanovený percentuálnou sadzbou
je uvedený v príslušnej položke sadzobníka.
(2) Poplatník je povinný oznámiť cenu predmetu úkonu
správnemu orgánu, ktorý poplatok vyberá. Ak
poplatník cenu neuvedie ani po výzve, zistí ju správny
orgán sám na náklady poplatníka.
(3) Základ poplatku ustanovený percentuálnou sadzbou
sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol. Poplatok sa
vypočíta, s výnimkou ustanovenou v § 7 ods. 9, s
presnosťou na eurocenty tak, že ak suma prevyšujúca
celé číslo je
a) menšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na celé euro
nadol,
b) rovná 50, poplatok sa nezaokrúhli,
c) väčšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na pol eura
nadol.

6. §
Az illetékkulcsok

§6
Sadzby poplatkov
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(1) Az illetékkulcsok a tarifatáblázatban vannak
meghatározva, fix összegben vagy az illeték alapjából
számított
százalékos
illetékkulccsal.
Ha
a
cselekményeket és eljárásokat külön törvény szerinti4)
elektronikus
aláírással
ellátott,
elektronikus
eszközökkel benyújtott javaslat alapján hajtják végre,
vagy külön szabályozás szerint4a) engedélyezett
beadvány vagy integrált szolgáltatási pont5) útján
benyújtott javaslat alapján hajtják végre, az illetékkulcs
a tarifatáblázatban szereplő illetékkulcs 50%-a, de
legfeljebb 70 euróval csökkentett, ha a jelen törvény a
tarifatáblázat egyes tételeinél másként nem rendelkezik.
Ha a második mondat szerinti javaslatnak mellékletei is
vannak, a második mondat szerinti csökkentett
illetékkulcs akkor alkalmazandó, ha ezek a mellékletek
elektronikus formában vannak.
(2) Ha az illetékkulcs eljárásra vonatkozik, ez alatt az
eljárás egy szinten történő lefolytatása értendő.

(1) Sadzby poplatkov sú určené v sadzobníku pevnou
sumou alebo percentuálnou sadzbou zo základu
poplatku. Ak sa úkony a konania vykonávajú na
základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami
a podpísaného elektronickým podpisom podľa
osobitného zákona4) alebo podania autorizovaného
podľa osobitného predpisu4a) alebo prostredníctvom
integrovaného obslužného miesta,5) sadzba poplatkov je
50% zo sadzby poplatkov určených v sadzobníku,
najviac však znížená o 70 eur ak tento zákon pri
jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak.
Ak sú súčasťou návrhu podľa druhej vety prílohy,
znížená sadzba poplatkov podľa druhej vety sa uplatní,
ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.
(2) Ak je sadzba poplatku určená za konanie, rozumie
sa tým konanie na jednom stupni.

7. §
Az illetékek fizetése
(1) Az illetékek okmánybélyeggel,6) készpénzben,
bankkártyával,
postai
utalvánnyal,
illetve
bankszámláról vagy külföldi bank hazai fiókjában
vezetett bankszámláról történő átutalással fizetendők.
Okmánybélyegekkel és készpénzben azok az illetékek
fizethetők, amelyek egyedi esetekben nem haladják
meg a 300 eurós összeget. Készpénzben és
bankkártyával a 100%-os állami tulajdonrésszel
rendelkező jogi személy műszaki berendezése
igénybevételével (a továbbiakban csak „a rendszer
üzemeltetője“) fizethetők az illetékek, ha a
közigazgatási hatóság rendelkezik az ehhez szükséges
feltételekkel.
(2) Az illetékek integrált szolgáltató pontok vagy
akkreditált kifizetők útján is fizethetők, külön
szabályozás szerint.6ab)
(3)
Az
illetékek
nyilvántartásának
központi
rendszeréhez csatlakozott közigazgatási szerv a
rendszer üzemeltetője és a közigazgatási szerv között
megkötött szerződés alapján köteles lehetővé tenni az
illetékek befizetésére és feldolgozására szolgáló
műszaki berendezés elhelyezését és üzemeltetését;
ebben az esetben az állami vagyon kezeléséről szóló
általános szabályozás6ac) nem alkalmazandó. Az
illetékek befizetésére és feldolgozására szolgáló
műszaki berendezés elhelyezésének és üzemeltetésének
feltételeit a rendszer üzemeltetője és a közigazgatási
szerv közötti szerződés szabályozza; a rendszer
üzemeltetője és a közigazgatási szerv kötelesek ilyen
szerződést
kötni
a
Szlovák
Köztársaság
Pénzügyminisztériuma által jóváhagyott minta szerint.
A második mondat szerinti szerződés mintáját a
Szlovák
Köztársaság
Pénzügyminisztériumának

§7
Platenie poplatkov
(1) Poplatky sa platia kolkovými známkami,6) v
hotovosti, platobnou kartou, poštovým poukazom alebo
prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej
banky. Kolkovými známkami a v hotovosti sa môžu
platiť poplatky, ak v jednotlivom prípade neprevyšujú
sumu 300 eur. V hotovosti a platobnou kartou možno
platiť poplatky prostredníctvom technického vybavenia
právnickej osoby so 100% majetkovou účasťou štátu
(ďalej len „prevádzkovateľ systému“), ak má na to
správny orgán vytvorené podmienky.
(2) Poplatky možno platiť aj prostredníctvom
integrovaného obslužného miesta alebo akreditovaného
platcu podľa osobitného predpisu.6ab)
(3) Správny orgán zapojený do centrálneho systému
evidencie poplatkov je povinný na základe zmluvy
uzatvorenej medzi prevádzkovateľom systému a
správnym
orgánom
umožniť
umiestnenie
a
prevádzkovanie technického vybavenia na vykonanie a
spracovanie platieb poplatkov; v tomto prípade sa
všeobecný predpis o správe majetku štátu6ac) nepoužije.
Podmienky umiestnenia a prevádzkovania technického
vybavenia na vykonanie a spracovanie platieb
poplatkov upraví zmluva medzi prevádzkovateľom
systému a správnym orgánom; prevádzkovateľ systému
a správny orgán sú povinní uzavrieť takúto zmluvu
podľa vzoru schváleného Ministerstvom financií
Slovenskej republiky. Vzor zmluvy podľa druhej vety
sa zverejní na webovom sídle Ministerstva financií
Slovenskej republiky.
(4) Poplatky za úkony a konania vykonávané obcami a
vyššími územnými celkami sa platia prevodom z účtu v
banke alebo v pobočke zahraničnej banky, poštovým
poukazom, v hotovosti, prostredníctvom integrovaného
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honlapján teszik közzé.
(4) 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
szerinti6ab) integrált szolgáltató pontok vagy akkreditált
kifizetők útján fizetendők.
(5) A Szlovák Köztársaság Szabadalmi Hivatalának és
a Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériumának
mint a Kereskedelmi Közlöny külön szabályozás
szerinti6aa) kiadójának a végrehajtott cselekményekért
és eljárásokért járó illetékek bankszámláról vagy
külföldi bank hazai fiókjában vezetett bankszámláról
történő átutalással, postai utalvánnyal, illetve külön
szabályozás szerinti6ab) integrált szolgáltató pontok
vagy akkreditált kifizetők útján fizetendők.
(6) Az illetékek euróban fizetendők, hacsak a jelen
törvény másként nem rendelkezik.
(7) A külképviseleti szervek az illetékeket
készpénzben, bankszámláról vagy külföldi bank hazai
fiókjában vezetett bankszámláról történő átutalással,
illetve postai utalvánnyal szedik be. Az illetékek annak
az országnak a pénznemében fizetendők, amelyben a
hatóság székhelye található, referencia-árfolyamon
átszámítva euróra, melyet az Európai Központi Bank
vagy a Szlovák Nemzeti Bank6a) határoz meg és hirdet
ki, azon naptári hónap első napját megelőző napon,
amely hónapban az illeték beszedésére vagy
összegének bejelentésére sor kerül. A külképviseleti
szerv más állam pénznemében is elfogadhatja a
befizetést, mint amelyikben a székhelye található.
(8) A külföldi7) illetékfizető az illetékeket a Szlovák
Köztársaság határátkelőhelyén külföldi pénznemben is
befizetheti.
(9) Az euró átszámítása külföldi pénznemre és vissza
referencia-árfolyamon történik, melyet az Európai
Központi Bank vagy a Szlovák Nemzeti Bank6a)
határoz meg és hirdet ki, és amely annak a naptári
hónapnak az első napján érvényes, amelyben az
illetéket beszedik, vagy az illetékfizetőnek bejelentik
annak összegét. Az illetékek összege átszámítás után a
külföldi pénznem egész alapegységére, felfelé
kerekítendő.
(10) A külön szabályozás szerinti6ab) integrált
szolgáltató pontokon vagy akkreditált kifizetők útján
végrehajtott térítés, a térítésről szóló garantált
információ
kézhezvételének
napján
tekintendő
kiegyenlítettnek, külön szabályozás szerint.7aa)

obslužného miesta alebo akreditovaného platcu podľa
osobitného predpisu.6ab)
(5) Poplatky za úkony a konania vykonávané Úradom
priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky a
Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky ako
vydavateľom Obchodného vestníka podľa osobitného
predpisu6aa) sa platia prevodom z účtu v banke alebo v
pobočke zahraničnej banky, poštovým poukazom,
prostredníctvom integrovaného obslužného miesta
alebo akreditovaného platcu podľa osobitného
predpisu.6ab)
(6) Poplatky sa platia v eurách, ak tento zákon
neustanovuje inak.
(7) Zastupiteľské úrady vyberajú poplatky v hotovosti
prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej
banky alebo poštovým poukazom. Poplatky sa vyberajú
v mene toho štátu, v ktorom majú svoje sídlo,
prepočítané z meny euro referenčným výmenným
kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska6a) v deň
predchádzajúci prvému kalendárnemu dňu v mesiaci, v
ktorom sa poplatok vyberá alebo oznamuje jeho suma.
Zastupiteľský úrad môže prijať platbu aj v mene iného
štátu, než v ktorom má svoje sídlo.
(8) Poplatník, ktorý je cudzozemcom7), môže platiť
poplatky na hraničnom priechode Slovenskej republiky
v cudzej mene.
(9) Prepočet meny euro na cudziu menu a naopak sa
vykoná referenčným výmenným kurzom určeným a
vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska,6a) ktorý je platný v prvý
deň kalendárneho mesiaca, v ktorom sa poplatok
vyberá alebo oznamuje poplatníkovi jeho suma.
Poplatky sa po prepočte zaokrúhľujú na celú základnú
jednotku cudzej meny nahor.
(10) Platba vykonaná prostredníctvom integrovaného
obslužného miesta alebo akreditovaného platcu podľa
osobitného predpisu6ab) sa považuje za uhradenú dňom
doručenia zaručenej informácie o úhrade podľa
osobitného predpisu.7aa)

8. §
Az illetékfizetési kötelezettség létrejötte
és az illetékfizetések esedékessége
(1) A tarifatáblázatban, fix összegben meghatározott

§8
Vznik poplatkovej povinnosti
a splatnosť poplatkov
(1) Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa
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illetékek felszólítás nélkül és a cselekmény
végrehajtására vagy az eljárás megvalósítására irányuló
beadvány benyújtásakor fizetendők, hacsak a
tarifatáblázat egyes tételeinél nincs másként
meghatározva. A beadvány benyújtásával egyidejűleg
létrejön az illetékfizetési kötelezettség is. Ha a
beadvány benyújtásakor nem került sor az illeték vagy
a teljes meghatározott összegének kiegyenlítésére, az
illeték a közigazgatási szerv írásbeli fizetési
felszólításának kézhezvételétől számított 15 napon
belül fizetendő.
(2) A tarifatáblázatban, százalékos illetékkulccsal
meghatározott illetékek írásbeli felszólítás alapján, a
cselekmény végrehajtása előtt fizetendők, hacsak a
tarifatáblázat egyes tételeinél nincs másként
meghatározva, és az írásbeli fizetési felszólítás
kézhezvételétől számított 15 napon belül fizetendők,
hacsak a tarifatáblázat egyes tételeinél nincs másként
meghatározva.

platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje
k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak
pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je
ustanovené inak. Podaním vzniká zároveň poplatková
povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní
alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa
doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho
zaplatenie.
(2) Poplatky určené v sadzobníku percentuálnou
sadzbou sa platia pred vykonaním úkonu na základe
písomnej výzvy, ak pri jednotlivých položkách
sadzobníka nie je ustanovené inak, a sú splatné do 15
dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na ich
zaplatenie, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka
nie je ustanovené inak.

9. §
Az illeték be nem fizetésének következményei
Ha a jelen törvény 8. § szerint esedékes illetékeket nem
fizetik ki, a közigazgatási szerv a cselekményt nem
hajtja végre, és az eljárást leállítja. Az eljárás illeték be
nem fizetése miatti leállításáról szóló határozat ellen
fellebbezésnek nincs helye.

§9
Následky nezaplatenia poplatku
Ak poplatky splatné podľa § 8 tohto zákona nebudú
zaplatené, správny orgán úkon nevykoná a konanie
zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre
nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať.

10. §
Az illeték visszatérítése
(1) A közigazgatási szerv az illeték teljes összegének
visszatérítéséről dönt, ha az illetékfizető hibáján kívül a
cselekmény nem volt végrehajtható vagy az eljárás nem
volt megvalósítható a külön szabályozás szerint
megállapított határidőn belül, vagy ha az illeték a
nélkül került befizetésre, hogy az illetékfizető arra
köteles lett volna, hacsak a tarifatáblázat egyes
tételeinél másként nem rendelkeznek. A jelen törvény
alkalmazásában a külön szabályozásban megállapított
határidő betartottnak minősül, ha a határidő utolsó
napján a közigazgatási szerv
a) postára adja az illetékköteles leiratot/határozatot/okiratot,
b) elektronikus úton elküldi az illetékköteles
leiratot/határozatot/okiratot, külön szabályozás
szerint7ab) vagy
c) átadja az illetékfizetőnek az illetékköteles
leiratot/határozatot/okiratot.
(2) A közigazgatási szerv az illeték azon részének
visszatérítéséről dönt, amellyel az illetékfizető többet
fizetett, mint amennyire köteles volt (a továbbiakban
csak „túlfizetés“).
(3) Az illetéket és a túlfizetést az a közigazgatási szerv
téríti vissza, amelyik az illetéket beszedte, mégpedig az

§ 10
Vrátenie poplatku
(1) Správny orgán rozhodne o vrátení poplatku v plnej
výške, ak sa nemohol vykonať úkon alebo uskutočniť
konanie bez zavinenia poplatníka v lehote ustanovenej
podľa osobitného predpisu alebo ak bol poplatok
zaplatený bez toho, aby bol na to poplatník povinný, ak
pri jednotlivých položkách v sadzobníku nie je
ustanovené inak. Na účely tohto zákona sa lehota
ustanovená osobitným predpisom považuje za
zachovanú, ak v posledný deň lehoty správny orgán
a) odovzdá spoplatnené vybavenie na poštovú
prepravu,
b) odošle spoplatnené vybavenie elektronicky podľa
osobitného predpisu7ab) alebo
c) odovzdá poplatníkovi spoplatnené vybavenie.
(2) Správny orgán rozhodne o vrátení sumy, o ktorú
poplatník zaplatil viac, než bol povinný (ďalej len
„preplatok“).
(3) Poplatok a preplatok vráti správny orgán, ktorý
poplatok vybral, do 30 dní odo dňa právoplatnosti
rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku. Ak je
správny orgán zapojený do centrálneho systému
evidencie poplatkov, poplatok a preplatok vráti
prevádzkovateľ systému najneskôr do 30 dní odo dňa
doručenia odpisu právoplatného rozhodnutia správneho
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illeték vagy a túlfizetés visszatérítéséről szóló határozat
jogerőre emelkedésének napjától számított 30 napon
belül. Ha a közigazgatási szerv csatlakozott az illetékek
nyilvántartásának központi rendszeréhez, az illetéket és
a túlfizetést a rendszer üzemeltetője téríti vissza,
legkésőbb az illeték vagy a túlfizetés visszatérítéséről
szóló közigazgatási határozati leirat kézhezvételének
napjától számított 30 napon belül.
(4) Ha a közigazgatási szerv vagy a rendszer
üzemeltetője nem téríti vissza az illetéket vagy a
túlfizetést a 3. bekezdésben megadott határidőn belül,
köteles az illetékfizetőnek késedelmi kamatot fizetni az
illetékből vagy a túlfizetésből, melyet vissza kellett
volna térítenie, mégpedig az Európai Központi Bank
alapkamatának háromszorosát, amely az illeték vagy a
túlfizetés visszatérítésének napján érvényes. Ha az
Európai Központi Bank alapkamatának háromszorosa
nem éri el az 5%-ot, a kamat kiszámítása során az
Európai Központi Bank alapkamatának háromszorosa
helyett 5%-os kamatláb alkalmazandó. A késedelmi
kamat az illeték- vagy a túlfizetés-visszatérítés
késedelemének minden napjára megítélendő, egészen
azok visszatérítésének napjáig.
(5) Ha a cselekmény vagy az eljárás az illetékfizetőnek
felróható okokból nem volt végrehajtható vagy nem
volt megvalósítható, a közigazgatási szerv az
illetékfizető kérvényére az illeték visszatérítése mellett
dönthet, de legfeljebb a befizetett illetékösszeg 65%-ig;
a 3. és 4. bekezdések rendelkezései arányos mértékben
alkalmazandók. A visszatérítendő illeték euró centekre
felfelé kerekítendő.
(6) Az illeték vagy a túlfizetés visszatérítéséről szóló
határozatnak tartalmaznia kell:
a) a közigazgatási szerv megjelölését, amely az
illeték vagy a túlfizetés visszatérítéséről döntött,
b) a határozat kiadásának dátumát,
c) az illetékfizető pontos megjelölését,
d) az illetékfizető állandó lakhelyét (székhelyét),
e) a határozati rendelkezést, amely tartalmazza az
ügyben meghozott határozatot, feltüntetve azt a
rendelkezést, amely alapján az illetéket vagy a
túlfizetést visszatérítik,
f) az illeték kiegyenlítésének módját,
g) az illeték befizetésének nyilvántartási számát, ha
az illetékek nyilvántartásának központi rendszere
azt hozzárendelte,
h) a visszatérítendő illetéket vagy túlfizetést, esetleg
az illetékfizető bankszámlaszámát vagy külföldi
bank hazai fiókjában vezetett bankszámlaszámát,
melyre az illetéket vagy a túlfizetést vissza kell
utalni,
i) a közigazgatási szerv által megbízott alkalmazott
aláírását, családi és utónevének, valamint
tisztségének feltüntetésével,
www.onkormanyzas.sk

orgánu o vrátení poplatku alebo preplatku.
(4) Ak správny orgán alebo prevádzkovateľ systému
nevráti poplatok alebo preplatok v lehote uvedenej v
odseku 3, je povinný zaplatiť poplatníkovi úrok z
omeškania z poplatku alebo preplatku, ktorý sa mal
vrátiť, vo výške trojnásobku základnej úrokovej sadzby
Európskej centrálnej banky platnej v deň vrátenia
poplatku alebo preplatku. Ak trojnásobok základnej
úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky
nedosiahne 5%, pri výpočte úroku sa namiesto
trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej
centrálnej banky použije ročná úroková sadzba 5%.
Úrok z omeškania sa priznáva za každý deň omeškania
vrátenia poplatku alebo preplatku až do dňa ich
vrátenia.
(5) Ak sa úkon nevykonal alebo konanie sa
neuskutočnilo z dôvodov na strane poplatníka, správny
orgán môže na žiadosť poplatníka rozhodnúť o vrátení
poplatku, najviac však vo výške 65% zo zaplateného
poplatku; ustanovenia odsekov 3 a 4 sa použijú
primerane. Poplatok, ktorý sa má vrátiť, sa zaokrúhľuje
na eurocenty nahor.
(6) Rozhodnutie o vrátení poplatku alebo preplatku
musí obsahovať
a) označenie správneho orgánu, ktorý o vrátení
poplatku alebo preplatku rozhodol,
b) dátum vydania rozhodnutia,
c) presné označenie poplatníka,
d) trvalý pobyt (sídlo) poplatníka,
e) výrok, ktorý obsahuje rozhodnutie vo veci s
uvedením ustanovenia, podľa ktorého sa poplatok
alebo preplatok vracia,
f) spôsob úhrady poplatku,
g) evidenčné číslo platby poplatku, ak je pridelené
centrálnym systémom evidencie poplatkov,
h) poplatok alebo preplatok, ktorý sa má vrátiť,
prípadne číslo účtu poplatníka v banke alebo v
pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má
poplatok alebo preplatok vrátiť,
i) podpis povereného zamestnanca správneho
orgánu s uvedením jeho mena, priezviska a funkcie,
j) odtlačok úradnej pečiatky.
(7) Proti rozhodnutiu o vrátení poplatku a preplatku sa
nemožno
odvolať.
Rozhodnutie
nadobúda
právoplatnosť dňom doručenia.
(8) Vo veciach Obchodného vestníka môže po
predchádzajúcom súhlase poplatníka a po jeho
oboznámení o výške zaplateného poplatku, ktorý sa má
vrátiť podľa odsekov 1, 2 alebo odseku 5, správny
orgán poplatok vrátiť poštovým poukazom na účet
poplatníka alebo prevodom z účtu v banke alebo v
pobočke zahraničnej banky aj bez vydania rozhodnutia,
čo správny orgán vyznačí v spise.
(9) Správny orgán rozhodnutie o vrátení poplatku alebo
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j) a hivatalos bélyegző lenyomatát.
(7) Az illeték és a túlfizetés visszatérítéséről szóló
határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat
a kézhezvételének napján emelkedik jogerőre.
(8) A Kereskedelmi Közlönyt érintő ügyekben az
illetékfizető előzetes jóváhagyása, valamint a befizetett
illeték összegének ismertetése után, amelyet az 1., 2.
vagy 5. bekezdés szerint kell visszatéríteni, a
közigazgatási szerv határozat kiadása nélkül is
visszatérítheti az illetéket, postai utalványon, illetve
bankszámláról vagy külföldi bank hazai fiókjában
vezetett bankszámláról történő átutalással az
illetékfizető számlájára, amit a közigazgatási szerv
feltüntet az iratban.
(9) A közigazgatási szerv nem adja ki az illeték vagy a
túlfizetés visszatérítéséről szóló határozatot, ha a
visszatérítendő összeg, nem haladja meg az 1,70 eurót.
Ez nem érvényes, ha az 1. bekezdés szerinti illetékvisszatérítésről van szó.
(10) Külföldi személy által, a Szlovák Köztársaság
határátkelőhelyén, külföldi pénznemben befizetett
illetéket, az illeték vagy a túlfizetés visszatérítéséről
szóló jogerős határozat kézbesítésének napjától
számított 30 napon belül téríti vissza az az adóhivatal,
amely a cselekményt végrehajtó vagy az eljárást
megvalósító közigazgatási szerv székhelye szerint
illetékes; a 4. bekezdés rendelkezése hozzámérten
alkalmazandó.
(11) Az illeték vagy a túlfizetés visszatérítésére való
jogosultság, az illeték befizetése naptári évének végétől
számított három év elteltével megszűnik.

preplatku nevydá, ak suma, ktorá sa má vrátiť,
neprevyšuje 1,70 eura. To neplatí, ak sa má vrátiť
poplatok podľa odseku 1.
(10) Poplatok zaplatený cudzozemcom na hraničnom
priechode Slovenskej republiky v cudzej mene vráti do
30 dní odo dňa doručenia odpisu právoplatného
rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku daňový
úrad príslušný podľa sídla správneho orgánu, ktorý
úkon vykonal alebo uskutočnil konanie; ustanovenie
odseku 4 sa použije primerane.
(11) Nárok na vrátenie poplatku alebo preplatku zaniká
uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka, v
ktorom bol poplatok zaplatený.

12. §
A határidők
(1) A fizetési határidő akkor tekintendő betartottnak, az
illetéket a határidő utolsó napján befizetik a postán,
készpénzben a közigazgatási szervnél, bankkártyával
vagy az illetékfizető bankjában vagy külföldi bank
fiókjában vezetett számlájáról történő átutalással.
(2) Ha az illetéket külön szabályozás szerinti integrált
szolgáltató pontok vagy akkreditált kifizetők útján6ab)
fizetik be, a fizetési határidő akkor tekintendő
betartottnak, ha a külön szabályozás szerinti7aa)
térítésről szóló garantált információt legkésőbb a
határidő utolsó napján kézbesítik.
(3) A fizetési határidő akkor tekintendő betartottnak, ha
az illetéket
a) a fizetési felszólításra történő okmánybélyegfelragasztással egyenlítik ki (8. §) és azt
személyesen leadják az illetékes közigazgatási
szervnek, vagy postára adják a fizetési határidő
utolsó napján,
b) készpénzben a fizetési határidő utolsó napján
befizetik a postán, a bankban vagy a közigazgatási

§ 12
Lehoty
(1) Lehota je zachovaná, ak sa poplatok zaplatí v
posledný deň lehoty na pošte, v hotovosti na správnom
orgáne, platobnou kartou alebo odpísaním z účtu
poplatníka v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.
(2) Ak sa poplatok platí prostredníctvom integrovaného
obslužného miesta alebo akreditovaného platcu podľa
osobitného predpisu,6ab) lehota je zachovaná, ak je
zaručená informácia o úhrade podľa osobitného
predpisu7aa) doručená najneskôr v posledný deň lehoty.
(3) Lehota je zachovaná, ak sa poplatok zaplatí
a) nalepením kolkovej známky na výzvu (§ 8) a
odovzdaním osobne príslušnému správnemu
orgánu, alebo na doručenie pošte v posledný deň
lehoty,
b) v hotovosti v posledný deň lehoty na pošte, v
banke alebo do pokladnice správneho orgánu.
(3) Ak v odsekoch 1 a 2 nie je ustanovené inak, platia o
lehotách ustanovenia osobitného predpisu8).
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szerv pénztárában.
(3) Ha az 1. és 2. bekezdések másként nem
rendelkeznek, a fizetési határidőkre külön szabályozás
rendelkezései8) érvényesek.
13. §
A közigazgatási szerv jogosultságának megszűnése
és az illetékfizető kötelezettségei
(1) A közigazgatási szerv illetékbeszedési jogosultsága,
valamint az illetékfizető illetékbefizetési kötelezettsége
megszűnik annak a naptári évnek a végétől számított
három év elteltével, amelyben a cselekmények
végrehajtására vagy az eljárás megvalósítására sor
került, vagy amely évben más, az illeték behajtását,
illetve befizetését befolyásoló egyéb döntő tényezőkre
sor került.
(2) A közigazgatási szerv illetékpótlék-beszedési
jogosultsága, valamint az illetékfizető illetékpótlékbefizetési kötelezettsége, amely a befizetett illeték és a
tarifatáblázatban
meghatározott
illeték
közötti
különbséget
jelenti
(a
továbbiakban
csak
„illetékpótlék“), megszűnik annak a naptári évnek a
végétől számított három év elteltével, amelyben az
eredeti illeték befizetésre került.
(3) A közigazgatási szerv illeték-, vagy illetékpótlékbehajtási jogosultsága megszűnik annak a naptári évnek
a végétől számított három év elteltével, amelyben
illeték vagy illetékpótlék befizetése esedékes volt (8.
§).
(4) Ha a közigazgatási szerv intézkedést foganatosít az
illeték vagy az illetékpótlék beszedésére vagy
behajtására, és ha erről értesíti az illetékfizetőt, új
hároméves határidő kezd telni annak a naptári évnek a
végétől számítva, amelyben az ilyen intézkedésre sor
került.
(5) A közigazgatási szerv illeték- vagy illetékpótlékbehajtási jogosultsága legkésőbb tíz év elteltével szűnik
meg, az 1. bekezdés szerinti határidő kezdetétől
számítva.

§ 13
Zánik práva správneho orgánu
a povinnosti poplatníka
(1) Právo správneho orgánu vybrať a povinnosť
poplatníka zaplatiť poplatok zanikne uplynutím troch
rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa
vykonali úkony alebo uskutočnilo konanie alebo v
ktorom nastali iné skutočnosti rozhodujúce pre vybratie
a na zaplatenie poplatku.
(2) Právo správneho orgánu vybrať a povinnosť
poplatníka uhradiť rozdiel medzi zaplateným
poplatkom a poplatkom určeným v sadzobníku (ďalej
len „doplatok“) zanikne po uplynutí troch rokov od
konca kalendárneho roka, v ktorom bol pôvodný
poplatok zaplatený.
(3) Právo správneho orgánu vymáhať poplatok alebo
doplatok zanikne po uplynutí troch rokov od konca
kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok alebo
doplatok splatný (§ 8).
(4) Ak správny orgán vykoná úkon na vybratie
poplatku, doplatku alebo na ich vymáhanie a ak o tom
upovedomí poplatníka, začína plynúť nová trojročná
lehota od konca kalendárneho roka, v ktorom sa takýto
úkon vykonal.
(5) Právo správneho orgánu vymáhať poplatok alebo
doplatok zanikne najneskôr uplynutím desiatich rokov
od začiatku lehoty podľa odseku 1.

14. §
Az illetékek behajtása
Az esedékes illetéket vagy az esedékes illetékpótlékot a
közigazgatási eljárásról szóló általános előírás7b) szerint
az a közigazgatási szerv hajtja be, amely a cselekményt
végrehajtotta vagy az eljárást megvalósította.

§ 14
Vymáhanie poplatkov
Splatný poplatok alebo splatný doplatok vymáha podľa
všeobecného predpisu o správnom konaní7b) ten
správny orgán, ktorý vykonal úkon alebo uskutočnil
konanie.

15. §
Az illetékek ellenőrzése
(1) A Szlovák Köztársaság Pénzügyi Igazgatósága
ellenőrzi7c) az adóhivatalokban és a vámhivatalokban az
illetékek beszedésének pontosságát és időszerűségét, az
illetékek befizetési formájának és módjának
helyességét, továbbá az illetékek nyilvántartásának

§ 15
Kontrola poplatkov
(1) Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
vykonáva v daňových úradoch a colných úradoch
kontrolu7c) správnosti a včasnosti vyberania poplatkov,
správnosti formy a spôsobu platenia poplatkov a
správnosti a úplnosti evidovania poplatkov a v
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helyességét és teljességét, valamint ellenőrzi7c) az
illetékek nyilvántartásának központi rendszeréhez
csatlakozott adóhivatalokban és vámhivatalokban azon
illetékek befizetésének pontosságát és időszerűségét,
amelyek az állami költségvetés bevételét képezik.
(2) Az adóhivatalok ellenőrzik7c) az 1. bekezdés
kivételével,
a
területi
illetőségükbe
tartozó
közigazgatási szerveknél az illetékek beszedésének
pontosságát és időszerűségét, az illetékek befizetési
formájának és módjának helyességét, továbbá az
illetékek nyilvántartásának helyességét és teljességét,
valamint ellenőrzik7c) az illetékek nyilvántartásának
központi rendszeréhez csatlakozott közigazgatási
szerveknél azon illetékek befizetésének pontosságát és
időszerűségét, amelyek az állami költségvetés bevételét
képezik.
(3) A területi önkormányzati szervek ellenőrzik7d) az
illetékek beszedésének pontosságát és időszerűségét, az
illetékek befizetési formájának és módjának
helyességét, továbbá az illetékek nyilvántartásának
helyességét és teljességét, melyek az ő bevételüket
képezik.
(4) A pénzügyi ellenőrző hatóság7e) végzi a rendszer
üzemeltetőjénél az illetékek
nyilvántartásának,
elszámolásának és visszatérítésének kormányzati
ellenőrzését.

daňových úradoch a colných úradoch, ktoré sú
zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov,
kontrolu7c) správnosti a včasnosti platenia poplatkov,
ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu.
(2) Daňové úrady vykonávajú v správnych orgánoch vo
svojej územnej pôsobnosti, okrem odseku 1, kontrolu7c)
správnosti a včasnosti vyberania poplatkov, správnosti
formy a spôsobu platenia poplatkov a správnosti a
úplnosti evidovania poplatkov a v správnych orgánoch,
ktoré sú zapojené do centrálneho systému evidencie
poplatkov, kontrolu7c) správnosti a včasnosti platenia
poplatkov, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu.
(3) Orgány územnej samosprávy vykonávajú
kontrolu7d) správnosti a včasnosti vyberania poplatkov,
správnosti formy a spôsobu platenia poplatkov a
správnosti a úplnosti evidovania poplatkov, ktoré sú ich
príjmom.
(4) Správa finančnej kontroly7e) vykonáva u
prevádzkovateľa systému vládny audit evidencie,
zúčtovania a vrátenia poplatkov.

15.a §
Az illetékek nyilvántartása
(1) A Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériuma a
rendszer üzemeltetőjének közvetítésével központi
nyilvántartást vezet az illetékekről, melyek az állami
költségvetés bevételét képezik.
(2) Azok a közigazgatási szervek, amelyek nem
kapcsolódnak az illetékek nyilvántartásának központi
rendszeréhez, kötelesek folyamatos nyilvántartást
vezetni az elvégzett illetékköteles cselekményekről és
eljárásokról, azok számáról, a megfelelő tarifákról és az
ezekért a cselekményekért és eljárásokért beszedett
illetékek összegéről.

§ 15a
Evidencia poplatkov
(1) Ministerstvo financií Slovenskej republiky vedie
centrálnu evidenciu poplatkov, ktoré sú príjmom
štátneho rozpočtu, prostredníctvom prevádzkovateľa
systému.
(2) Správne orgány, ktoré nie sú zapojené do
centrálneho systému evidencie poplatkov, sú povinné
viesť
priebežnú
evidenciu
o
vykonaných
spoplatňovaných úkonoch a konaniach, ich počte, o
príslušných sadzbách poplatkov a sumách vybraných
poplatkov za tieto úkony a konania.

16. §
A bírságok
(1) A közigazgatási szervet, amely az ellenőrzéssel
megállapított hiányosságokat a megszabott határidőn
belül nem küszöbölte ki, az adóhivatal 166 euróig
terjedő bírsággal sújtja, a közigazgatási szerv ilyen
eljárásának súlyossága és az abból eredő esetleges
következmények szerint. A bírság ismételten
kiszabható, ha annak kiszabása nem vezetett
javuláshoz.
(2) A bírság kiszabásáról szóló eljárásra a közigazgatási
eljárásról szóló általános előírás vonatkozik.8)
(3) A bírságok a Szlovák Köztársaság állami

§ 16
Pokuty
(1) Správnemu orgánu, ktorý nedostatky zistené
kontrolou v určenej lehote neodstránil, uloží daňový
úrad pokutu až do sumy 166 eur podľa závažnosti a
prípadných následkov takéhoto konania správneho
orgánu. Opakovane možno uložiť pokutu, ak jej
uloženie neviedlo k náprave.
(2) Na konanie vo veci uloženia pokuty sa vzťahuje
všeobecný predpis o správnom konaní.8)
(3) Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky.
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költségvetésének bevételét képezik.
17. §
Az illetékekből származó bevétel
költségvetési rendeltetése
(1) Az illetékek az állam költségvetésének, a nagyobb
területi egységek költségvetéseinek vagy a községek
költségvetéseinek bevételét képezik a szerint, hogy
mely közigazgatási szerv hajtotta végre a cselekményt
vagy valósította meg az eljárást.
(2) A közigazgatási szerv az állami költségvetés
bevételét képező illetékeket köteles az illeték
befizetésétől számított 15 munkanapon belül átutalni a
helyileg illetékes adóhivatal számlájára. Az illetékek
nyilvántartásának központi rendszeréhez kapcsolódott
közigazgatási szerv a pénztárába készpénzben, a
rendszer üzemeltetőjének műszaki berendezései útján
befizetett illetékeket az illeték befizetésétől számított
15
munkanapon belül
átutalja
a
rendszer
üzemeltetőjének számlájára. A Szlovák Köztársaság
külképviseleti szervei által beszedett illetékeket, a 7. §
9. bek. szerint átszámított összegben, a Szlovák
Köztársaság Külügy- és Európai Ügyekért Felelős
Minisztériumának előlegszámlájának igénybevételével
számolják el, amelyről a következő hónap végéig a
beszedett illetékek teljes összegét átutalják a helyileg
illetékes adóhivatal számlájára.
(3) A rendszer üzemeltetője, a beszedett illetékek
összegét mindig az illetékek beszedésének hónapját
követő hónap végéig utalja át az állami költségvetés
bevételi számlájára.
(4) Az okmánybélyegekkel fizetett illetékek a Szlovák
Köztársaság állami költségvetésének bevételét képezik.

§ 17
Rozpočtové určenie
výnosu poplatkov
(1) Poplatky sú príjmom štátneho rozpočtu, rozpočtov
vyšších územných celkov alebo rozpočtov obcí podľa
toho, ktorý správny orgán vykonal úkon alebo
uskutočnil konanie.
(2) Správny orgán je povinný poplatky, ktoré sú
príjmom štátneho rozpočtu, odviesť do 15 pracovných
dní odo dňa zaplatenia poplatku na účet miestne
príslušného daňového úradu. Správny orgán, ktorý je
zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov,
poplatky platené v hotovosti do pokladne
prostredníctvom
technického
vybavenia
prevádzkovateľa systému odvedie do 15 pracovných
dní odo dňa zaplatenia poplatku na účet
prevádzkovateľa systému.
Zastupiteľské
úrady
Slovenskej republiky vybrané sumy poplatkov v sume
prepočítanej podľa § 7 ods. 9 zúčtujú prostredníctvom
preddavkového účtu Ministerstvu zahraničných vecí a
európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktoré do
konca nasledujúceho mesiaca odvedie celkovú sumu
vybraných poplatkov na účet miestne príslušného
daňového úradu.
(3) Prevádzkovateľ systému odvádza na príjmový účet
štátneho rozpočtu sumy poplatkov vždy do konca
nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom tieto sumy
prijal.
(4) Poplatky platené kolkovými známkami sú príjmom
štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

18. §
Az eljárás
(1) Az illetékekről szóló eljárás során a közigazgatási
eljárásról szóló általános előírás rendelkezései
érvényesek8), ha a jelen törvény másként nem
rendelkezik.
(2) Ha a tarifatáblázatban további, a 4. §-ban
foglaltaktól eltérő mentesítések vannak meghatározva,
a közigazgatási szerv határozatot nem ad ki, csupán az
indoklás megjelölésével feltünteti azt az iratban.
(3) A közigazgatási szerv határozatot nem ad ki, csupán
az indoklás megjelölésével feltünteti az iratban, ha a
tarifatáblázat szerint jogosult
a) elengedni az illeték beszedését,
b) csökkenteni az illeték mértékét vagy
c) emelni az illeték mértékét.

§ 18
Konanie
(1) V konaní vo veci poplatkov sa postupuje podľa
všeobecného predpisu o správnom konaní8), ak tento
zákon neustanovuje inak.
(2) Ak sú v sadzobníku ustanovené ďalšie oslobodenia
ako sú uvedené v § 4, správny orgán rozhodnutie o
oslobodení nevydá, iba ho vyznačí v spise s uvedením
dôvodu.
(3) Správny orgán rozhodnutie nevydá, iba ho vyznačí
v spise s uvedením dôvodu, ak podľa sadzobníka je
splnomocnený
a) upustiť od vybratia poplatku,
b) znížiť poplatok alebo
c) zvýšiť poplatok.

18.a §
A rendszer üzemeltetője
(1) A rendszer üzemeltetője köteles

§ 18a
Prevádzkovateľ systému
(1) Prevádzkovateľ systému je povinný
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a)
biztosítani
az
illetékek
befizetésének
megvalósításához és feldolgozásához szükséges
műszaki felszerelést és feltételeket,
b)
biztosítani
az
illetékek
befizetésének
nyilvántartását,
c) biztosítani a pénzeszközök elszámolását és
átutalását az állami költségvetésbe,
d) lehetővé tenni az illetékfizető számára a
végrehajtott befizetés ellenőrzését és az adott
befizetés kívánt cselekményre vagy eljárásra történő
felhasználásának ellenőrzését,
e) további feladatokat teljesíteni, melyek a 2.
bekezdés
szerint
megkötött
szerződésből
következnek.
(2) A Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériuma és a
rendszer üzemeltetője szerződést kötnek, melyben
megegyeznek az 1. bekezdés szerinti kötelességek
részleteiben,
melyek
teljesítése
közhasznú
szolgáltatásnak számít külön szabályozás szerint.8ac) Az
első mondat szerinti szerződésnek tartalmaznia kell a
külön szabályozás szerint8ac) meghatározott feltételeket
és alaki kellékeket, elsősorban a közhasznú szolgáltatás
kötelezettségeinek tartalmát és időtartamát, a
közhasznú szolgáltatásért járó térítés összegének
kiszámítási módját, a közhasznú szolgáltatásért
folyósított térítés ellenőrzését és összegének
felülbírálatát, valamint a közhasznú szolgáltatás
túlfizetése létrejöttét megelőző rendelkezéseket és a
túlfizetés visszatérítéséről szóló rendelkezéseket. Az
első mondat szerinti szerződést a Szlovák Köztársaság
Pénzügyminisztériuma a Szerződések Központi
Nyilvántartásában teszi közzé.8ad)

a) zabezpečiť technické vybavenie a podmienky na
vykonanie a spracovanie platieb poplatkov,
b) zabezpečiť evidenciu platieb poplatkov,
c) zabezpečiť zúčtovanie a prevod peňažných
prostriedkov do štátneho rozpočtu,
d) umožniť poplatníkovi kontrolu vykonanej platby
a použitie danej platby na požadovaný úkon alebo
konanie,
e) plniť ďalšie úlohy vyplývajúce zo zmluvy
uzatvorenej podľa odseku 2.
(2) Ministerstvo financií Slovenskej republiky a
prevádzkovateľ systému uzatvoria zmluvu, v ktorej
dohodnú podrobnosti o povinnostiach podľa odseku 1,
ktorých plnenie je službou vo verejnom záujme podľa
osobitného predpisu.8ac) Zmluva podľa prvej vety musí
obsahovať podmienky a náležitosti ustanovené
osobitným predpisom,8ac) a to najmä obsah a trvanie
záväzkov služby vo verejnom záujme, spôsob výpočtu
výšky náhrady za službu vo verejnom záujme, kontrolu
a prehodnocovanie výšky poskytnutej náhrady za
službu vo verejnom záujme a opatrenia na
predchádzanie vzniku nadmernej náhrady za službu vo
verejnom záujme a na jej vrátenie. Zmluvu podľa prvej
vety zverejňuje Ministerstvo financií Slovenskej
republiky v Centrálnom registri zmlúv.8ad)

19. §
Átmeneti rendelkezés
A jelen törvény hatályba lépése előtt megkezdett vagy
benyújtott cselekményekért és eljárásokért járó
illetékeket az eddigi szabályozás szerint kell beszedni
vagy behajtani, hacsak a tarifatáblázat egyes tételeinél
nincs másként meghatározva.

§ 19
Prechodné ustanovenie
Poplatky za úkony a konania začaté alebo podané pred
účinnosťou tohto zákona sa vyberajú a vymáhajú podľa
doterajších predpisov, ak pri jednotlivých položkách
sadzobníka nie je ustanovené inak.

19.a §
A jelen törvény hatályba lépése előtt kezdődött
cselekményekért és eljárásokért járó illetékekre az
eddigi szabályozás vonatkozik.

§ 19a
Na poplatky za úkony a konania začaté pred
účinnosťou tohto zákona sa vzťahujú doterajšie
predpisy.

19.b §
Átmeneti rendelkezés
A jelen törvény hatályba lépése előtt kezdődött
cselekményekért és eljárásokért járó illetékekre az
eddigi szabályozás vonatkozik.

§ 19b
Prechodné ustanovenie
Na poplatky za úkony a konania začaté pred
účinnosťou tohto zákona sa vzťahujú doterajšie
predpisy.

19.c §
Átmeneti rendelkezés

§ 19c
Prechodné ustanovenie
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A 2001. január 1. előtt kezdődött cselekményekért és
eljárásokért az eddigi szabályozás szerint kell beszedni
az illetékeket akkor is, ha azok kifizetése 2001. január
1. után esedékes.

Z úkonov a konaní začatých pred 1. januárom 2001 sa
vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov, i keď sa
stanú splatnými po 1. januári 2001.

19.d §
Átmeneti rendelkezés
A 2004. január 1. előtt kezdődött cselekményekért és
eljárásokért az eddigi szabályozás szerint kell beszedni
az illetékeket akkor is, ha azok kifizetése 2004. január
1. után esedékes.

§ 19d
Prechodné ustanovenie
Z úkonov a konaní začatých pred 1. januárom 2004 sa
vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov, i keď sa
stanú splatnými po 1. januári 2004.

19.e §
Átmeneti rendelkezés
Ha a cselekményt vagy az eljárást 2004. december 31-e
előtt kezdeményezték, a közigazgatási illetékek
tarifatáblázatának 10. és 11. tételei szerinti illetéket az
eddigi szabályozás szerint kell beszedni.

§ 19e
Prechodné ustanovenie
Ak podnet na úkon alebo konanie bol podaný do 31.
decembra 2004, vyberie sa poplatok podľa položky 10
a 11 sadzobníka správnych poplatkov podľa doterajších
predpisov.
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19.f §
Átmeneti rendelkezések
a 2009. január 1-jétől hatályos szabályozásokhoz
(1) Ha az 5. § szerinti illeték alapját szlovák koronában
határozták meg, 2009. január 1. után átváltási
árfolyamon át kell számítani euróra, és egész eurókra
lefelé kell kerekíteni.
(2) Ha illeték alapját vagy annak egy részét szlovák
koronában és euróban meghatározott összegek alkotják,
2009. január 1. után a szlovák koronában megadott
összegeket átváltási árfolyamon át kell számítani euróra
és a legközelebbi euró centre lefelé kell kerekíteni. Az
illeték alapjának teljes összegét az összes összeg
összeadásával és annak egész eurókra, lefelé történő
kerekítésével kell kiszámítani.
(3) Ha az illeték befizetésére való felszólítást 2009.
január 1-je előtt adták ki, a 2009. január 1-je utáni a
duális készpénzforgalom idején8aa) az illetéket, kivéve a
4. bekezdésben felsoroltakat, az illeték összegét
átváltási árfolyamon euróra átszámítva, külön
szabályozás szerint8ab) kerekítve vagy szlovák
koronában kell kifizetni. A duális készpénzforgalom
idejének befejezése után az illeték összegét átváltási
árfolyamon euróra átszámítva, külön szabályozás
szerint8ab) kerekítve kell fizetni.
(4) Ha az illeték befizetésére való felszólítást 2009.
január 1-je előtt adták ki, a 2009. január 1-je utáni a
duális készpénzforgalom idején8aa) az az illeték,
amelyet okmánybélyegekkel kell befizetni, szlovák
korona névértékű okmánybélyegekkel vagy euró
névértékű okmánybélyegekkel fizetendő, átváltási
árfolyamon euróra átszámítva és kerekítve az 5. § 3.
bek. második mondata szerint, a 2009. január 1-től
hatályos olvasatban. A duális készpénzforgalom
idejének befejezése után az illeték euró névértékű
okmánybélyegekkel fizetendő, átváltási árfolyamon
euróra átszámítva és kerekítve az 5. § 3. bek. második
mondata szerint, a 2009. január 1-től hatályos
olvasatban.
(5) Azt az illetéket, melyet szlovák koronában szedtek
be és 2009. január 1-je után kell visszatéríteni, 2009.
január 1-je után térítik vissza, esetleg annak arányos
részét térítik vissza olyan összegben, amely megfelel a
szlovák koronában befizetett illetéknek vagy arányos
részének, átváltási árfolyamon euróra átszámítva és
euró centekre felfelé kerekítve.

§ 19f
Prechodné ustanovenia
k úpravám účinným od 1. januára 2009
(1) Ak je základ poplatku podľa § 5 určený v
slovenských korunách, po 1. januári 2009 sa prepočíta
konverzným kurzom na eurá a zaokrúhli sa na celé eurá
nadol.
(2) Ak základ poplatku alebo jeho časť tvoria sumy v
slovenských korunách aj v eurách, po 1. januári 2009 sa
sumy v slovenských korunách prepočítajú konverzným
kurzom na eurá a zaokrúhlia sa na najbližší eurocent
nadol. Celková suma základu poplatku sa vypočíta
sčítaním všetkých súm a zaokrúhli na celé eurá nadol.
(3) Ak výzva na zaplatenie poplatku bola vydaná pred
1. januárom 2009, po 1. januári 2009 v období
duálneho hotovostného peňažného obehu8aa) sa
poplatok platí, s výnimkou uvedenou v odseku 4, v
sume poplatku prepočítaného konverzným kurzom na
eurá zaokrúhleného podľa osobitného predpisu8ab) alebo
v slovenských korunách. Po uplynutí obdobia duálneho
hotovostného peňažného obehu sa poplatok platí v
sume poplatku prepočítaného konverzným kurzom na
eurá zaokrúhleného podľa osobitného predpisu.8ab)
(4) Ak výzva na zaplatenie poplatku bola vydaná pred
1. januárom 2009, po 1. januári 2009 v období
duálneho hotovostného peňažného obehu8aa) sa
poplatok, ktorý sa má platiť kolkovými známkami, platí
kolkovými známkami v slovenských korunách alebo
kolkovými známkami v eurách v sume poplatku
prepočítaného
konverzným
kurzom
na
eurá
zaokrúhleného podľa § 5 ods. 3 druhej vety v znení
účinnom od 1. januára 2009. Po uplynutí obdobia
duálneho hotovostného peňažného obehu sa poplatok
uhradí kolkovými známkami v eurách v sume poplatku
prepočítaného
konverzným
kurzom
na
eurá
zaokrúhleného podľa § 5 ods. 3 druhej vety v znení
účinnom od 1. januára 2009.
(5) Poplatok, ktorý sa vybral v slovenských korunách a
má sa vrátiť po 1. januári 2009, sa po 1. januári 2009
vráti, prípadne sa vráti jeho pomerná časť v sume, ktorá
zodpovedá poplatku alebo jeho pomernej časti
zaplatenej v slovenských korunách, prepočítanej
konverzným kurzom na eurá a zaokrúhlenej na
eurocenty nahor.

19.g §
Átmeneti rendelkezések a
2012. január 1-től hatályos szabályozásokhoz
Ha az illetékek ügyében kezdődött eljárások jogerős
befejezésére 2011. december 31-éig nem került sor a
Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának többször
módosított 511/1992. sz., az adók és illetékek

§ 19g
Prechodné ustanovenia
k úpravám účinným od 1. januára 2012
Ak sa začali konania vo veciach poplatkov a neboli
právoplatne ukončené do 31. decembra 2011 podľa
zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o
správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
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kezeléséről, valamint a területi pénzügyi szervek
rendszerében történő változásokról szóló törvénye
szerint, azok a jelen szabályozás szerint fejezendők be.

územných finančných orgánov v znení neskorších
predpisov, dokončia sa podľa toho predpisu.

19.ga §
Átmeneti rendelkezés a
2012. október 1-től hatályos szabályozásokhoz
Ha a cselekményt vagy az eljárást 2012. szeptember
30-ig kezdeményezték, az illetékeket a 2012.
szeptember 30-ig hatályos szabályozás szerint kell
beszedni.

§ 19ga
Prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 1. októbra 2012
Ak podnet na úkon alebo konanie bol podaný do 30.
septembra 2012, vyberajú sa poplatky podľa predpisov
účinných do 30. septembra 2012.

19.gb §
Átmeneti rendelkezések a
2013. december 1-től hatályos szabályozásokhoz
(1) Ha a cselekményt vagy az eljárást a 2013.
november 30-ig hatályos szabályozás szerint
kezdeményezték, az illetékeket a 2013. november 30-ig
hatályos szabályozás szerint szedik be. Ha az illetékek
ügyében kezdődött eljárások jogerős befejezésére 2013.
november 30-ig nem került sor, azokat a 2013.
november 30-ig hatályos szabályozás szerint kell
befejezni.
(2) A 100%-os állami tulajdonrésszel rendelkező jogi
személy, amely az okmánybélyegek terjesztését,
eladását, cseréjét és megvásárlását végzi, a Tt. többször
módosított, az okmánybélyegekről, valamint némely
törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló,
264/2008. sz. törvénye szerint 2013. december 1-jétől a
jelen törvény szerint a rendszer üzemeltetője.
(3) A 2013. november 30-áig hatályos szabályozás
szerint végrehajtott illetékellenőrzésre 2013. december
1-jétől a 15. § 1. és 2. bekezdésének rendelkezései
alkalmazandók, a 2013. november 30-áig hatályos
olvasatban.

§ 19gb
Prechodné ustanovenia
k úpravám účinným od 1. decembra 2013
(1) Ak bol podnet na úkon alebo konanie podaný podľa
predpisov účinných do 30. novembra 2013, vyberajú sa
poplatky podľa predpisov účinných do 30. novembra
2013. Konania vo veciach poplatkov začaté a
právoplatne neukončené do 30. novembra 2013, sa
dokončia podľa predpisov účinných do 30. novembra
2013.
(2) Právnická osoba so 100% majetkovou účasťou
štátu, ktorá vykonáva distribúciu, predaj, výmenu a
odkupovanie kolkových známok podľa zákona č.
264/2008 Z. z. o kolkových známkach a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, je prevádzkovateľom systému podľa tohto
zákona od 1. decembra 2013.
(3) Na kontrolu poplatkov vykonávanú podľa predpisov
účinných do 30. novembra 2013 sa od 1. decembra
2013 uplatnia ustanovenia § 15 ods. 1 a 2 v znení
účinnom do 30. novembra 2013.

19.h §
Átmeneti rendelkezés
2014. július 1-től hatályos szabályozásokhoz
Az illetékfizető 2014. december 31-éig a 2014. június
30-áig kiadott okmánybélyeggel is befizetheti az
illetéket a 2014. június 30-ig hatályos szabályozás
szerint.

§ 19h
Prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 1. júla 2014
Poplatník môže do 31. decembra 2014 poplatok platiť
aj kolkovou známkou vydanou do 30. júna 2014 podľa
predpisu účinného do 30. júna 014.

20. §
Megszüntető rendelkezés

§ 20
Zrušovacie ustanovenie

Megszűnik:
1. a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának
320/1992. sz., a közigazgatási illetékekről szóló
törvénye, módosítva a Szlovák Köztársaság Nemzeti
Tanácsának 181/1993. sz. törvényével és a Szlovák
Köztársaság Nemzeti Tanácsának 58/1995. sz.
törvényével,
2. a Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériumának

Zrušujú sa:
1. zákon Slovenskej národnej rady č. 320/1992 Zb. o
správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 181/1993 Z. z. a zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z.,
2. vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. 321/1993 Z. z., ktorou sa určujú správne poplatky
vyberané zastupiteľskými úradmi Slovenskej republiky
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321/1993. sz. rendelete, mely meghatározza a Szlovák
Köztársaság
külképviseleti
szervei
által
a
devizakülföldiektől beszedett közigazgatási illetékeket.
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21. §
Hatályosság
A jelen törvény 1995. augusztus 1-jén lép hatályba.

§ 21
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augustom 1995.

Michal Kováč s. k.
Ivan Gašparovič s. k.
Vladimír Mečiar s. k.

Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.

_____________________
1) A Tt. 395/2002. sz. törvényének 4. § 2. bek. a)
pontja, az archívumokról és irattárakról, valamint
némely törvények kiegészítéséről.
1a) A Polgári perrendtartás 38. §.
1b) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának
többször módosított 233/1995. sz. törvénye a bírósági
végrehajtókról és a végrehajtói tevékenységről
(Végrehajtói rendtartás), valamint további törvények
módosításáról és kiegészítéséről.
1c) A Tt. 460/2007. sz. törvényének 5. § 1. bek. a
Szlovák Vöröskeresztről és a Vöröskereszt jelnek és
megnevezésének védelméről, valamint némely
törvények módosításáról és kiegészítéséről.
2) A külügyminiszter 157/1964. sz. rendelete a
diplomáciai kapcsolatokról szóló Bécsi Egyezményről.
A külügyminiszter 32/1969. sz. rendelete a konzuli
kapcsolatokról szóló Bécsi Egyezményről. A
külügyminiszter 40/1987. sz. rendelete a különleges
missziókról szóló egyezményről.
3) A Szlovák Nemzeti Tanács többször módosított
372/1990. sz. törvényének 79. § a szabálysértésekről.
A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának
393/1990. sz. rendelete, amely meghatározza a
szabálysértésekről szóló eljárások költségeinek
átalányösszegét.
4) A Tt. többször módosított 215/2002. sz. törvénye az
elektronikus aláírásról, valamint némely törvények
módosításáról és kiegészítéséről.
4a) A Tt. 305/2013. sz. törvénye a közhatalmat
gyakorló szervek hatáskörének elektronikus formában
történő végrehajtásáról, valamint némely törvények
módosításáról és kiegészítéséről (Az e-Governmentről
szóló törvény), 23. §.
5) A Tt. 275/2006. sz. törvénye a közigazgatási
információs rendszerekről, valamint némely törvények
módosításáról és kiegészítéséről, módosítva a Tt.
570/2009, sz. törvényével, 9.a §.
6a) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa 566/1992.
sz. törvényének 28. § 2. bek., módosítva a Tt.
659/2007. sz. törvényével.
Jegyzőkönyv a Központi Bankok Európai Rendszere és
az Európai Központi Bank Alapokmányáról, 12.
cikkely, 12.1. bek. (az EU H. k. C 321E, 2006. 12. 29.).
Az Európai Közösséget létrehozó szerződés hatályos

_____________________
1) § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 395/2002 Z. z. o
archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých
zákonov.
1a) § 38 Občianskeho súdneho poriadku.
1b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej
činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení
ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
1c) § 5 ods. 1 zákona č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom
Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného
kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964
Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch.
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o
Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch.
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 40/1987 Zb. o
Dohovore o osobitných misiách.
3) § 79 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.
393/1990 Zb., ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov
konania o priestupkoch.
4) Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
4a) § 23 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej
podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente).
5) § 9a zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných
systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 570/2009 Z. z.
6a) § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 659/2007
Z. z.
Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho
systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky
(Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006).
Čl. 111 ods. 1 až 3 Zmluvy o založení Európskeho
spoločenstva v platnom znení (Ú. v. EÚ C 321E, 29.
12. 2006).
6aa) § 4 ods. 4 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom
vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6ab) § 41 zákona č. 305/2013 Z. z.
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olvasatának 111. cikke, 1 - 3. bek. (az EU H. k. C
321E, 2006. 12. 29.).
6aa) A Tt. 200/2011. sz. törvényének 4. §, 4. bek. a
Kereskedelmi közlönyről, valamint némely törvények
módosításáról és kiegészítéséről.
6ab) A Tt. 305/2013. sz. törvényének 41. §-a.
6ac) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának
többször módosított 278/1993. sz. törvénye az állami
vagyon kezeléséről.
7) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának
202/1995. sz. törvénye, a Devizatörvény és a törvény,
amely módosítja és kiegészíti a Szlovák Köztársaság
Nemzeti Tanácsának többször módosított 372/1990. sz.
törvényét a szabálysértésekről.
7a) A Tt. 71/1967. sz. törvényének 27. § a
közigazgatási eljárásról (közigazgatási rendtartás),
módosítva a Tt. 527/2003. sz. törvényével.
7aa) A Tt. 305/2013. sz. törvényének 43. § 8. és 9. bek.
és 44. § 8. és 9. bek.
7ab) Például a Tt. többször módosított 275/2006. sz., a
közigazgatási információs rendszerekről, valamint
némely törvények módosításáról és kiegészítéséről
törvényének 2. és 8. §.
7b) A Tt. 71/1967. sz. törvénye 78. §-a, módosítva a Tt.
527/2003. sz. törvényével.
7c) A Tt. többször módosított 502/2001. sz. törvénye a
pénzügyi ellenőrzésről és a belső könyvvizsgálatról,
valamint némely törvények módosításáról és
kiegészítéséről.
7d) A Szlovák Nemzeti Tanács többször módosított
369/1990.
sz.
törvényének
18.
d
§
az
önkormányzatokról.
A Szlovák Nemzeti Tanács többször módosított
377/1990. sz. törvénye a Szlovák Köztársaság
fővárosáról, Pozsonyról.
A Szlovák Nemzeti Tanács többször módosított
401/1990. sz. törvénye Kassa városáról.
A Tt. többször módosított 302/2001. sz. törvényének
19. c §, a nagyobb területi egységek önkormányzatáról
(az önkormányzati megyékről szóló törvény).
7e) A Tt. többször módosított 440/2000. sz.
törvényének 3. § c) pontja, a pénzügyi
igazgatóságokról.
8) A Tt. 71/1967. sz. többször módosított törvénye.
8a) A Tt. 131/2002. sz., a felsőoktatásról, valamint
némely törvények módosításáról és kiegészítéséről
szóló törvényének 106. § 3. bek.
8aa) A Tt. 659/2007 sz. törvényének, 3. §, az euró
pénznem bevezetéséről a Szlovák Köztársaságban
valamint némely törvények módosításáról és
kiegészítéséről.
8ab) A Tt. 659/2007. sz. törvényének 2. §, módosítva a
Tt. 270 /2008. sz. törvényével
8ac) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés
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6ac) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení
neskorších predpisov.
7) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov.
7a) § 27 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
7aa) § 43 ods. 8 a 9 a § 44 ods. 8 a 9 zákona č.
305/2013 Z. z.
7ab) Napríklad § 2 a 8 zákona č. 275/2006 Z. z. o
informačných systémoch verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
7b) § 78 zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č.
527/2003 Z. z.
7c) Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a
vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
7d) § 18d zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o
hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení
neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o
meste Košice v znení neskorších predpisov.
§ 19c zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v
znení neskorších predpisov.
7e) § 3 písm. c) zákona č. 440/2000 Z. z. o správach
finančnej kontroly v znení neskorších predpisov.
8) Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
8a) § 106 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8aa) § 3 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro
v Slovenskej republike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
8ab) § 2 zákona č. 659/2007 Z. z. v znení zákona č. 270
/2008 Z. z.
8ac) Čl. 106 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 2012/21/EÚ z 20.
decembra 2011 o uplatňovaní článku 106 ods. 2
Zmluvy o fungovaní Európskej únie na štátnu pomoc
vo forme náhrady za službu vo verejnom záujme
udeľovanej podnikom povereným poskytovaním
služieb všeobecného hospodárskeho záujmu. (Ú. v. EÚ
L 7, 11. 1. 2012).
8ad) § 5a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v
znení neskorších predpisov.
8b) Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch
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106. cikkelye.
A Bizottság határozata (EU) sz. 2012/21/EU (2011.
december 20.) az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános
gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott
egyes
vállalkozások
javára
közszolgáltatás
ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra
való alkalmazásáról. (az EU H. k. L 7, 2012. 1. 11.).
8ad) A Tt. többször módosított 211/2000. sz.
törvényének 5a. § 8. bek., az információkhoz való
szabad hozzáférésről, valamint némely törvények
módosításáról és kiegészítéséről (az információ
szabadságáról szóló törvény).
8b) A Tt. többször módosított 578/2004. sz. törvénye az
egészségügyi
szolgáltatókról,
az
egészségügyi
dolgozókról
és
az
egészségügyi
szakmai
szervezetekről,
valamint
némely
törvények
módosításáról és kiegészítéséről.
9) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának
215/1995. sz. törvénye a földmérésről és térképészetről.
A Szlovák Nemzeti Tanács többször módosított
100/1977. sz. törvénye az erdőgazdálkodásról és az
erdőgazdálkodás állami igazgatásáról.
A Tt. többször módosított 309/1991. sz. törvénye a
légszennyező anyagoktól való védelméről (a légkörről
szóló törvény).
A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 168/1996.
sz. törvénye, a közúti közlekedésről, módosítva a Tt.
58/1997. sz. törvényével
10) Például a Tt. 568/2009. sz. törvénye az élethosszig
tartó tanulásról, valamint némely törvények
módosításáról és kiegészítéséről, a Tt. 288/1997, sz.
törvénye
a
testkultúráról,
valamint
a
Tt.
vállalkozásokról szóló, többször módosított 455/1991.
sz. törvényének módosításáról és kiegészítéséről
(vállalkozói törvény), a Tt. 282/2008. sz. törvénye az
ifjúsággal való munka támogatásáról, valamint a Tt.
felsőoktatásról szóló, többször módosított 131/2002. sz.
törvényének módosításáról és kiegészítéséről, valamint
némely törvények módosításáról és kiegészítéséről.
10a) A Tt. 25/2006. sz. törvényének 129. és 132. § a
közbeszerzésről,
valamint
némely
törvények
módosításáról és kiegészítéséről, módosítva a Tt.
232/2008. sz. törvényével
10b) A Tt. 8/2005. sz. törvénye a vagyonkezelőkről,
valamint némely törvények módosításáról és
kiegészítéséről.
11) A Tt. többször módosított 448/2008. sz. törvénye a
szociális
szolgáltatásokról,
valamint
a
Tt.
vállalkozásokról szóló, többször módosított 455/1991.
sz. törvényének módosításáról és kiegészítéséről
(vállalkozói törvény).
12) A Tt. 213/1997. sz. törvényének 2. § 3. bek. a)
pontja és 3. § a közhasznú szolgáltatásokat nyújtó nonwww.onkormanyzas.sk

zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
9) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o
hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného
hospodárstva v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred
znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení
neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996
Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 58/1997 Z. z.
10) Napríklad zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom
vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov, zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s
mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z.
z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
10a) § 129 a 132 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení zákona č. 232/2008 Z. z.
10b) Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
11) Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o
zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
12) § 2 ods. 3 písm. a) a § 3 zákona č. 213/1997 Z. z. o
neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne
prospešné služby.
12a) Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych
vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
v znení neskorších predpisov.
13) § 11 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a
agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (tlačový zákon).
13a) § 5, 7 a 9 zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach
evidencie,
verejného
šírenia
a
uchovávania
audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a
zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon).
13b) § 39 zákona č. 343/2007 Z. z.
14) Napríklad § 45 až 52, § 55 a § 56 až 60 zákona č.
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách.
14a) § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom
vysielaní programových služieb a poskytovaní iných
obsahových služieb prostredníctvom digitálneho
prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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profit szervezetekről.
12a) A Tt. többször módosított 229/1991. sz. törvénye a
termőföldhöz és más mezőgazdasági vagyonhoz fűződő
tulajdonosi viszonyok szabályozásáról.
13) A Tt. 167/2008. sz. törvényének 11. §, a
folyóiratokról és hírügynökségekről, valamint némely
törvények
módosításáról
és
kiegészítéséről
(sajtótörvény).
13a) A Tt. 343/2007. sz. törvényének 5., 7. és 9. §, az
audiovizuális művek, multimediális művek és művészi
előadások hangfelvételeinek nyilvántartási feltételeiről,
nyilvános terjesztéséről és megőrzéséről, valamint
némely törvények módosításáról és kiegészítéséről
(audiovizuális törvény).
13b) A Tt. 343/2007. sz. törvényének 39. §.
14) Például a Tt. 308/2000. sz. törvényének 45 – 52. §,
55. § és 56 – 60. §, a műsorszórásról és
továbbközvetítésről, valamint a Tt. távközlésről szóló,
195/2000. sz. törvényének módosításáról.
14a) A Tt. 220/2007. sz. törvényének 27. § a
programszolgáltatások digitális közvetítéséről és más
tartalomszolgáltatás biztosításáról digitális közvetítés
által, valamint némely törvények módosításáról és
kiegészítéséről (a digitális műsorszórásról szóló
törvény).
14b) A Tt. 220/2007. sz. törvényének 34., 36. és 38. §.
15) A Tt. 36/2005. sz. törvényének 4. § a családról,
valamint némely törvények módosításáról és
kiegészítéséről.
16) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának
154/1994 sz. törvénye 30. § az anyakönyvekről,
módosítva a Tt. 14/2006. sz. törvényével
16a) A Tt. 404/2011. sz. törvényének 25. § a külföldiek
tartózkodásáról,
valamint
némely
törvények
módosításáról és kiegészítéséről.
16b) Az Európai Parlament és a Tanács 810/2009/EK
sz. rendelete (2009. július 13.) a Közösségi
Vízumkódex létrehozásáról (vízumkódex), (az EU H. k.
L 243, 2009. 9. 15.).
16c) A Tt. 404/2011. sz. törvényének 2. § 5. bek.
17) A Szlovák Nemzeti Tanács többször módosított
63/1973. sz. törvénye a közadományok gyűjtéséről,
valamint sorsjátékokról és más hasonló játékokról.
17a) A Tt. 488/2002. sz., az állat-egészségügyi
ellátásról, valamint némely törvények módosításáról
szóló törvényének 39. §-a.
17aa) A Tt. 326/2005. sz., az erdőkről szóló törvénye
42. §-ának 3. bek. és 47. §-ának 4. bek. a későbbi
módosítások értelmében.
A Tt. 138/2010. sz., az erdei reprodukciós anyagról
szóló törvénye 17. §-a 2. bek. a) pontja.
17ab) A Tt. 326/2005. sz., az erdőkről szóló törvénye
42. §-ának 3. és 4. bek. és 47. §-ának 4. bek. a későbbi
módosítások értelmében.
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(zákon o digitálnom vysielaní).
14b) § 34, 36 a 38 zákona č. 220/2007 Z. z.
15) § 4 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
16) § 30 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona č. 14/2006
Z. z.
16a) § 25 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový
kódex Spoločenstva (vízový kódex), (Ú. v. EÚ L 243,
15. 9. 2009).
16c) § 2 ods. 5 zákona č. 404/2011 Z. z.
17) Zákon Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o
verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných
hrách v znení neskorších predpisov.
17a) § 39 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
17aa) § 42 ods. 3 a § 47 ods. 4 zákona č. 326/2005 Z. z.
o lesoch v znení neskorších predpisov.
§ 17 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom
reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov.
17ab) § 42 ods. 3 a 4 a § 47 ods. 4 zákona č. 326/2005
Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
§ 17 ods. 1 zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom
reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov.
17b) § 31 zákona č. 405/2011 Z. z o rastlinolekárskej
starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov.
17c) § 23 zákona č. 387/2013 Z. z. o pomocných
prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
17d) § 32 zákona č. 193/2005 Z. z.
18) Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a
investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. o všeobecných
technických požiadavkách na výstavbu v znení
neskorších predpisov.
18a) Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu.
19) § 72 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných
komunikáciách.
19a) § 44 ods. 4 a 5 zákona č. 8/2009 Z. z.
20) § 15 ods. 4 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20a) Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch
na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
8/2009 Z. z.
21) § 83 zákona č. 131/2002 v znení neskorších
predpisov.
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A Tt. 138/2010. sz., az erdei reprodukciós anyagról
szóló törvénye 17. §-a 1. bek. a) pontja.
17b) A Tt. 405/2011. sz., a növény-egészségügyi
ellátásról szóló törvényének 31. §-a, valamint a Szlovák
Köztársaság Nemzeti Tanácsának a közigazgatási
illetékekről szóló, többször módosított 145/1995. sz.
törvénye.
17c) A Tt. 387/2013. sz., a növényvédelmi
segédanyagokról,
valamint
némely
törvények
módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényének 23.
§-a.
17d) A Tt. 193/2005. sz. törvényének 32. §-a.
18) A Műszaki és Beruházásfejlesztési Szövetségi
Minisztérium többször módosított 83/1976. sz.
rendelete
az
építkezések
általános
műszaki
követelményeiről.
18a) A Tt. 49/2002. sz. törvénye a műemlékvédelmi
alapról.
19) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának
315/1996. sz., a közúti közlekedésről szóló törvénye
72. §-ának 2. bek. 19a) A Tt. 8/2009. sz. törvénye 44.
§-ának 4. és 5. bek.
20) A Tt. többször módosított 596/2003. sz. törvénye az
oktatásügyi
államigazgatásról
és
az
iskolai
önkormányzatról,
valamint
némely
törvények
módosításáról és kiegészítéséről, 15. § 4. bek.
20a) A Tt. 447/2008. sz. törvénye a súlyos testi
fogyatékosság kompenzálására fordított pénzbeli
juttatásokról, valamint némely törvények módosításáról
és kiegészítéséről, módosítva a Tt. 8/2009. sz.
törvényével.
21) A Tt. többször módosított 131/2002. sz.
törvényének 83. §-a.
21a) Például a Szlovák Köztársaság Kormánya
71/2006. sz. rendeletének 14. §-a, amely meghatározza
a kétkerekű gépjárművek, a háromkerekű gépjárművek
és a négykerekű motorkerékpárok EK típusjóváhagyási részleteit, a Szlovák Köztársaság
Kormánya 140/2009. sz. rendeletének 30. §-a, amely
meghatározza
a
gépjárműveknek
és
azok
pótkocsijainak, rendszereinek, elemeinek és az ezekhez
a járművekhez tartozó önálló műszaki egységeknek a
típus-jóváhagyási részleteit, valamint a Szlovák
Köztársaság Kormánya 335/2006. sz. rendeletének 12.
§-a,
amely
meghatározza
a
mezőgazdasági
traktoroknak és erdei traktoroknak, azok pótkocsijainak
és vontatható cserélhető gépeinek, rendszereinek,
elemeinek és önálló műszaki egységeinek az EK típusjóváhagyási részleteit.
22) A Tt. 725/2004. sz. törvényének 4. §-a.
22a) A Tt. 56/2012. sz., a közúti közlekedésről szóló
törvényének 41. §-a 1. bek. p) pontja.
22ac) A Tt. 725/2004. sz. törvényének 111. §-a.
22b) A Tt. 56/2012. sz. törvénye 42. §-ának a) pontja.
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21a) Napríklad § 14 nariadenia vlády Slovenskej
republiky č. 71/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o typovom schválení ES dvojkolesových
motorových vozidiel, trojkolesových motorových
vozidiel a štvorkoliek, § 30 nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní
motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel,
systémov, komponentov a samostatných technických
jednotiek určených pre tieto vozidlá a § 12 nariadenia
vlády Slovenskej republiky č. 335/2006 Z. z., ktorým
sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES
poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, ich
prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov,
systémov, komponentov a samostatných technických
jednotiek.
22) § 4 zákona č. 725/2004 Z. z.
22a) § 41 ods. 1 písm. p) zákona č. 56/2012 Z. z. o
cestnej doprave.
22ac) § 111 zákona č. 725/2004 Z. z.
22b) § 42 písm. a) zákona č. 56/2012 Z. z.
22ba) § 42 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z.
22bb) § 28 ods. 4 zákona č. 56/2012 Z. z.
22bc) § 42 písm. d) zákona č. 56/2012 Z. z.
22bd) § 5 ods. 1 a § 42 písm. a) zákona č. 56/2012 Z. z.
22c) § 42 písm. b) zákona č. 56/2012 Z. z.
22d) § 42 písm. f) zákona č. 56/2012 Z. z.
22e) § 41 písm. m) zákona č. 56/2012 Z. z.
23) § 41 ods. 1 písm. f) zákona č. 56/2012 Z. z.
24) Bod 1 prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej
republiky č. 349/2009 Z. z. o najväčších prípustných
rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších
prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav,
ďalších technických požiadavkách na vozidlá a jazdné
súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o
označovaní vozidiel a jazdných súprav.
25) Bod 2 prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej
republiky č. 349/2009 Z. z.
25a) Bod 3 prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej
republiky č. 349/2009 Z. z.
25aa) § 45 ods. 1 písm. c) až e) zákona č. 143/1998 Z.
z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
25ab) § 23 a 24 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení
neskorších predpisov.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1702/2003 z 24. septembra
2003 stanovujúce vykonávacie pravidlá osvedčovania
letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania
lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení,
ako aj osvedčovania projekčných a výrobných
organizácií (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv.
7; Ú. v. EÚ L 243, 27. 9. 2003) v platnom znení.
25ac) § 22 zákona č. 143/1998 Z. z.
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22ba) A Tt. 56/2012. sz. törvénye 42. §-ának c) pontja.
22bb) A Tt. 56/2012. sz. törvénye 28. §-ának 4. bek.
22bc) A Tt. 56/2012. sz. törvénye 42. §-ának d) pontja.
22bd) A Tt. 56/2012. sz. törvénye 5. §-ának 1. bek. és
42. §-ának a) pontja.
22c) A Tt. 56/2012. sz. törvénye 42. §-ának b) pontja.
22d) A Tt. 56/2012. sz. törvénye 42. §-ának f) pontja.
22e) A Tt. 56/2012. sz. törvénye 41. §-ának m) pontja.
23) A Tt. 56/2012. sz. törvénye 41. §-ának 1. bek. f)
pontja.
24) A Szlovák Köztársaság Kormánya 349/2009. sz.
rendelete 1. sz. mellékletének 1. pontja, a járművek és
járműszerelvények
legnagyobb
megengedett
méreteiről, a járművek és járműszerelvények
legnagyobb megengedett tömegeiről, a járművek és
járműszerelvények további, tömegükkel és méreteikkel
összefüggő műszaki követelményeiről, valamint a
járművek és járműszerelvények jelöléséről.
25) A Szlovák Köztársaság Kormánya 349/2009. sz.
rendelete 1. sz. mellékletének 2. pontja
25a) A Szlovák Köztársaság Kormánya 349/2009. sz.
rendelete 1. sz. mellékletének 3. pontja
25aa) A Tt. többször módosított 143/1998. sz., a
polgári légi közlekedésről (légi közlekedési törvény),
valamint némely törvények módosításáról és
kiegészítéséről szóló törvénye 45. §-a 1. bek. c) – e)
pontja.
25ab) A Tt. többször módosított 143/1998. sz.
törvényének 23. és 24. §-a.
A Bizottság 1702/2003/EK sz. rendelete (2003.
szeptember 24.) a légi járművek és kapcsolódó
termékek,
alkatrészek
és
berendezések
légi
alkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint
a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási
szabályainak megállapításáról (Különkiadás az EU H.
k., fej. 7/köt. 7; az EU H. k. L 243, 2003. 9. 27.) a
hatályos olvasatban.
25ac) A Tt. 143/1998. sz. törvényének 22. §.
A Bizottság 2042/2003/EK rendelete (2003. november
20.) a légi járművek és repüléstechnikai termékek,
alkatrészek és berendezések folyamatos légi
alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő
feladatokban részt vevő szervezetek és személyek
jóváhagyásáról (Különkiadás az EU H. k., fej. 7/köt. 7;
az EU H. k. L 315, 2003. 11. 28.) hatályos olvasatban.
25ad) Az Európai Parlament és a Tanács 216/2008/EK
rendeletének II. sz. melléklete (2008. február 20.) a
polgári repülés területén közös szabályokról és az
Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról,
valamint a 91/670/EK tanácsi rendelet, 1592/2002/EK
rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről (az EU H. k. L 79, 19. 3. 2008) hatályos
olvasatban.
25ae) A Tt. többször módosított 143/1998. sz.
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Nariadenie Komisie (ES) č. 2042/2003 z 20. novembra
2003 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a
leteckých výrobkov, častí a zariadení a o schvaľovaní
organizácií a personálu zapojených do týchto činností
(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7; Ú. v. EÚ
L 315, 28. 11. 2003) v platnom znení.
25ad) Príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a
Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o
spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o
zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva,
ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS,
nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES
(Ú. v. EÚ L 79, 19. 3. 2008) v platnom znení.
25ae) § 34 až 35 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení
neskorších predpisov.
25af) § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov.
25aaa) § 14 a 15 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere
mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných
komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
25b) § 39 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej
plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.
26) § 75 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických
komunikáciách.
27) § 31 zákona č. 610/2003 Z. z.
27a) § 31 ods. 6 písm. f) zákona č. 610/2003 Z. z.
27b) § 32 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení zákona č.
117/2006 Z. z.
27c) § 32 ods. 21 a § 35 ods. 5 zákona č. 610/2003 Z.
z. v znení zákona č. 117/2006 Z. z.
27d) § 35 ods. 4 písm. a) zákona č. 610/2003 Z. z.
27e) § 36 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení zákona č.
117/2006 Z. z.
27f) § 14 ods. 3 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení
zákona č. 117/2006 Z. z.
27g) § 37 ods. 14 zákona č. 195/2000 Z. z.
27h) § 38 ods. 3 zákona č. 195/2000 Z. z.
27i) § 11 ods. 2 písm. c) zákona č. 195/2000 Z. z.
27j) § 11 ods. 2 písm. b) zákona č. 195/2000 Z. z.
27k) § 11 ods. 2 zákona č. 195/2000 Z. z.
28) Zákon č. 248/1992 Zb. o investičných
spoločnostiach a investičných fondoch v znení
neskorších predpisov.
28a) § 6 ods. 1, § 8 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z. o
kolektívnom investovaní.
28b) § 8 ods. 4, § 9 ods. 1 zákona č. 385/1999 Z. z.
28c) § 14 ods. 1 zákona č. 385/1999 Z. z.
28d) § 9 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.
28e) § 52 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.
28f) § 36 ods. 4 zákona č. 385/1999 Z. z.
28g) § 25 ods. 2 a 4, § 41 ods. 2, § 48 ods. 2 zákona č.
385/1999 Z. z.
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törvényének 34 – 35. §.
25af) A Tt. többször módosított 135/1961. sz., a
közutakról (úttörvény) szóló törvénye 8. §-ának 1. bek.
25aaa) A Tt. 474/2013. sz., a közutak meghatározott
szakaszainak használatáért járó útdíj beszedéséről,
valamint némely törvények módosításáról és
kiegészítéséről szóló törvényének 14. és 15. §-a.
25b) A Tt. többször módosított 338/2000. sz., a belvízi
hajózásról, valamint némely törvények módosításáról
és kiegészítéséről szóló törvényének 39. §-a.
26) A Tt. 610/2003. sz., az elektronikus
kommunikációról szóló törvényének 75. §-a.
27) A Tt. 610/2003. sz. törvényének 31. §-a.
27a) A Tt. 610/2003. sz. törvénye 31. §-a 6. bek. f)
pontja.
27b) A Tt. 610/2003. sz. törvényének 32. §-a,
módosítva a Tt. 117/2006. sz. törvényével.
27c) A Tt. 610/2003. sz. törvénye 32. §-ának 21. bek.
és 35. §-ának 5. bek., módosítva A Tt. 117/2006. sz.
törvényével.
27d) A Tt. 610/2003. sz. törvénye 35. §-a 4. bek. a)
pontja.
27e) A Tt. 610/2003. sz. törvényének 36. §-a,
módosítva a Tt. 117/2006. sz. törvényével.
27f) A Tt. 610/2003 sz. törvénye 14. §-ának 3. bek.,
módosítva a Tt. 117/2006. sz. törvényével.
27g) A Tt. 195/2000. sz. törvénye 37. §-ának 14. bek.
27h) A Tt. 195/2000. sz. törvénye 38. §-ának 3. bek.
27i) A Tt. 195/2000. sz. törvénye 11. §-a 2. bek. c)
pontja.
27j) A Tt. 195/2000. sz. törvény 11. §-a 2. bek. b)
pontja.
27k) A Tt. 195/2000. sz. törvénye 11. §-ának 2. bek.
28) A Tt. többször módosított 248/1992. sz. törvénye a
befektetési társaságokról és befektetési alapokról.
28a) A Tt. 385/1999. sz., a kollektív befektetésekről
szóló törvénye 6. §-ának 1. bek., 8. §-ának 2. bek.
28b) A Tt. 385/1999. sz. törvénye 8. §-ának 4. bek., 9.
§-ának 1. bek.
28c) A Tt. 385/1999. sz. törvénye 14. §-ának 1. bek.
28d) A Tt. 385/1999. sz. törvénye 9. §-ának 2. bek.
28e) A Tt. 385/1999. sz. törvénye 52. §-ának 2. bek.
28f) A Tt. 385/1999. sz. törvénye 36. §-ának 4. bek.
28g) A Tt. 385/1999. sz. törvénye 25. §-ának 2. és 4.
bek., 41. §-ának 2. bek., 48. §-ának 2. bek.
28h) A Tt. 385/1999. sz. törvénye 14. §-ának 2. bek.
28i) A Tt. 385/1999. sz. törvénye 27. §-ának 5. bek.
28j) A Tt. 385/1999. sz. törvénye 38. §-ának 1. bek.
28k) A Tt. 385/1999. sz. törvénye 39. §-ának 1. bek.
28l) A Tt. 385/1999. sz. törvénye 48. §-ának 2. bek.
28m) A Tt. 385/1999. sz. törvénye 47. §-ának 2. bek.
28n) A Tt. 385/1999. sz. törvénye 40. §-a 3. bek. b)
pontja.
28o) A Tt. 385/1999. sz. törvénye 16. §-ának 2. bek.
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28h) § 14 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.
28i) § 27 ods. 5 zákona č. 385/1999 Z. z.
28j) § 38 ods. 1 zákona č. 385/1999 Z. z.
28k) § 39 ods. 1 zákona č. 385/1999 Z. z.
28l) § 48 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.
28m) § 47 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.
28n) § 40 ods. 3 písm. b) zákona č. 385/1999 Z. z.
28o) § 16 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.
28p) § 17 ods. 1, § 18 zákona č. 385/1999 Z. z.
28r) § 66 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/1999 Z. z.
28s) § 65 ods. 1 zákona č. 385/1999 Z. z.
28t) § 65 ods. 5 zákona č. 385/1999 Z. z.
29) Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení
neskorších predpisov.
30) Zákon č. 214/1992 Zb. o burze cenných papierov v
znení neskorších predpisov.
31) § 12c ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č.
24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších
predpisov.
31a) § 20f ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č.
24/1991 Zb.
31b) § 26 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991
Zb.
31c) § 9 ods. 2 písm. a) bod 3 vyhlášky Ministerstva
financií Slovenskej republiky č. 136/1996 Z. z., ktorou
sa ustanovuje tvorba, použitie a spôsob umiestnenia
prostriedkov rezerv poisťovne v znení vyhlášky
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 177/1999
Z. z.
32) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení
zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
32a) Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.
33) § 22 ods. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov.
33a) § 66b ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov.
33b) § 66b ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov, § 4 ods. 2 písm. b) zákona č.
293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v
znení zákona č. 560/2008 Z. z.
34) § 32 ods. 3 zákona č. 379/1997 Z. z. o
prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a
podobných činností, o zmene a doplnení zákona č.
455/1991
Zb.
o
živnostenskom
podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o
doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v
znení neskorších predpisov (zákon o súkromných
bezpečnostných službách).
34a) § 17 ods. 2 písm. c) zákona č. 379/1997 Z. z. o
Pro Civis PT

30
28p) A Tt. 385/1999. sz. törvénye 17. §-ának 1. bek.,
18. §-a.
28r) A Tt. 385/1999. sz. törvénye 66. §-a 2. bek. b)
pontja.
28s) A Tt. 385/1999. sz. törvénye 65. §-ának 1. bek.
28t) A Tt. 385/1999. sz. törvénye 65. §-ának 5. bek.
29) A Tt. többször módosított 600/1992. sz. törvénye az
értékpapírokról.
30) A Tt. többször módosított 214/1992. sz. törvénye az
értékpapírtőzsdéről.
31) A Szlovák Nemzeti Tanács többször módosított
24/1991. sz., a biztosítási rendszerről szóló törvénye
12.c §-ának 1. bek.
31a) A Szlovák Nemzeti Tanács 24/1991. sz. törvénye
20.f §-ának 2. bek.
31b) A Szlovák Nemzeti Tanács 24/1991. sz.
törvényének 26. §-a.
31c) A Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériuma
136/1996. sz. rendelete 9. §-a 2. bek. a) pontjának 3.
alpontja,
amely
meghatározza
a
biztosító
tartalékeszközeinek létrehozását, felhasználását és
elhelyezésének módját, módosítva a Szlovák
Köztársaság Pénzügyminisztériumának 177/1999. sz.
rendeletével.
32) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának
123/1996. sz. törvénye az alkalmazottak kiegészítő
nyugdíjbiztosításáról, valamint némely törvények
módosításáról és kiegészítéséről.
32a) A Tt. többször módosított 563/2009. sz. törvénye
az adók kezeléséről (adótörvény), valamint némely
törvények módosításáról és kiegészítéséről.
33) A Tt. vállalkozásokról szóló, többször módosított,
455/1991. sz. törvénye (vállalkozói törvény) 22. §-a 1.
bek. e) pontja.
33a) A Tt. többször módosított 455/1991. sz. törvénye
66.b §-ának 4. bek.
33b) A Tt. többször módosított 455/1991. sz. törvénye
66.b §-ának 4. bek., a Tt. 293/2007. sz., a
szakképesítések elismeréséről szóló törvénye 4. §-a 2.
bek. b) pontja, módosítva a Tt. 560/2008. sz.
törvényével.
34) A Tt. 379/1997. sz., a magán biztonsági szolgálatok
üzemeltetéséről és hasonló tevékenységekről szóló
törvénye 32. §-ának 3. bek., a Tt. vállalkozásokról
szóló, többször módosított, 455/1991. sz. törvényének
(vállalkozói törvény) módosításáról és kiegészítéséről,
valamint a Tt. Munka törvénykönyvéről szóló, többször
módosított, 65/1965. sz. törvényének kiegészítéséről (a
magán biztonsági szolgálatokról szóló törvény).
34a) A Tt. 379/1997. sz. törvénye 17. §-a 2. bek. c)
pontja, a magán biztonsági szolgálatok üzemeltetéséről
és hasonló tevékenységekről, a Tt. vállalkozásokról
szóló, többször módosított, 455/1991. sz. törvényének
(vállalkozói törvény) módosításáról és kiegészítéséről,
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prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a
podobných činností, o zmene a doplnení zákona č.
455/1991
Zb.
o
živnostenskom
podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o
doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v
znení neskorších predpisov (zákon o súkromných
bezpečnostných službách) v znení neskorších
predpisov.
35) § 78 ods. 1 zákona č. 379/1997 Z. z.
36) Napríklad § 10 ods. 6 zákona č. 147/1997 Z. z. o
neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z., § 11 ods. 6
zákona č. 213/1997 Z. z.
36a) § 3 ods. 1, § 7 písm. e) a § 13 ods. 3 až 5 zákona č.
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.
36aa) § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č.
547/2011 Z. z.
36b) § 15 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č.
132/2010 Z. z.
36ba) § 5 ods. 4 písm. o) zákona č. 355/2007 Z. z. v
znení zákona č. 172/2011 Z. z.
36bb) § 5 ods. 4 písm. p) zákona č. 355/2007 Z. z. v
znení neskorších predpisov.
36bc) § 9 písm. c) zákona č. 218/2007 Z. z. o zákaze
biologických zbraní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
36bd) § 40 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
36be) § 5 až 9 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných
liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch,
kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 362/2011 Z. z.
36bf) § 30 zákona č. 538/2005 Z. z.
36bg) § 9 ods. 3 písm. d) zákona č. 538/2005 Z. z.
36bh) § 30 ods. 10 zákona č. 538/2005 Z. z.
36bi) § 11 až 13 zákona č. 538/2005 Z. z.
36bj) § 15 ods. 5 zákona č. 538/2005 Z. z.
36bk) § 11 ods. 4 zákona č. 538/2005 Z. z.
36bl) § 17 ods. 3 zákona č. 538/2005 Z. z.
36bm) § 17 ods. 4 zákona č. 538/2005 Z. z.
36bn) § 17 ods. 7 písm. d) zákona č. 538/2005 Z. z.
36bo) § 23 a 24 zákona č. 538/2005 Z. z. v znení
zákona č. 362/2011 Z. z.
36bp) § 33 a 34 zákona č. 538/2005 Z. z.
36bq) § 34 ods. 5 zákona č. 538/2005 Z. z.
36br) § 22 zákona č. 538/2005 Z. z.
36c) § 53 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a
zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
36ca) § 48 zákona č. 362/2011 Z. z.
36cb) § 49 ods. 1 písm. b) zákona č. 362/2011 Z. z.
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valamint a Tt. Munka törvénykönyvéről szóló, többször
módosított, 65/1965. sz. törvényének kiegészítéséről (a
magán biztonsági szolgálatokról szóló törvény).
35) A Tt. 379/1997. sz. törvénye 78. §-ának 1. bek.
36) Például a Tt. 147/1997. sz., a nem befektetési
alapokról szóló törvénye 10. §-ának 6. bek., a Szlovák
Köztársaság Nemzeti Tanácsának 207/1996. sz.
törvénye, a Tt. 213/1997. sz. törvénye 11. §-ának 6.
bek.
36a) A Tt. többször módosított 355/2007. sz., a
közegészség
védelméről,
támogatásáról
és
fejlesztéséről,
valamint
némely
törvények
módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénye 3. §ának 1. bek., 7. §-ának e) pontja és 13. §-ának 3 - 5.
bek.
36aa) A Tt. 431/2002. sz. törvényének 23. §-a,
módosítva a Tt. 547/2011. sz. törvényével.
36b) A Tt. 355/2007. sz. törvényének 15. §-a,
módosítva a Tt. 132/2010. sz. törvényével.
36ba) A Tt. 355/2007. sz. törvénye 5. §-a 4. bek. o)
pontja, módosítva a Tt. 172/2011. sz. törvényével.
36bb) A Tt. többször módosított 355/2007. sz. törvénye
5. §-a 4. bek. p) pontja.
36bc) A Tt. 218/2007. sz. törvénye 9. §-ának c) pontja,
a biológiai fegyverek tilalmáról, valamint némely
törvények módosításáról és kiegészítéséről.
36bd) A Tt. többször módosított 578/2004. sz.
törvényének 40. §-a.
36be) A Tt. 538/2005. sz., a természetes gyógyvizekről,
természetes gyógyfürdőkről, fürdőhelyekről és
természetes ásványvizekről, valamint némely törvények
módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényének 5 –
9. §-a, módosítva a Tt. 362/2011. sz. törvényével.
36bf) A Tt. 538/2005. sz. törvényének 30. §-a.
36bg) A Tt. 538/2005. sz. törvénye 9. §-a 3. bek. d)
pontja.
36bh) A Tt. 538/2005. sz. törvénye 30. §-ának 10. bek.
36bi) A Tt. 538/2005. sz. törvényének 11 – 13. §-a.
36bj) A Tt. 538/2005. sz. törvénye 15. §-ának 5. bek.
36bk) A Tt. 538/2005 sz. törvénye 11. §-ának 4. bek.
36bl) A Tt. 538/2005. sz. törvénye 17. §-ának 3. bek.
36bm) A Tt. 538/2005. sz. törvénye 17. §-ának 4. bek.
36bn) A Tt. 538/2005. sz. törvénye 17. §-a 7. bek. d)
pontja.
36bo) A Tt. 538/2005. sz. törvényének 23. és 24. §-a,
módosítva a Tt. 362/2011. sz. törvényével.
36bp) A Tt. 538/2005. sz. törvényének 33. és 34. §-a.
36bq) A Tt. 538/2005. sz. törvénye 34. §-ának 5. bek.
36br) A Tt. 538/2005 sz. törvényének 22. §-a.
36c) A Tt. 362/2011. sz., a gyógyszerekről és
egészségügyi segédeszközökről, valamint némely
törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló
törvényének 53. §-a.
36ca) A Tt. 362/2011. sz. törvényének 48. §-a.
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36cc) § 49 ods. 1 písm. a) zákona č. 362/2011 Z. z.
36cd) § 49 ods. 5 zákona č. 362/2011 Z. z.
36ce) § 49 ods. 14 zákona č. 362/2011 Z. z.
36cf) § 49 ods. 9 zákona č. 362/2011 Z. z.
36cg) § 50 ods. 3 zákona č. 362/2011 Z. z.
36ch) § 50 ods. 1 a 2 zákona č. 362/2011 Z. z.
36ci) § 64 zákona č. 362/2011 Z. z.
36cj) § 55 ods. 3 zákona č. 362/2011 Z. z.
36ck) § 57 zákona č. 362/2011 Z. z.
36cl) § 53 ods. 8 a 9 zákona č. 362/2011 Z. z.
36cm) Nariadenie Komisie (ES) č. 1234/2008 z 24.
novembra 2008 o preskúmaní zmien podmienok v
povolení na uvedenie humánnych liekov a
veterinárnych liekov na trh (Ú. v. EÚ L 334, 12. 12.
2008).
36cn) § 59 zákona č. 362/2011 Z. z.
36k) § 65 ods. 2 písm.c) zákona č. 140/1998 Z. z. v
znení neskorších predpisov.
36l) § 65 ods. 2 písm. e) zákona 140/1998 Z. z. v znení
zákona č. 488/2001 Z. z.
36m) § 51 ods. 4 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení
zákona č. 488/2001 Z. z.
36n) Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a
chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov.
36o) Zákon č. 271/2001 Z. z. o opatreniach proti
porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze,
vývoze a spätnom vývoze tovaru.
36p) Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a
krajiny v znení neskorších predpisov.
36r) § 26 ods. 10 zákona č. 163/2001 Z. z.
36s) § 7 a 8 zákona č. 163/2001 Z. z.
36t) § 29 ods. 3 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických
látkach a chemických prípravkoch v znení zákona č.
308/2005 Z. z.
37) Napríklad zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o
zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č.
455/1991
Zb.
o
živnostenskom
podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
zákon č. 58/1997 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej
rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a
o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave a zákon Národnej
rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o
organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, zákon č. 135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov.
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36cb) A Tt. 362/2011. sz. törvénye 49. §-a 1. bek. b)
pontja.
36cc) A Tt. 362/2011. sz. törvénye 49. §-a 1. bek. a)
pontja.
36cd) A Tt. 362/2011. sz. törvénye 49. §-ának 5. bek.
36ce) A Tt. 362/2011. sz. törvénye 49. §-ának 14. bek.
36cf) A Tt. 362/2011. sz. törvénye 49. §-ának 9. bek.
36cg) A Tt. 362/2011. sz. törvénye 50. §-ának 3. bek.
36ch) A Tt. 362/2011. sz. törvény 50. §-ának 1. és 2.
bek.
36ci) A Tt. 362/2011. sz. törvényének 64. §-a.
36cj) A Tt. 362/2011. sz. törvénye 55. §-ának 3. bek.
36ck) A Tt. 362/2011. sz. törvényének 57. §-a.
36cl) A Tt. 362/2011. sz. törvénye 53. §-ának 8. és 9.
bek.
36cm) A Bizottság 1234/2008/EK rendelete (2008.
november 24.) az emberi, illetve állatgyógyászati
felhasználásra
szánt
gyógyszerkészítmények
forgalomba hozatali engedélyére vonatkozó feltételek
módosításainak vizsgálatáról (az EU H. k. L 334, 2008.
12. 12.).
36cn) A Tt. 362/2011. sz. törvényének 59. §-a.
36k) A Tt. többször módosított 140/1998. sz. törvénye
65. §-a 2. bek. c) pontja.
36l) A Tt. 140/1998. sz. törvénye 65. §-a 2. bek. e)
pontja, módosítva a Tt. 488/2001. sz. törvényével.
36m) A Tt. 140/1998. sz. törvénye 51. §-ának 4. bek.,
módosítva a Tt. 488/2001. sz. törvényével.
36n) A Tt. többször módosított 163/2001. sz. törvénye
a vegyi anyagokról és vegyi készítményekről.
36o) A Tt. 271/2001. sz. törvénye a szellemi
tulajdonjogok árubehozatal, árukivitel és újbóli
árukivitel
során
történő
megsértése
elleni
intézkedésekről.
36p) A Tt. többször módosított 543/2002. sz. törvénye
a természet és a táj védelméről.
36r) A Tt. 163/2001. sz. törvénye 26. §-ának 10. bek.
36s) A Tt. 163/2001. sz. törvényének 7. és 8. §.
36t) A Tt. 163/2001. sz., a vegyi anyagokról és vegyi
készítményekről szóló törvénye 29. §-ának 3. bek.,
módosítva a Tt. 308/2005 sz. törvényével.
37) Például a Tt. 70/1998. sz. törvénye az
energetikáról, valamint a Tt. vállalkozásokról szóló,
többször módosított 455/1991. sz. törvényének
(vállalkozói törvény) módosításáról, a Szlovák
Köztársaság Nemzeti Tanácsának 164/1996. sz.
törvénye a vasutakról, valamint a Tt. vállalkozásokról
szóló, többször módosított 455/1991. sz. törvényének
(vállalkozói törvény) módosításáról, a Tt. 58/1997. sz.
törvénye, amely módosítja és kiegészíti a Tt. többször
módosított 135/1961. sz. törvényét a közutakról
(úttörvény), a Szlovák Köztársaság Nemzeti
Tanácsának 164/1996. sz. törvénye a vasutakról,
valamint a Tt. vállalkozásokról szóló, többször
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37a) Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra
1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a
rastlín reguláciou obchodu s nimi (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 03) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006,
ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa
vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane
druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou
obchodu s nimi (Ú. v. EÚ L 166, 19. 6. 2006) v
platnom znení.
Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich
živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou
obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
37aa) Príloha VII k nariadeniu (ES) č. 865/2006 v
platnom znení.
37b) § 13 zákona č. 151/2002 Z. z.
37c) § 17 zákona č. 151/2002 Z. z.
37d) § 21 zákona č. 151/2002 Z. z.
37e) § 36 zákona č. 151/2002 Z. z.
37f) § 37 zákona č. 151/2002 Z. z.
37g) § 8a zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov
voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín
reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 452/2007 Z. z.
37h) § 13a zákona č. 15/2005 Z. z. v znení zákona č.
447/2012 Z. z.
38) Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
39) Zákon č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o
štátnej geologickej správe (geologický zákon).
39a) § 26 ods. 4 zákona č. 313/1999 Z. z. o
geologických prácach a o štátnej geologickej správe
(geologický zákon).
39b) § 26 ods. 5 zákona č. 313/1999 Z. z.
39ba) § 4 ods. 2 písm. d) zákona č. 258/2011 Z. z. o
trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
39bb) § 20 ods. 3 písm. b) zákona č. 137/2010 Z. z. o
ovzduší.
39c) Vyhláška Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č. 273/2001 Z. z. o autorizácii, o
vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o
ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie
odborných posudkov a o overovaní odbornej
spôsobilosti týchto osôb v znení vyhlášky Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky č. 399/2002
Z. z.
39ca) § 4 ods. 5 zákona č. zákona č. 39/2013 Z. z. o
integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
39cb) § 19 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z.
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módosított 455/1991. sz. törvényének (vállalkozói
törvény) módosításáról, a Szlovák Köztársaság
Nemzeti Tanácsának 168/1996. sz. törvénye a közúti
közlekedésről és a Szlovák Köztársaság Nemzeti
Tanácsának 222/1996. sz. törvénye a helyi
államigazgatás megszervezéséről, valamint némely
törvények módosításáról és kiegészítéséről, a Tt.
többször módosított 135/1961, sz. törvénye a
közutakról (úttörvény).
37a) A Tanács 338/97/EK rendelete (1996. december
9.) a vadon élő állat- és növényfajok számára
kereskedelmük
szabályozása
által
biztosított
védelemről (Különkiadás az EU H. k., fej. 15/köt. 03)
hatályos olvasatban.
A Bizottság 865/2006/EK rendelete (2006. május 4.), a
vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük
szabályozása által biztosított védelemről szóló
338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó
részletes szabályok megállapításáról (az EU H. k. L
166, 2006. 6. 19.) hatályos olvasatban.
A Tt. többször módosított 15/2005. sz. törvénye a
vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük
szabályozása által biztosított védelemről, valamint
némely törvény módosításáról és kiegészítéséről.
37aa) A 865/2006/EK rendelet VII. mellékletet,
hatályos olvasatban.
37b) A Tt. 151/2002. sz. törvényének 13. §-a.
37c) A Tt. 151/2002. sz. törvényének 17. §-a.
37d) A Tt. 151/2002. sz. törvényének 21. §-a.
37e) A Tt. 151/2002. sz. törvényének 36. §-a.
37f) A Tt. 151/2002. sz. törvényének 37. §-a.
37g) A Tt. 15/2005. sz. törvényének 8.a §-a a vadon élő
állat- és növényfajok számára kereskedelmük
szabályozása által biztosított védelemről, valamint
némely törvény módosításáról és kiegészítéséről,
módosítva a Tt. 452/2007. sz. törvényével.
37h) A Tt. 15/2005. sz. törvényének 13.a §-a,
módosítva a Tt. 447/2012. sz. törvényével
38) A Tt. többször módosított 223/2001. sz. törvénye a
hulladékokról, valamint némely törvény módosításáról
és kiegészítéséről.
39) A Tt. 313/1999. sz. törvénye a geológiai munkákról
és az állami geológiai felügyeletről (geológiai törvény).
39a) A Tt. 313/1999. sz., a geológiai munkákról és az
állami geológiai felügyeletről (geológiai törvény) szóló
törvénye 26. §-ának 4. bek.
39b) A Tt. 313/1999. sz. törvénye 26. §-ának 5. bek.
39ba) A Tt. 258/2011. sz., a szén-dioxid tartós
tárolásáról geológiai környezetben, valamint némely
más törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló
törvénye 4. §-a 2. bek. d) pontja.
39bb) A Tt. 137/2010. sz., a légkörről szóló törvénye
20. §-a 3. bek. b) pontja.
39c) A Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi
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39cc) § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z.
39cd) § 5 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z.
39d) § 13 zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii
závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
39e) § 14 až 16 zákona č. 261/2002 Z. z.
39f) § 9 zákona č. 261/2002 Z. z.
39g) § 21 zákona č. 261/2002 Z. z.
39h) § 2 ods. 4 písm. c) zákona č. 491/2005 Z. z. o
environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v
schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne
manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
39i) Príloha I k nariadeniu Komisie (ES) č. 70/2001 z
12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88
Zmluvy ES na štátnu pomoc malým a stredným
podnikom (Ú. v. ES L 010, 13. 1. 2001).
Odporúčanie Európskej komisie o definícii mikro a
malých a stredných podnikov č. 361/2003/EC (Ú. v. ES
L 124, 20. 5. 2003).
39j) § 3 ods. 2 zákona č. 491/2005 Z. z. o
environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v
schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne
manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
39k) § 3 ods. 4 zákona č. 491/2005 Z. z. o
environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v
schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne
manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
39l) Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
39m) § 3 ods. 3 zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a
náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
39n) § 4 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s
odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
39o) § 29 ods. 1 zákona č. 359/2007 Z. z.
39oa) § 8 ods. 1, 6 a 7 zákona č. 409/2011 Z. z. o
niektorých opatreniach na úseku environmentálnej
záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
39ob) § 9 ods. 1 zákona č. 409/2011 Z. z.
39oc) § 17 zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s
emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
39p) § 7 zákona č. 258/2011 Z. z.
39q) § 10 ods. 2 zákona č. 258/2011 Z. z.
39r) § 10 ods. 4 zákona č. 258/2011 Z. z.
39s) § 13 ods. 4 zákona č. 258/2011 Z. z.
39t) § 8 ods. 8 zákona č. 258/2011 Z. z.
39u) § 14 ods. 5 zákona č. 258/2011 Z. z.
39v) § 18 ods. 3 zákona č. 258/2011 Z. z.
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Minisztériumának 273/2001. sz. rendelete az
engedélyezésről, a szakértői vélemények kiadásáról a
hulladékügyekben, a szakértői vélemények kiadására
jogosult személyek kijelöléséről és e személyek
szakmai alkalmasságának ellenőrzéséről, módosítva a
Szlovák
Köztársaság
Környezetvédelmi
Minisztériumának 399/2002. sz. rendeletével.
39ca) A Tt. 39/2013. sz., a környezetszennyezés
integrált megelőzéséről és ennek ellenőrzéséről,
valamint némely törvények módosításáról és
kiegészítéséről szóló törvénye 4. §-ának 5. bek.
39cb) A Tt. 39/2013. sz. törvénye 19. §-ának 1. bek.
39cc) A Tt. 39/2013. sz. törvénye 20. §-ának 1. bek.
39cd) A Tt. 39/2013. sz. törvénye 5. §-ának 2. bek.
39d) A Tt. 261/2002. sz., a súlyos ipari balesetek
megelőzéséről,
valamint
némely
törvények
módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényének 13.
§-a.
39e) A Tt. 261/2002. sz. törvényének 14 – 16. §-a.
39f) A Tt. 261/2002. sz. törvényének 9. §-a.
39g) A Tt. 261/2002. sz. törvényének 21. §-a.
39h) A Tt. 491/2005. sz., a szervezetek environmentális
ellenőrzéséről és regisztrálásáról az Európai Közösség
environmentális irányítási és ellenőrzési rendszerében,
valamint némely törvények módosításáról és
kiegészítéséről szóló törvény 2. §-a 4. bek. c) pontja.
39i) A Bizottság 70/2001/EK rendeletének I. sz.
melléklete (2001. 01.12.), az EK-szerződés 87. és 88.
cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott
állami támogatásokra történő alkalmazásáról (EK H. k.
L 010, 2001. 1. 13.).
Az Európai Bizottság 361/2003/EK sz. ajánlása a
mikro-, kis- és középvállalatok meghatározásáról (EK
H. k. L 124, 2003. 5. 20.).
39j) A Tt. 491/2005. sz., a szervezetek environmentális
ellenőrzéséről és regisztrálásáról az Európai Közösség
environmentális irányítási és ellenőrzési rendszerében,
valamint némely törvények módosításáról és
kiegészítéséről szóló törvénye 3. §-ának 2. bek.
39k) A Tt. 491/2005. sz., a szervezetek environmentális
ellenőrzéséről és regisztrálásáról az Európai Közösség
environmentális irányítási és ellenőrzési rendszerében,
valamint némely törvények módosításáról és
kiegészítéséről szóló törvénye 3. §-ának 4. bek.
39l) A Tt. 24/2006. sz. törvénye a környezeti hatások
elbírálásáról, valamint némely törvények módosításáról
és kiegészítéséről.
39m) A Tt. 359/2007. sz., az environmentális károk
megelőzéséről és orvoslásáról, valamint némely
törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló
törvénye 3. §-ának 3. bek.
39n) A Tt. 514/2008. sz., a bányaipari hulladék
kezeléséről, valamint némely törvények módosításáról
és kiegészítéséről szóló törvényének 4. §-a.
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40) § 10 ods. 3 zákona č. 130/1998 Z. z. o mierovom
využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení
zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore
nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.
41) § 20 ods. 9 zákona č. 130/1998 Z. z.
42) § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 125/2006 Z. z. o
inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005
Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
42a) § 7 ods. 3 písm. d) zákona č. 125/2006 Z. z. v
znení neskorších predpisov.
42b) § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 125/2006 Z. z.
42c) § 14 ods. 9, § 21 ods. 14 a § 27 ods. 17 zákona č.
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
46) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
164/1996 Z. z.Vyhláška Federálneho ministerstva
dopravy č. 61/1982 Zb. o určených technických
zariadeniach.Vyhláška
Federálneho
ministerstva
dopravy č. 72/1984 Zb. o podmienkach spôsobilosti
kontajnerov ISO radu 1 na bezpečnú a plynulú
prevádzku.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy
č. 8/1987 Zb. o spôsobilosti dovážaných lanových dráh
a iných technických zariadení.
46a) § 52 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o
zmene niektorých zákonov.
46b) § 53 zákona č. 656/2004 Z. z.
46c) § 5 zákona č. 656/2004 Z. z.
46d) § 9 zákona č. 656/2004 Z. z.
46e) § 8 zákona č. 656/2004 Z. z.
46f) § 12 zákona č. 657/2004 Z. z o tepelnej energetike
v znení neskorších predpisov.
46g) § 12 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
47) Nariadenie Rady (EHS) č. 1768/92 z 18. júna 1992
o vytvorení dodatkového ochranného osvedčenia na
liečivá v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ
kap.13/ zv. 11; Ú. v. ES L 182, 2. 7. 1992 ).
47a) § 7 až 9 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch
žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
47aa) Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
47ab) Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Zákon č. 142/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 14 zákona č. 254/2011 Z. z. o prepravovateľných
tlakových zariadeniach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
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39o) A Tt. 359/2007. sz. törvénye 29. §-ának 1. bek.
39oa) A Tt. 409/2011. sz., az environmentális terhelés
területén meghozott intézkedésekről, valamint némely
törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló
törvénye 8. §-ának 1., 6. és 7. bek.
39ob) A Tt. 409/2011. sz. törvénye 9. §-ának 1. bek.
39oc) A Tt. 572/2004. sz., a légszennyezési kvótákkal
való kereskedelemről, valamint némely törvények
módosításáról és kiegészítéséről szóló többször
módosított törvényének 17. §-a.
39p) A Tt. 258/2011. sz. törvényének 7. §.
39q) A Tt. 258/2011. sz. törvénye 10. §-ának 2. bek.
39r) A Tt. 258/2011. sz. törvényének, 10. §, 4. bek.
39s) A Tt. 258/2011 sz. törvénye 13. §-ának 4. bek.
39t) A Tt. 258/2011. sz. törvénye 8. §-ának 8. bek.
39u) A Tt. 258/2011. sz. törvénye 14. §-ának 5. bek.
39v) A Tt. 258/2011. sz. törvénye 18. §-ának 3. bek.
40) A Tt. 130/1998. sz., a nukleáris energia békés
felhasználásáról szóló törvénye 10. §-ának 3. bek.,
valamint a Tt. 174/1968. sz., munkabiztonsági állami
szakfelügyeletről szóló törvényének módosításáról és
kiegészítéséről, módosítva a Szlovák Köztársaság
Nemzeti Tanácsának 256/1994. sz. törvényével.
41) A Tt. 130/1998. sz. törvénye 20. §-ának 9. bek.
42) A Tt. 125/2006. sz., a munkaügyi ellenőrzésről
szóló törvénye 6. §-a 1. bek. d) pontja, valamint A Tt.
82/2005. sz., az illegális munkáról és illegális
munkáltatásról,
valamint
némely
törvények
módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényének
módosításáról és kiegészítéséről.
42a) A Tt. többször módosított 125/2006. sz. törvénye
7. §-a 3. bek. d) pontja.
42b) A Tt. 125/2006. sz. törvénye 6. §-a 1. bek. e)
pontja.
42c) A Tt. többször módosított 124/2006. sz.,a
munkabiztonságról és egészségvédelemről, valamint
némely törvények módosításáról és kiegészítéséről
szóló törvénye 14. §-ának 9. bek., 21. §-ának 14. bek.
és 27. §-ának 17. bek.
46) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának
164/1996. sz. törvénye, a Szövetségi Közlekedési
Minisztérium 61/1982. sz. rendelete a kijelölt műszaki
berendezésekről.
A
Szövetségi
Közlekedési
Minisztérium 72/1984. sz. rendelete az ISO 1 sorozatú
konténerek biztonságos és folyamatos üzemeltetésre
való alkalmasságának feltételeiről. A Szövetségi
Közlekedési Minisztérium s8/1987. sz. rendelete az
importált kötélpályák és más műszaki berendezések
alkalmasságáról.
46a) A Tt. 656/2004. sz., az energetikáról, valamint
némely törvények módosításáról szóló törvényének 52.
§-a.
46b) A Tt. 656/2004. sz. törvényének 53. §-a.
46c) A Tt. 656/2004. sz. törvényének 5. §-a.
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47ac) § 14 ods. 11 zákona č. 254/2011 Z. z.
47ad) § 20 ods. 1 a 2 zákona č. 474/2013 Z. z.
47ae) § 20 ods. 11 zákona č. 474/2013 Z. z.
47b) § 15 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových
službách.
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46d) A Tt. 656/2004. sz. törvényének 9. §-a.
46e) A Tt. 656/2004. sz. törvényének 8. §-a.
46f) A Tt. többször módosított 657/2004. sz., a
hőenergetikai törvényének 12. §.
46g) A Tt. 251/2012. sz., az energetikáról, valamint
némely törvények módosításáról és kiegészítéséről
törvényének 12. §
47) A Tanács 1768/92/EGK rendelete (1992. június
18.) a gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványának
bevezetéséről, hatályos olvasatban (Különkiadás az EU
H. k. fej. 13/ köt. 11; EK H. k. L 182, 1992. 7. 2.).
47a) A Tt. 474/2005. sz., a külföldön élő szlovákokról,
valamint némely törvények módosításáról és
kiegészítéséről szóló törvényének 7 – 9. §-a.
47aa) A Tt. többször módosított 142/2000. sz. törvénye
a metrológiáról, valamint némely törvények
módosításáról és kiegészítéséről.
47ab) A Tt. többször módosított 264/1999. sz. törvénye
a termékek műszaki követelményeiről és a
megfelelőség elbírálásáról, valamint némely törvények
módosításáról és kiegészítéséről.
A Tt. többször módosított 142/2000. sz. törvénye.
A Tt. 254/2011. sz. törvényének 14. §-a, a hordozható
nyomástartó berendezésekről, valamint némely
törvények módosításáról és kiegészítéséről.
47ac) A Tt. 254/2011. sz. törvénye 14. §-ának 11. bek.
47ad) A Tt. 474/2013. sz. törvénye 20. §-ának 1. és 2.
bek.
47ae) A Tt. 474/2013. sz. törvénye 20. §-ának 11. bek.
47b) A Tt. 507/2001. sz., a postai szolgáltatásokról
szóló törvényének 15. §-a.
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A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa 145/1995. sz. törvényének melléklete
Príloha zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z.
A közigazgatási illetékek tarifatáblázatának ÁTTEKINTÉSE
PREHĽAD sadzobníka správnych poplatkov
Rész / Časť
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.

Tétel / Položka
Általános közigazgatás
Všeobecná správa
Belügyi közigazgatás
Vnútorná správa
Mezőgazdaság
Pôdohospodárstvo
Állategészségügyi igazgatás
Veterinárna správa
Építésügyi igazgatás
Stavebná správa
Közlekedés
Doprava
Elektronikus kommunikáció
Telekomunikácie
Pénzügyi igazgatás és kereskedelmi tevékenység
Finančná správa a obchodná činnosť
Vámügyek
Colníctvo
Környezet
Životné prostredie
Bányászat
Banská činnosť
Nukleáris biztonság
Jadrová bezpečnosť
Munkabiztonság és műszaki berendezések
Bezpečnosť práce a technické zariadenia
Gazdasági verseny
Hospodárska súťaž
Fémjelzések
Puncovníctvo
Iparjogvédelem
Priemyselné práva
Mérésügy, műszaki szabványosítás, hatósági bevizsgálás és minősítés
Metrológia, technická normalizácia, štátne skúšobníctvo a certifikácia
Konzuli illetékek
Konzulárne poplatky
Statisztika
Štatistika
Elektronikus aláírás
Elektronický podpis
Postai tevékenység
Poštová činnosť
A minősített adatok védelme
Ochrana utajovaných skutočností
A személyes adatok védelme
Ochrana osobných údajov
Elektronikus közhatalom-gyakorlás
Výkon verejnej moci elektronicky
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1 - 15
16 - 36
37 - 52
53 - 58
59 - 62
63 - 98
99 - 123
124 - 154
155 - 159
160 - 171
172 - 194
195 - 201
202 - 209
210 - 212
213
214 - 235
236 - 239
240 - 265
266 - 267
268
269 - 270
271 és/a 272
273
274
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A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEK TARIFATÁBLÁZATA
SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV
I. RÉSZ
ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁS
I. ČASŤ
VŠEOBECNÁ SPRÁVA
1. tétel
Položka 1
Az eljárás megújításának kérvényezése vagy a határozat fellebbezési eljáráson kívüli felülvizsgálatának kezdeményezése az államigazgatási hatóságnál, ha annak előterjesztője
Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej
správy, ak tento podáva
természetes személy
euró
1.
16,50
fyzická osoba
eura
jogi személy vagy vállalkozásra jogosult természetes személy
euró
2.
165,50
právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie
eura
Megjegyzések
Poznámky
A jelen tétel szerinti illeték visszatérítendő, ha az eljárás megújítását engedélyezik, vagy ha a határozat fellebbezési eljáráson kívül felülvizsgálatának kezdeményezését teljes egészében elfogadták.
Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak sa podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovelo v plnom rozsahu.
2. tétel
Položka 2
Másodlat (fénymásolat), kivonat vagy írásbeli információ készítése a hivatali könyvekből, a
hivatali feljegyzésekből, nyilvántartásokból, okirat-regiszterekből és ügyiratokból vagy hivatali letétbe helyezett magán ügyiratokból, minden egyes megkezdett oldalért
euró
a)
1,50
Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných
eura
záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove,
za každú aj začatú stranu
Anyakönyvi kivonat vagy az anyakönyvi hivatal által kiállított írásbeli igazolás elkészítése,
kivéve az első hivatalos kivonatot születési anyakönyvből, házassági anyakönyvből és halotti
euró
b) anyakönyvből
5
eur
Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí
Másodlat (fénymásolat), kivonat vagy írásbeli információ hitelesítése a hivatali könyvekből, a hivatali feljegyzésekből, okirat-regiszterekből és ügyiratokból vagy hivatali letétbe helyezett magán ügyiratokból, minden egyes
c) megkezdett oldalért
Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov
listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu
szlovák nyelven
euró
1,50
v slovenskom jazyku
eura
idegen nyelven
euró
3
v cudzom jazyku
eurá
Anyakönyvi dokumentumok és más, családi állapotról szóló igazolások kiállítása és hitelesítése, melyeket a Szlovák Köztársaság területén található külképviseleteknek küldenek el
euró
d)
9,50
Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave zasielané
eura
cudzím zastupiteľským úradom v Slovenskej republike
A képesítést igazoló dokumentumok elismerése egyéb célokra, mint szabályozott szakmák és
szabályozott szakmai tevékenységek céljaira a Szlovák Köztársaság területén
euró
e)
6,50
Uznávanie dokladov o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaných povolaní a reeura
gulovaných odborných činností v Slovenskej republike
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f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

A képesítést igazoló dokumentumok elismerése, szabályozott szakmák és szabályozott szakmai tevékenységek céljaira a Szlovák Köztársaság területén
euró
99,50
Uznávanie dokladov o vzdelaní na účely výkonu regulovaných povolaní a regulovaných odeura
borných činností v Slovenskej republike
A képesítést igazoló dokumentumok egyenrangúságáról szóló határozat kiállítása 8a)
euró
3
Vyhotovenie rozhodnutia o rovnocennosti dokladov o vzdelaní8a)
eurá
A szabályozott szakmákról és a Szlovák Köztársaságban szerzett szakmai gyakorlatról szóló
igazolások kiállítása, kivéve a k) pont szerinti igazolások kiállítását
euró
6,50
Vydávanie potvrdení o regulovaných povolaniach a odbornej praxi nadobudnutej v Slovenskej
eura
republike okrem vydávania potvrdení podľa písmena k)
Az Európai Unión, Norvégián, Liechtensteinen, Izlandon és Svájcon kívül szerzett képesítést
igazoló dokumentumok elismerése, melyeket már az Európai Unió valamelyik tagállama,
Norvégia, Liechtenstein, Izland vagy Svájc elismert, valamint az elért képesítési fokozat eliseuró
merése
33
eur
Uznávanie dokladov o vzdelaní získaných mimo Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska, ktoré už boli uznané v niektorom členskom štáte Európskej únie, Nórsku,
Lichtenštajnsku, na Islande a vo Švajčiarsku, a uznávanie stupňa dosiahnutého vzdelania
Az orvos és fogorvos egészségügyi hivatásban8b) megszerzett szakirányú végzettség egyenrangúságáról szóló igazolások kiállítása, az egészségügyi hivatás Szlovák Köztársaság területén kívüli gyakorlása céljából
euró
250
Vydávanie potvrdení o rovnocennosti získaných špecializácií v zdravotníckych povolaniach 8b)
eur
lekár a zubný lekár na účel výkonu zdravotníckeho povolania mimo územia Slovenskej republiky
A szabályozott egészségügyi hivatásokról8b) szóló igazolások kiállítása, az egészségügyi hivatás Szlovák Köztársaság területén kívüli gyakorlása céljából
euró
250
Vydávanie potvrdení o regulovaných zdravotníckych povolaniach 8b) na účel výkonu zdravoteur
níckeho povolania mimo územia Slovenskej republiky
Másodlat (fénymásolat), kivonat vagy írásbeli információ kiállítása az egészségügyi dolgozó képesítését igazoló
dokumentumból
Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z kvalifikačného dokladu zdravotníckeho pracovníka
szlovák nyelven
euró
5
v slovenskom jazyku
eur
idegen nyelven
euró
8
v cudzom jazyku
eur

Mentesítés
Oslobodenie
A jelen tétel a) és b) pontjai szerinti illetékek fizetése alól mentesülnek a művelődési központok, csillagvizsgálók, planetáriumok, könyvtárak, múzeumok, képtárak és állami színházak. Az e) pont szerinti illetékek fizetése alól mentesülnek az egészségügyi dolgozók elért szakirányú végzettségéről szóló dokumentumokat érintő cselekmények.
Od poplatkov podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá. Od poplatkov podľa písmena e) sú oslobodené úkony týkajúce sa dokladov o získaných
špecializáciách zdravotníckych pracovníkov.

1.

2.

Megjegyzések
Poznámky
A jelen tétel a) pontja szerinti illeték a cselekmény végrehajtása után, szóbeli vagy írásbeli felszólítás alapján kerül
beszedésre.
Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.
A jelen tétel a) pontja szerinti illetéket nem szedik be a születési anyakönyvből, házassági anyakönyvből, halotti
anyakönyvből készített hivatalos kivonat kiállításáért, ha arra hivatali kötelességből elvégzett hibás adat javítása
után kerül sor.
Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy
manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.
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3. tétel
Položka 3
Hitelesítés
1.
Osvedčenie
aláírás hitelesítése az okiraton vagy annak másolatán, minden aláírásért
a)
podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis
hivatalos pecsét lenyomatának és hivatalos aláírásnak a hitelesítése, minden lenyob) matért és minden aláírásért
odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis
a külföldi közokiratok felülhitelesítésének mellőzéséről szóló egyezmény szerint
(apostille)
c)
podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných
listín (apostilla)
az erkölcsi bizonyítvány és az erkölcsi bizonyítvány másodlata kiállításának kérvényében sze2. replő adatok helyességének hitelesítése
overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis

1,50

euró
eura

5

euró
eur

10

euró
eur

1,50

euró
eura

Mentesítés
Oslobodenie
A jelen tétel a) pontja szerinti illeték fizetése alól mentesül a Tt. 255/1946. sz., a csehszlovák hadsereg külföldön harcoló tagjairól és a felszabadításért vívott nemzeti harc némely más résztvevőiről szóló törvényének végrehajtásához szükséges okiratokon szereplő aláírás hitelesítése. A jelen tétel a) pontja szerinti illeték fizetése alól mentesül a tulajdonosok
és a Szlovák Földalap vagy az állami tulajdonú erdei parcellák kezelője közötti adásvételi szerződéseken szereplő aláírás hitelesítése, ha a birtokrendezési eljárással összefüggő cselekményekről van szó.
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie
zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na kúpnopredajných zmluvách medzi vlastníkmi a Slovenským pozemkovým fondom alebo správcom lesných pozemkov vo vlastníctve
štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách.
Meghatalmazás
Splnomocnenie
A közigazgatási hatóság a jelen tétel szerinti illetéket akár 100%-kal is növelheti, ha a cselekmény fokozottan igényes,
gyorsított elintézést vagy a szóban forgó cselekmény hivatalos helyiségen kívüli végrehajtását követeli meg.
Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100%, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti.
Megjegyzés
Poznámka
A 2. pont szerinti illetéket a Tt. többször módosított 311/1999. sz., a bűnügyi nyilvántartásról szóló törvénye szerint kell
beszedni.
Poplatok podľa 2. bodu sa vyberá podľa zákona č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.
4. tétel
Položka 4
Az állami levéltárakban elhelyezett archív dokumentumokból származó igazolás, kivonat, másodlat vagy másolat kiállításának kérvényezése, ha a következőkről van szó
Žiadosť o vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie z archívnych dokumentov uložených vo fondoch štátnych archívov,
ak ide o
iskolai bizonyítványok, iskolalátogatásról, iskolai végzettségről, szakmunkás végzettségről, foglalkozásról szóló dokumentumok
euró
a)
3
školské vysvedčenia, doklady o školskej dochádzke, ukončenom vzdelaní, vyučení, zaeurá
mestnaní
anyakönyvek, vállalkozói nyilvántartások és más hasonló nyilvántartások
euró
b)
3
matriky, živnostenské registre a iné podobné registre
eurá
jegyzőkönyvek, az államigazgatási szervek döntései és határozatai, az ügyintézés minden
egyes megkezdett oldaláért
euró
c)
3
protokoly, uznesenia a rozhodnutia orgánov štátnej správy, za každú aj začatú stranu
eurá
vybavenia
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d)

e)

a községi illetőségről vagy nemzetiségről vagy állampolgárságról szóló kivonatok és
igazolások
4,50
výpisy a potvrdenia o domovskej príslušnosti alebo národnosti alebo o štátnom občianstve
a) - d) pontokban szereplő dokumentumok másodlatának (fénymásolatának) hitelesítése, minden oldalért
osvedčenie odpisu (fotokópie) dokumentov uvedených v písmenách a) až d), za každú stranu
szlovák nyelven
1,50
v slovenskom jazyku
idegen nyelven
3
v cudzom jazyku

euró
eura

euró
eura
euró
eur

Megjegyzés
Poznámka
A jelen tétel c) pontja szerinti illeték a cselekmény végrehajtása után, szóbeli vagy írásbeli felszólítás alapján kerül beszedésre.
Poplatky podľa písmena c) tejto položky sa vyberajú po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.
Mentesítés
Oslobodenie
A jelen tétel szerinti illeték fizetése alól mentesülnek az állami erdőgazdálkodási szervezetek.
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené štátne organizácie lesného hospodárstva.
5. tétel
Položka 5
Szakmai alkalmassági bizonyítvány megszerzésére irányuló vizsgáztatás, külön szabályozás
szerint9)
a)
Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa osobitných predpisov9)
Szaktevékenység végzését igazoló alkalmassági bizonyítvány kiadása, külön szabályozás szerint9)
b)
Vydanie osvedčenia o spôsobilosti na vykonávanie odbornej činnosti podľa osobitných predpisov9)
Belföldi jogról szóló bizonyítvány kiadása, az ügyintézés minden egyes megkezdett oldaláért
c)
Vydanie osvedčenia o tuzemskom práve, za každú aj začatú stranu vybavenia
Képzési program akkreditációjáról szóló eljárás, külön szabályozás szerint 10)
d)
Konanie o akreditácii vzdelávacieho programu podľa osobitných predpisov 10)
Szakmai alkalmassági vizsgáztatás végzésére szóló jogosultság megítéléséről szóló eljárás
e)
Konanie o udelení oprávnenia na vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti
Részleges képesítésről szóló vagy teljes képesítésről szóló bizonyítvány másodlatának kiadáf)
sa
Vydanie odpisu osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčenia o úplnej kvalifikácii
Bejegyzés a szakmailag alkalmas személyek nyilvántartásába, külön szabályozás szerint10a)
g)
Zápis do zoznamu odborne spôsobilých osôb podľa osobitného predpisu 10a)
Bejegyzés a szakértők, hiteles tolmácsok és fordítók jegyzékébe
h)
Zápis do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov
Kivonat a szakértők, hiteles tolmácsok és fordítók jegyzékéből, minden oldalért
i)
Výpis zo zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, za každú stranu
természetes személy bejegyzése a vagyonkezelők jegyzékébe, külön szabályozás szerint10b)
j)
zápis fyzickej osoby do zoznamu správcov podľa osobitného predpisu 10b)
jogi személy bejegyzése a vagyonkezelők jegyzékébe, külön szabályozás szerint, 10b) minden
társért
k)
zápis právnickej osoby do zoznamu správcov podľa osobitného predpisu,10b) za každého spoločníka
a vagyonkezelő - természetes személy éves illetéke a vagyonkezelők jegyzékében való szereplés minden évéért, külön szabályozás szerint10b)
l)
ročný poplatok správcu-fyzickej osoby za každý rok trvania zápisu v zozname správcov podľa
osobitného predpisu10b)
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82,50

euró
eura

6,50

euró
eura

1,50
100
200
10
66
165,50
1,50
200

euró
eura
euró
eur
euró
eur
euró
eur
euró
eur
euró
eura
euró
eura
euró
eur

200

euró
eur

165,50

euró
eura
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m)

n)

o)

p)

a vagyonkezelő - jogi személy éves illetéke a vagyonkezelők jegyzékében való szereplés
minden évéért, külön szabályozás szerint,10b) minden társügyvezető után
ročný poplatok správcu-právnickej osoby za každý rok trvania zápisu v zozname správcov
podľa osobitného predpisu,10b) za každého spoločníka
kivonat a vagyonkezelők jegyzékéből, külön szabályozás szerint,10b) minden oldalért
výpis zo zoznamu správcov podľa osobitného predpisu, 10b) za každú stranu
társ bejegyzése a vagyonkezelők jegyzékébe, aki csatlakozott a vagyonkezelők jegyzékébe
bejegyzett jogi személyhez
zápis spoločníka do zoznamu správcov, ktorý pristúpil do právnickej osoby zapísanej do zoznamu správcov
a vagyonkezelők jegyzékébe bejegyzett adatok egyéb módosítása
iná zmena údajov zapísaných v zozname správcov

165,50

euró
eura

1,50

euró
eura

200

euró
eur

10

euró
eur

Megjegyzés
Poznámka
A jelen tétel c) pontja szerinti illeték a cselekmény végrehajtása után, szóbeli vagy írásbeli felszólítás alapján kerül beszedésre. A vagyonkezelő éves illetékének befizetése annak az évnek a végétől számított 90 napon belül esedékes,
amelyre az illetéket beszedik. A vagyonkezelő – természetes személy nem köteles fizetni a vagyonkezelő éves illetékét,
ha az ügyvezető – jogi személy társa. A vagyonkezelő éves illetékét arra az időszakra nem szedik be, amely időszakra a
vagyonkezelő vagyonkezelői tevékenységének gyakorlását leállították.
Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy. Ročný
poplatok správcu je splatný do 90 dní od uplynutia roka, za ktorý sa poplatok vyberá. Správca-fyzická osoba nemá povinnosť platiť ročný poplatok správcu, ak je spoločníkom správcu-právnickej osoby. Ročný poplatok správcu sa nevyberá za obdobie, počas ktorého má správca pozastavený výkon správcovskej činnosti.
Mentesítés
Oslobodenie
A jelen tétel d) pontja szerinti illeték fizetése alól mentesülnek a gimnáziumok, szakközépiskolák, konzervatóriumok,
speciális nevelési-oktatási igényű gyerekek és tanulók iskolái, művészeti alapiskolák, nyelviskolák, melyek olyan további képzés képzési programjának akkreditációját kérvényezik, amely megfelel az oktatási vagy tanulmányi szakoknak, amelyek az illető iskola hálózatában fel vannak tüntetve, 20) és az a főiskola, amely további képzés képzési programjának akkreditációját kérvényezi, a főiskolai tanulmányi programok érvényes akkreditációja keretében. 21)
Od poplatku podľa písmena d) tejto položky sú oslobodené gymnázia, stredné odborné školy, konzervatóriá, školy pre
deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, základné umelecké školy, jazykové školy, ktoré žiadajú
o akreditáciu vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania zodpovedajúcu študijným odborom alebo učebným odborom, ktoré sú uvedené pre príslušnú školu v sieti,20) a vysoká škola, ktorá žiada o akreditáciu vzdelávacieho programu
ďalšieho vzdelávania v rozsahu platnej akreditácie vysokoškolských študijných programov. 21)
6. tétel
Položka 6
Igazolvány (engedély) kiadása, ha nem a tarifatáblázat más tétele szerinti díjszabásról van szó
a)
Vydanie preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka
Igazolvány (engedély) kiadása, a tönkrement, elveszett, eltulajdonított vagy sérült igazolvány
(engedély) pótlására, ha nem a tarifatáblázat más tétele szerinti díjszabásról van szó
b)
Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený
preukaz (osvedčenie), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka
Igazolvány (engedély) érvényességének meghosszabbítása, ha nem a tarifatáblázat más tétele
szerinti díjszabásról van szó
c)
Predĺženie platnosti preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky
sadzobníka
Igazolvány (engedély) kiadása, a tönkrement, elveszett, eltulajdonított vagy sérült igazolvány
(engedély) pótlására, ismételten, két egymást követő éven belül
d)
Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za stratený, zničený, odcudzený alebo poškodený
preukaz (osvedčenie), opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch
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Mentesítés
Oslobodenie
A jelen tétel c) pontja szerinti illeték fizetése alól mentesül az egyéni szállításra utalt, súlyos fogyatékos vagy súlyos mozgáskárosult személy gépjárművének egyedi jelölését tanúsító igazolvány érvényességének meghosszabbítása.
Od poplatku podľa písmena c) tejto položky je oslobodené predĺženie platnosti preukazu osobitného označenia vozidla pre ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu.
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 (engedély) gyártója által okozott hibát észleltek vagy olyan hibát,
amelyet az a hatóság okozott, amely az igazolványt (engedélyt) kiadta.
Od poplatku podľa písmena a), b) a d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva preukaz (osvedčenie)
ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v preukaze (osvedčení) zistená chyba zapríčinená výrobcom preukazu (osvedčenia) alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý preukaz (osvedčenie) vydal.

6.a tétel
Položka 6a
Bejegyzés a Közbeszerzési Hivatal által vezetett vállalkozói jegyzékbe, külön szabályozás
szerint10a)
a)
Zápis do zoznamu podnikateľov vedených Úradom pre verejné obstarávanie podľa osobitného
predpisu10a)
A bejegyzés meghosszabbítása a Közbeszerzési Hivatal által vezetett vállalkozói jegyzékben,
külön szabályozás szerint10a)
b)
Predĺženie zápisu v zozname podnikateľov vedených Úradom pre verejné obstarávanie podľa
osobitného predpisu10a)
Az adatok módosítása a Közbeszerzési Hivatal által vezetett vállalkozói jegyzékben, külön
szabályozás szerint10a)
c)
Vykonanie zmeny údajov v zozname podnikateľov vedených Úradom pre verejné obstarávanie
podľa osobitného predpisu10a)
8. tétel
Položka 8
A személy tartózkodási helyéről szóló igazolás vagy írásbeli értesítés kiadása, vagy a gépjármű tulajdonosáról és annak tartózkodási helyéről (székhelyéről) szóló írásbeli értesítés kiadása
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle)
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Mentesítés
Oslobodenie
A személy tartózkodási helyéről szóló írásbeli értesítés kiadásának illetéke alól mentesülnek a posták (pénzbeszedési
központok), a szociális szolgáltatásokat nyújtó létesítmények, valamint azok a jogi személyek és természetes személyek, amelyek/akik szociális megelőző tevékenységet végeznek, vagy szociális tanácsadást, vagy szociális szolgáltatásokat nyújtanak, külön szabályozás szerint meghatározott11) feltételekkel és nem haszonszerzési célzattal végeznek szociális megelőző tevékenységet.
Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom 11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na
účely dosiahnutia zisku.
9. tétel
Položka 9
Helyszíni szemle, ha külön szabályozás szerint rendelik el vagy az eljárás résztvevőjének kezdeményezésére kerül rá sor
Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka
konania

1.

16,50
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Megjegyzések
Poznámky
A jelen tétel szerinti illetéket nem szedik be a közérdekű helyszíni szemlék esetében, pl. elemi csapások és balesetek esetén vagy a Szlovák Nemzeti Tanács többször módosított 511/1992. sz., adó- és illetékkezelésről és a területi
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pénzügyi szervek rendszerének változásáról szóló törvénye szerint elvégzett helyszíni szemle során.
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri miestnom zisťovaní vo všeobecnom záujme, napr. pri živelných pohromách a nehodách alebo pri miestnom zisťovaní podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov
A jelen tétel szerinti illetéket nem szedik be, ha a helyszíni szemlét az 59 – 62.a, 160. és 161. tételek szerint díjazott határozat kiadásának céljából végzik el.
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne zisťovanie vykonáva na účely vydania rozhodnutia spoplatňovaného podľa položiek 59 až 62a, 160 a 161.
Az eljárás résztvevőjének kezdeményezésére történő helyszíni szemlének minősül az a szemle is, melyet a közigazgatási hatóság egy másik közigazgatási hatóság megkeresésére végzett el, amely az eljárás résztvevőjének kezdeményezését intézi.
Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa považuje aj zisťovanie, ktoré vykonal správny orgán na dožiadanie iného správneho orgánu vybavujúceho podanie účastníka konania.

10. tétel
Položka 10
Iratkiadás
a)
Vydanie

b)

c)

d)

e)

az ingatlankataszteri kivonat kiadása, minden egyes megkezdett 20 parcelláért, 20
épületért, 20 lakásért vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségért, egy kivonat kere1. tén belül,
výpisu z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20
bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného výpisu,
a talaj-ökológiai egységek földminősítési adatainak kiadása, minden egyes megkezdett 20 parcelláért, egy kataszteri területen belül,
2.
údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách, za každých aj začatých 20
parciel v rámci jedného katastrálneho územia,
a parcellák írásbeli azonosításának kiadása, minden egyes megkezdett 20 azonosított parcelláért, egy kataszteri területen belül,
3.
písomnej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel v
rámci jedného katastrálneho územia,
a kataszteri térkép vagy az egykori földhivatali térkép vagy telekkönyvi térkép vagy
egy meghatározott operátum térképmásolatának kiadása, minden A3-as, A4-es formátumú másolatért
4.
kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu, za každú kópiu formátu A3,
A4
Az eredeti tulajdonlap másolatának, telekkönyvi betét vagy egykori telekkönyv másolatának
kiadása, minden egyes megkezdett 20 parcelláért, 20 épületért, 20 lakásért vagy nem lakás
céljára szolgáló helyiségért
Vydanie kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových
priestorov
Az a) és b) pontokban feltüntetett közokiratok második és további másolatainak kiadása
Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu verejných listín uvedených v písmenách a) a b)
A parcellák grafikus azonosításának kiadása, minden egyes megkezdett 20 azonosított parcelláért, A4-es formátumú lapon ábrázolva a térkép méretarányában, információs célokra
Vydanie grafickej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel
zobrazených na liste formátu A4 v mierke mapy na informatívne účely
Kataszteri operátum (iratgyűjtemény) vagy más, az ingatlanhoz fűződő tulajdonjogot igazoló
operátum megtekintésének biztosítása a kérvényező számára, kivonat és vázlat készítésének
lehetőségével, vagy ingatlankataszteri információk megadása, minden egyes megkezdett 20
parcelláért, 20 épületért, 20 lakásért vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségért, egy kataszteri területen belül
Poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20
bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného katastrálneho územia
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f)

g)

h)
i)
j)

1.

2.

3.

1.
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4.

Információk biztosítása az ingatlankataszter leíró információnak gyűjteményéből és az ingatlankataszter geodéziai információnak gyűjteményéből, kitűzési vázlatrajz készítéséhez, egy
kataszteri területen belül
Poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a zo súboru
geodetických informácií katastra nehnuteľností na vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu v rámci
jedného katastrálneho územia
Információk biztosítása a kataszteri operátumból, kereskedelmi társaságok felszámolásához
szükséges adatok megállapításához, árverésekhez, banki alanyok részére, egy kataszteri területen belül
Poskytnutie informácií z katastrálneho operátu na zisťovanie údajov pre likvidáciu obchodných spoločností, dražby, bankové subjekty, v rámci jedného katastrálneho územia
Geometriai tervrajz négy példányának hitelesítése, a biztosított információkat is beleértve
Overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu vrátane poskytnutých informácií
A geometriai tervrajz további három példányának hitelesítése
Overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu
A geometriai tervrajz másolatának kiadása, minden egyes megkezdett A4-es formátumú öt oldalért
Vydanie kópie geometrického plánu, za každých aj začatých päť strán formátu A4
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Mentesítés
Oslobodenie
A jelen tétel szerinti illetékek alól mentesülnek a községek és nagyobb területi egységek, ha a fentebbi díjazott cselekmények elvégzését közutakhoz és a külön szabályozás szerint a hatáskörükbe került iskolákhoz fűződő tulajdonjogok rendezése céljából kérvényezik.
Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodené obce a vyššie územné celky, ak žiadajú o vykonanie týchto spoplatňovaných úkonov na účely usporiadania vlastníckych práv k pozemným komunikáciám a ku školám, ktoré prešli
do ich pôsobnosti podľa osobitných predpisov.
A jelen tétel szerinti illetékek alól mentesül a Szlovák Közútkezelőség és a Nemzeti Autópálya Társaság, Rt., ha a
fentebbi díjazott cselekmények elvégzését a közutak – autópályák, gyorsforgalmi utak és első osztályú utak – alatt
található földterületek tulajdonjogának rendezése céljából kérvényezik.
Od poplatkov podľa tejto položky je oslobodená Slovenská správa ciest a Národná diaľničná spoločnosť, a. s., ak
žiadajú o vykonanie týchto spoplatňovaných úkonov na účely usporiadania vlastníckych práv k pozemkom pod pozemnými komunikáciami – diaľnicami a rýchlostnými komunikáciami a cestami prvej triedy.
A jelen tétel szerinti illetékek alól mentesülnek az államigazgatási szervek, azok költségvetési és támogatott szervezetei, ha a fentebbi díjazott cselekmények elvégzését természet- és tájvédelmi dokumentáció készítése, valamint
a természet és táj különösen védett részeinek ingatlankataszterbe történő bejegyzése céljából kérvényezik.
Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodené orgány štátnej správy, ich rozpočtové a príspevkové organizácie,
ak žiadajú o vykonanie týchto spoplatňovaných úkonov na účely vyhotovenia dokumentácie ochrany prírody a krajiny a zápisu osobitne chránených častí prírody a krajiny do katastra nehnuteľností
Megjegyzések
Poznámky
A közigazgatási hatóság nem szedi be az illetékeket a jelen tétel a), c) és e) pontja szerint, ha a következőkről van
szó: a természet és táj különösen védett részei feltárásának és kutatásának megvalósításával összefüggő, természetvédelmi célzatú cselekmények, melyekhez birtokrendezés, az erdőkről való gondoskodás programjainak elkészítése és a község beépített területének határának módosításának bejegyzése kapcsolódik, a jóváhagyott területi terv
szerint.
Správny orgán nevyberie poplatky podľa písmen a), c) a e) tejto položky, ak ide o úkony spojené s realizovaním
prieskumu a výskumu osobitne chránených častí prírody a krajiny pre potreby ochrany prírody, s pozemkovými
úpravami, s vyhotovením programov starostlivosti o lesy, so zápisom zmeny hraníc zastavaného územia obce podľa
schváleného územného plánu.
A jelen tétel e) pontja szerint díjazott cselekmény nem tartalmazza a részletes pontok koordinátáinak megadását.
Úkon spoplatňovaný podľa písmena e) tejto položky nezahŕňa poskytnutie súradníc podrobných bodov.
Az a) pont szerinti ingatlankataszteri adatszolgáltatás tartalmazza a bérleti viszonyokhoz szükséges adatszolgáltatást is külön szabályozás szerint.12a)
Poskytnutie údajov z katastra nehnuteľností podľa písmena a) zahŕňa aj poskytnutie údajov pre nájomné vzťahy
podľa osobitného predpisu.12a)
Az állami levéltárak a jelen tétel szerinti illetékeket a cselekmény végrehajtása után, szóbeli vagy írásbeli felszólítás alapján szedik be. Egyidejűleg beszedik a hitelesítésért járó illetéket a 4. tétel e) pontja szerint.
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Štátne archívy vyberajú poplatky podľa tejto položky po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.
Súčasne sa vyberá poplatok za osvedčenie podľa položky 4 písm. e)
A közigazgatási hatóság nem szedi be a jelen tétel szerinti illetékeket, ha a következőkről van szó: a hagyatéki eljáráshoz szükséges cselekmények és a nemzeti kulturális emlékek védelmével összefüggő cselekmények.
Správny orgán nevyberie poplatky podľa tejto položky, ak ide o úkony potrebné na účely konania o dedičstve a na
účely ochrany národných kultúrnych pamiatok.
Ha a jelen tétel szerint díjazott cselekmények során nyilvánvaló hibákra került sor, melyeket a közigazgatási hatóság okozott, a javítási cselekményekért közigazgatási illeték nem fizetendő.
Ak došlo pri úkonoch spoplatňovaných podľa tejto položky k zrejmým chybám, ktoré zavinil správny orgán, za
opravné úkony sa správny poplatok už nevyberá.
A jelen tétel f), h) és i) pontjai szerinti cselekmények illetékfizetője a kiválasztott geodéziai és térképészeti tevékenységek kivitelezője.
Poplatníkom za úkony podľa písmen f), h) a i) tejto položky je vyhotoviteľ vybraných geodetických a kartografických činností.
A közigazgatási hatóság a jelen tétel i) pontja szerinti illetéket a jelen tétel h) pontja szerinti illetékkel egyszerre
szedi be.
Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena i) tejto položky súčasne s poplatkom podľa písmena h) tejto položky.
A jelen tétel i) és h) pontjai szerinti illetékek alól mentesítve van a kiválasztott geodéziai és térképészeti tevékenységek kivitelezője, ha olyan személyek részére és olyan céllal kérvényezi ezen cselekmények elvégzését, amelyek
mentesülnek a 10. tétel illetékei alól, és igazolja a közte és a mentesített személy között fennálló szerződéses viszonyt.
Od poplatkov podľa písm. h) a i) tejto položky je oslobodený vyhotoviteľ vybraných geodetických a kartografických
činností, ak žiada o vykonanie týchto úkonov pre osoby a na účely, ktoré sú oslobodené od poplatkov v položke 10,
po preukázaní zmluvného vzťahu medzi ním a oslobodenou osobou.

11. tétel
Položka 11
Az ingatlanhoz fűződő jog ingatlankataszterbe történő bejegyzésének engedélyezéséről szóló
a) eljárás megkezdésének javaslata
Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností
Az ingatlanhoz fűződő jog ingatlankataszterbe történő bejegyzésének engedélyezéséről szóló
eljárás megkezdésének javaslata – elektronikus úton benyújtva
b)
Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností
podaný elektronicky
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Mentesítés
Oslobodenie
A jelen tétel szerinti illeték fizetése alól mentesülnek a községek és nagyobb területi egységek, ha az ingatlanhoz
fűződő jog ingatlankataszterbe történő bejegyzésének engedélyezéséről szóló eljárás megkezdésének javaslatát a
közutakhoz és a külön szabályozás szerint a hatáskörükbe került iskolákhoz fűződő tulajdonjogok rendezésével
kapcsolatban nyújtják be.
A jelen tétel szerinti illeték fizetése alól mentesül továbbá a Szlovák Földalap és az állami tulajdonban lévő erdőterületek kezelője, ha a területrendezési eljárással összefüggő cselekményekről van szó.
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené obce a vyššie územné celky, ak návrh na začatie konania o povolení
vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podávajú v súvislosti s usporiadaním vlastníckych práv k
pozemným komunikáciám a ku školám, ktoré prešli do ich pôsobnosti podľa osobitných predpisov.
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení aj Slovenský pozemkový fond a správca lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách.
A jelen tétel szerinti illeték fizetése alól mentesül a Nemzeti Autópálya Társaság Rt., a Szlovák Közútkezelőség, ha
építkezések tulajdonjogi előkészítésével kapcsolatos cselekményekről van szó.
Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s., a Slovenská správa ciest, ak
ide o úkony spojené s majetkovou prípravou stavieb.
Meghatalmazás
Splnomocnenie
A közigazgatási hatóság a jelen tétel szerint 266 euró illetéket szed be, ha az eljárás résztvevője az ingatlankataszterbe történő bejegyzési javaslat kézbesítése során gyorsított, 15 napon belüli döntéshozatalt kérvényez.
Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 266 eur, ak účastník konania pri doručení návrhu na
vklad do katastra nehnuteľností žiada rozhodnúť o vklade urýchlene do 15 dní.
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2.

3.

A közigazgatási hatóság a jelen tétel szerint 133 euró illetéket szed be, ha az eljárás résztvevője az ingatlankataszterbe történő bejegyzési javaslatot elektronikus úton nyújtotta be.
Ha az eljárást felfüggesztették, az eljárás felfüggesztéséről szóló határozat kiadásának napjával a határidő múlása
leáll. A gyorsított határozathozatalért járó felár fizetése a bejegyzési javaslat kézbesítésének napján esedékes. Ha
az eljárást leállítják vagy a bejegyzési javaslatot elutasítják, az illetéket nem térítik vissza. Ha a közigazgatási hatóság az ingatlanhoz fűződő jog ingatlankataszterbe történő bejegyzéséről nem dönt rövidített határidővel, visszatéríti
a bejegyzési javaslatról történő gyorsított döntéshozatalra való meghatalmazás szerint befizetett illeték és a jelen
tétel szerint meghatározott illeték közötti különbséget.
Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 133 eur, ak účastník konania podal návrh na vklad
do katastra elektronicky.
Ak sa konanie prerušilo, lehota prestáva plynúť dňom vydania rozhodnutia o prerušení konania. Príplatok za
urýchlené rozhodnutie je splatný v deň doručenia návrhu na vklad. Ak sa konanie zastavilo alebo návrh na vklad
bol zamietnutý, poplatok sa nevracia. Ak správny orgán v skrátenom termíne o vklade práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností nerozhodne, vráti rozdiel medzi poplatkom zaplateným podľa splnomocnenia za urýchlené
rozhodnutie o návrhu na vklad a poplatkom určeným podľa tejto položky.
A közigazgatási hatóság a jelen tétel szerint 15 euróval csökkentett illetéket szed be, ha a jog bejegyzéséről szóló
eljárás résztvevője a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának ingatlankataszterről és az ingatlanokhoz fűződő tulajdonjogok bejegyzéséről szóló, többször módosított 162/1995. sz. törvénye (kataszteri törvény) 30. §-ának 3. bek.
szerint értesítést nyújtott be, tekintet nélkül az értesítésben feltüntetett jogügyletek számára.
Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky znížený o 15 eur, ak účastník konania o vklade práva podal
oznámenie podľa § 30 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností
a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) znení neskorších predpisov bez ohľadu
na počet právnych úkonov, ktoré sú uvedené v oznámení.

Megjegyzés
Poznámka
Ha az ingatlankataszterbe történő bejegyzési javaslat tárgyát többfajta jogügyletből eredő jogviszony képezi, a jelen tétel szerinti illetéket minden egyes jogügyletért külön be kell szedni.
Ak sú predmetom návrhu na vklad do katastra nehnuteľností právne vzťahy z viacerých druhov právnych úkonov, poplatok sa vyberie za každý právny úkon osobitne podľa tejto položky.
11.a tétel
Položka 11a
Idegen ingatlanra való belépésre feljogosító igazolvány kiadása azon személyek részére, akik
geodéziai tevékenységet végeznek vagy ellenőriznek
a)
Vydanie preukazu oprávnenia na vstup na cudzie nehnuteľnosti osobám, ktoré vykonávajú
alebo kontrolujú geodetické činnosti
Az a) pont szerint kiadott igazolvány érvényességének meghosszabbítása
b)
Predĺženie platnosti preukazu vydaného podľa písmena a)
12. tétel
Položka 12
Bejegyzés az időszaki sajtótermékek jegyzékébe13)
a)
Zápis do zoznamu periodickej tlače13)
Módosítás bejegyzése az időszaki sajtótermékek jegyzékébe13), a folyóirat kiadójának vagy az
időszaki sajtótermék megnevezésének változása esetén, minden cselekményért
b)
Zápis zmeny v zozname periodickej tlače13) pri zmene vydavateľa periodickej tlače alebo názvu periodickej tlače, za každý úkon
12.a tétel
Položka 12a
A szlovák audiovizuális művek jegyzékébe, a szlovák szóbeli művek vagy zenei művek hangfelvételeinek jegyzékébe vagy a szlovák multimediális művek jegyzékébe történő bejegyzés
kérvényezése13a)
a)
Podanie žiadosti o zápis do zoznamu slovenských audiovizuálnych diel, zoznamu slovenských
zvukových záznamov slovesného diela alebo hudobného diela alebo zoznamu slovenských
multimediálnych diel13a)
A független producerek jegyzékébe történő bejegyzés kérvényezése 13b)
b)
Podanie žiadosti o zápis do registra nezávislých producentov 13b)
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c)

A független producerek jegyzékébe történő bejegyzés módosításának kérvényezése13b)
Podanie žiadosti o zmenu v zápise v registri nezávislých producentov 13b)

1,50

euró
eura

Mentesítés
Oslobodenie
A jelen tétel a) pontja szerinti illeték fizetése alól mentesül a fogyatékkal élők számára készült szlovák audiovizuális
művek, szlovák szóbeli művek vagy zenei művek hangfelvételei vagy szlovák multimediális művek bejegyzésének kérvényezése.
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodená žiadosť o zápis slovenského audiovizuálneho diela, slovenského zvukového záznamu slovesného diela alebo hudobného diela alebo slovenského multimediálneho diela vyhotoveného pre zdravotne postihnutých.
13. tétel
Položka 13
Műsorsugárzási engedélyek kiadása14)
a)
Udelenie licencie na vysielanie14)
országos vagy multiregionális
euró
1.
265,50
celoplošné alebo multiregionálne
eura
külföldre
euró
2.
199
do zahraničia
eur
regionális
euró
3.
132,50
regionálne
eura
helyi
euró
4.
66
lokálne
eur
Rövid távú műsorsugárzási engedély megadása
euró
b)
33
Udelenie krátkodobej licencie na vysielanie
eur
A műsorsugárzási engedély meghosszabbításáról szóló határozat kiadása – a közigazgatási hatóság az a) pont szerint megadott engedély összegében szedi be az illetéket
c)
Vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti licencie na vysielanie - správny orgán vyberie poplatok vo výške poplatku za udelenie licencie podľa písmena a)
A műsorsugárzási engedély módosításáról szóló határozat kiadása, kivéve a c) pont szerin33 euró - 165,50 euró
d) ti módosítást
33 eur až 165,50 eur
Vydanie rozhodnutia o zmene licencie na vysielanie okrem zmeny podľa písmena c)
Továbbközvetítés regisztrációja14)
165,50 euró - 663,50 euró
e)
Registrácia retransmisie14)
165,50 eur až 663,50 eur
A továbbközvetítés regisztrációjának módosításától szóló határozat kiadása
33 euró - 165,50 euró
f)
Vydanie rozhodnutia o zmene registrácie retransmisie
33 eur až 165,50 eur
Mentesítés
Oslobodenie
A jelen tétel d) pontja szerinti illeték fizetése alól mentesül az engedély módosításáról szóló határozat kiadása, mellyel a
műsorsugárzó azon személyekre vonatkozó azonosító adatainak módosítását hajtják végre, akik a műsorsugárzó alaptőkéjében vagy szavazati jogaiban részesedéssel bírnak, vagy a műsorsugárzó képviseleti szerveinek és ellenőrző szerveinek tagjai.
Od poplatku podľa písmena d) tejto položky je oslobodené vydanie rozhodnutia o zmene licencie, ktorým sa vykonáva
zmena v identifikačných údajoch vysielateľa, v údajoch o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní alebo podiel
na hlasovacích právach vysielateľa, alebo v údajoch o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa.
Meghatalmazás
Splnomocnenie
A jelen tétel d) – f) pontjai szerint meghatározott díjszabási sávba tartozó illetéket az illetékes közigazgatási hatóság határozza meg.
Poplatok v rámci určeného rozpätia podľa písmen d) až f) tejto položky určí príslušný správny orgán.
Megjegyzés
Poznámka
A jelen tétel szerinti illetéket csak a cselekmény végrehajtása után kell beszedni; az engedély megadásáért járó illetéket
csak a megadásáról szóló határozat kiadása után szedik be, a továbbközvetítés regisztrációjáért járó illetéket csak a regisztrációról szóló határozat kiadása után szedik be.
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Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu; poplatok za udelenie licencie sa vyberie po vydaní rozhodnutia o jej udelení a poplatok za registráciu retransmisie sa vyberie po vydaní rozhodnutia o jej registrácii.
13.a tétel
Položka 13a
Országos digitális sugárzási engedély kiadása14a)
a)
Udelenie licencie na celoplošné digitálne vysielanie14a)
televíziós programszolgáltatásra
1.
televíznej programovej služby
rádiós programszolgáltatásra
2.
rozhlasovej programovej služby
Regionális digitális sugárzási engedély kiadása14a)
b)
Udelenie licencie na regionálne digitálne vysielanie14a)
televíziós programszolgáltatásra
1.
televíznej programovej služby
rádiós programszolgáltatásra
2.
rozhlasovej programovej služby
Helyi digitális sugárzási engedély kiadása14a)
c)
Udelenie licencie na lokálne digitálne vysielanie14a)
televíziós programszolgáltatásra
1.
televíznej programovej služby
rádiós programszolgáltatásra
2.
rozhlasovej programovej služby
Digitális sugárzási engedély kiegészítése14b)
d)
Doplnenie licencie na digitálne vysielanie o14b)
kiegészítő tartalmi szolgáltatások záradékával
1.
doložku doplnkových obsahových služieb
külföldi záradékkal
2.
zahraničnú doložku
más nyilvános közvetítés záradékával
3.
doložku iného verejného prenosu
Az engedély digitális sugárzásra való módosításáról szóló határozat kiadása, kivéve a
d) pont szerinti módosítást
e)
Vydanie rozhodnutia o zmene licencie na digitálne vysielanie okrem zmeny podľa písmena d)

663,50
331,50

331,50
165,50

66
33

165,50
331,50
331,50

euró
eura
euró
eura

euró
eura
euró
eura

euró
eur
euró
eur

euró
eura
euró
eura
euró
eura

33 euró - 165,50 euró
33 eur až 165,50 eur

Mentesítés
Oslobodenie
A jelen tétel e) pontja szerinti illeték fizetése alól mentesül annak az engedély módosításáról szóló határozatnak a kiadása, amellyel a műsorsugárzó személyében vagy annak azonosító adataiban történt változást hajtják végre, továbbá
amelyek azon személyek adataiban következnek be, akik a műsorsugárzó alaptőkéjében vagy szavazati jogaiban részesedéssel bírnak, vagy a műsorsugárzó képviseleti szerveinek és ellenőrző szerveinek tagjai.
Od poplatku podľa písmena e) tejto položky je oslobodené vydanie rozhodnutia o zmene licencie, ktorým sa vykonáva
zmena v osobe vysielateľa alebo v identifikačných údajoch vysielateľa, v údajoch o osobách, ktoré majú podiel na základnom imaní alebo podiel na hlasovacích právach vysielateľa, alebo v údajoch o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa.
Meghatalmazás
Splnomocnenie
A jelen tétel e) pontja szerint meghatározott díjszabási sávba tartozó illetéket az illetékes közigazgatási hatóság határozza meg.
Poplatok v rámci určeného rozpätia podľa písmena e) tejto položky určí príslušný správny orgán.
Megjegyzés
Poznámka
A jelen tétel szerinti illetéket csak a cselekmény végrehajtása után kell beszedni; az engedély megadásáért járó illetéket
csak a megadásáról szóló határozat kiadása után szedik be, az engedélyhez tartozó záradék megadásáért járó illetéket
csak az engedély kiegészítésének megadásáról szóló határozat kiadása után szedik be.
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Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu; poplatok za udelenie licencie sa vyberie po vydaní rozhodnutia o jej udelení a poplatok za udelenie doložky k licencii sa vyberie po vydaní rozhodnutia, ktorým sa licencia
dopĺňa.
15. tétel
Položka 15
A lakásnak vagy a lakás egy részének nem lakás célú használatára vonatkozó beleegyezés kérvényezése
Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie
természetes személy
1.
9,50
fyzická osoba
jogi személy
2.
165,50
právnická osoba

euró
eura
euró
eura

Mentesítés
Oslobodenie
A jelen tétel szerinti illeték fizetése alól mentesülnek a szociális szolgáltatásokat nyújtó létesítmények, azon jogi személyek és természetes személyek, amelyek/akik szociális megelőző tevékenységet végeznek, vagy szociális tanácsadást
vagy szociális szolgáltatásokat nyújtanak, külön szabályozás szerint meghatározott 11) feltételekkel és nem haszonszerzési célzattal végeznek szociális megelőző tevékenységet, a művelődési központok, csillagvizsgálók, planetáriumok,
könyvtárak, múzeumok, képtárak és állami színházak.
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré
vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených
osobitným zákonom11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku osvetové strediská, hvezdárne,
planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.
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II. RÉSZ
BELÜGYI KÖZIGAZGATÁS
II. ČASŤ
VNÚTORNÁ SPRÁVA
16. tétel
Položka 16
Betekintés az anyakönyvekbe, az anyakönyvek minden kötetéért
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík

1,50

euró
eura

16,50

euró
eura

16,50

euró
eura

17. tétel
Položka 17
Megszüntetve 2006. 2. 1-től.
Zrušená od 1. 2. 2006
18. tétel
Položka 18
Házasságkötés engedélyezése más anyakönyvi hivatal előtt, mint amely illetékes15) a Szlovák
Köztársaság állampolgárai között
a)
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom 15) medzi štátnymi
občanmi Slovenskej republiky
Házasságkötés más anyakönyvi hivatal előtt, mint amely illetékes15) a Szlovák Köztársaság állampolgárai között
b)
Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom15) medzi štátnymi občanmi
Slovenskej republiky
A meghatározott időn kívüli házasságkötés engedélyezése
c)
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby
A hivatalosan meghatározott helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezése15)
d)
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti15)
Házasságkötés engedélyezése más anyakönyvi hivatal előtt, mint amely illetékes15) a Szlovák
Köztársaság állampolgára és külföldi, vagy külföldiek között
e)
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom 15) medzi štátnym
občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami
Házasságkötés a Szlovák Köztársaság állampolgára és külföldi között
f)
Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom
Házasságkötés külföldiek között
g)
Uzavretie manželstva medzi cudzincami
Házasságkötés, ha a jegyesek közül egyik sem rendelkezik állandó lakhellyel a Szlovák Köztársaság területén16)
h)
Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý
pobyt16)

1.

2.

1.
2.

16,50
66

33

66
165,50

199

euró
eura
euró
eur
euró
eur
euró
eur
euró
eura
euró
eur

Mentesítés
Oslobodenie
A jelen tétel szerinti illeték fizetése alól mentesülnek azok a személyek, akiknek életét közvetlen veszély fenyegeti,
és a súlyos testi fogyatékosok igazolványával rendelkező személyek.
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím.
A jelen tétel a) és b) pontjai szerinti illeték fizetése alól mentesülnek azok a jegyesek, akik valamelyikük átmeneti
lakhelye szerint illetékes anyakönyvi hivatal előtt kötnek házasságot.
Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.
Megjegyzések
Poznámky
A jelen tétel szerinti illetéket csak a jegyesek egyikétől kell beszedni.
Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.
A jelen tétel f) - h) pontjai szerinti illetéket az az anyakönyvi hivatal szedi be, amely előtt a házasságot ténylegesen
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3.

4.

5.

megkötik, és amely a házasságkötést az anyakönyvbe bejegyzi. Ha a házasságkötésre bejegyzett egyház vagy vallási közösség szerve előtt kerül sor, a jelen tétel f) - h) pontjai szerinti illetéket az az illetékes anyakönyvi hivatal
szedi be,15) amely a házasságkötéshez szükséges okiratokat előkészítette.
Poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky. Ak sa manželstvo uzaviera pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie príslušný matričný
úrad,15) ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva.
Ha a jelen tétel h) pontja szerinti illetékének beszedésére kerül sor, a jelen tétel f) vagy g) pontja szerinti illetéket
nem szedik be.
Ak sa vyberie poplatok podľa písmena h) tejto položky, poplatok podľa písmena f) alebo g) tejto položky sa nevyberie.
A jelen tétel a) és e) pontjai szerinti illetéket az az anyakönyvi hivatal szedi be, amely a házasságkötéshez szükséges okiratokat előkészítette (delegáló anyakönyvi hivatal).
Poplatok podľa písmen a) a e) tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva (delegujúci matričný úrad).
A jelen tétel b) – d) pontjai szerinti illetéket az az anyakönyvi hivatal szedi be, amely előtt a házasságot ténylegesen megkötik, és amely a házasságkötést az anyakönyvbe bejegyzi.
Poplatok podľa písmen b) až d) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky.

19. tétel
Položka 19
Változtatás
Zmena
pejoratív vagy nem személynév utónév vagy pejoratív családi név megváltoztatása
a)
hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska
kiskorú gyermekek családi nevének megváltoztatása
b)
priezviska maloletých detí
utónév vagy családi név megváltoztatása egyéb esetben
c)
mena alebo priezviska v ostatných prípadoch

1.

2.

1.

2.

3.
4.

3
33
100

euró
eurá
euró
eur
euró
eur

Mentesítés
Oslobodenie
A jelen tétel szerinti illeték fizetése alól mentesül a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának családi és utónévről
szóló, többször módosított, 300/1993. sz. törvényének 7. §-a 1. és 2. bek. szerinti családi vagy utónév-változtatás.
Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo priezviska podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.
A jelen tétel szerinti illeték fizetése alól mentesül az a családi vagy utónév-változtatás, melyre az anyakönyvbe történt helytelen vagy nem teljes bejegyzés miatt kerül sor.
Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo zmena priezviska v dôsledku nesprávneho alebo
neúplného zápisu v matrike.
Megjegyzések
Poznámky
A házastársak és kiskorú gyermekeik családi nevének, közös családi névre történő megváltoztatásáért egy illetéket
kell beszedni.
Za zmenu priezviska manželov a ich maloletých detí na spoločné priezvisko sa vyberie jeden poplatok.
A jelen tétel a) pontja szerinti illetéket kell beszedni a gyámságba helyezett gyermek családi neve megváltoztatásának engedélyezéséért annak a személynek a családi nevére, akire a gyermeket rábízták, a nevelőszülők közös családi nevére vagy saját gyermekeik egyezményes családi nevére, ha a személyek, akikre a gyermeket rábízták vagy
a nevelőszülők a nagyszülők vagy a kiskorú gyermekek szüleinek testvérei.
Podľa písmena a) tejto položky sa vyberie poplatok za povolenie zmeny priezviska dieťaťa zvereného do náhradnej
osobnej starostlivosti na priezvisko osoby, ktorej bolo zverené, na spoločné priezvisko pestúnov alebo na priezvisko dohodnuté pre ich vlastné deti, ak osobou, ktorej bolo zverené, alebo pestúnmi sú starí rodičia alebo súrodenci
rodičov maloletých detí.
Ugyanazon szülő több kiskorú gyermeke családi nevének megváltoztatásáért csak egy illetéket kell beszedni.
Za zmenu priezviska viacerých maloletých detí toho istého rodiča sa vyberie len jeden poplatok.
A jelen tétel szerinti illetéket csak a cselekmény végrehajtása után kell beszedni.
Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.
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20. tétel
Položka 20
A Szlovák Köztársaság állampolgárságának megadása 18 évesnél idősebb személy számára
a)
Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe nad 18 rokov
A Szlovák Köztársaság állampolgárságának megadása gyermek számára
b)
Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky dieťaťu
15 éves korig
1.
do 15 rokov
15-től 18 éves korig
2.
od 15 rokov do 18 rokov
A Szlovák Köztársaság állampolgárságának megadása egykori szlovák vagy csehszlovák állampolgárok és a nemzetközi jog szerinti visszahonosítottak számára
c)
Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky bývalým slovenským alebo československým štátnym občanom a reoptantom podľa medzinárodného práva
A Szlovák Köztársaság állampolgárságának megadása a Cseh Köztársaság 1993. 1. 1-je után
született állampolgárainak
d)
Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky štátnym občanom Českej republiky narodeným po 1. 1. 1993
A Szlovák Köztársaság állampolgárságának megadása olyan személynek, akinek születése
idején legalább az egyik szülője csehszlovák állampolgár volt
e)
Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe, ktorej aspoň jeden z rodičov bol v
čase jej narodenia československým štátnym občanom

700

100
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euró
eur

euró
eur
euró
eur

20

euró
eur

20

euró
eur

20

euró
eur

Mentesítés
Oslobodenie
A jelen tétel szerinti illetékek alól mentesülnek azok a külföldiek, akik menedékjogot kaptak 16a) és az Ukrajnából, Csernobil körzetéből áttelepültek.
Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorým sa udelil azyl 16a) a presídlenci z Ukrajiny z oblasti
Černobyľu.
Megjegyzés
Poznámka
A jelen tétel szerinti illetéket csak a cselekmény végrehajtása után kell beszedni.
Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.
21. tétel
Položka 21
A Szlovák Köztársaság kötelékéből történő elbocsátás 18 évesnél idősebb személy esetében
a)
Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky osoby nad 18 rokov
A Szlovák Köztársaság kötelékéből történő elbocsátás gyermek esetében
b)
Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky dieťaťa
15 éves korig
1.
do 15 rokov
15-től 18 éves korig
2.
od 15 rokov do 18 rokov
A Szlovák Köztársaság kötelékéből történő elbocsátás a Cseh Köztársaság állampolgárságának megszerzésével kapcsolatban
c)
Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky

700

200
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Mentesítés
Oslobodenie
A jelen tétel a) és c) pontjai szerinti illetékek fizetése alól mentesülnek a 65. életévüket betöltött személyek és a rokkantnyugdíjasok.
Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osoby nad 65 rokov veku a invalidní dôchodcovia.
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Megjegyzés
Poznámka
A jelen tétel szerinti illetéket visszatérítik, ha a Szlovák Köztársaság állami kötelékéből történő elbocsátást nem engedélyezték.
Poplatok podľa tejto položky sa vráti, ak sa prepusteniu zo štátneho zväzku Slovenskej republiky nevyhovelo.
22. tétel
Položka 22
A Szlovák Köztársaság állampolgársági bizonyítványának kiadásáról szóló eljárás
a)
Konanie o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky
A Szlovák Köztársaság állampolgársági igazolásának kiadásáról szóló eljárás a személy elhalálozásának napjával vagy más nappal, amely megelőzi a kérvény benyújtásának napját
b)
Konanie o vydanie potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky osoby ku dňu jej
úmrtia alebo k inému dňu, ktorý predchádza dňu podania žiadosti

10

euró
eur

10

euró
eur

Mentesítés
Oslobodenie
A jelen tétel szerinti illeték fizetése alól mentesül a Szlovák Köztársaság állampolgársági bizonyítványa kiadásáról szóló eljárás az első személyi igazolvány kiadásának céljaira.
Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené konanie o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky
na účely vydania prvého občianskeho preukazu.
22.a tétel
Položka 22a
Személyi igazolvány kiadásának kérvényezése
a)
Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu
Személyi igazolvány kiadásának kérvényezése tönkrement, elveszett, eltulajdonított vagy sérült személyi igazolvány pótlására
b)
Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz
Személyi igazolvány kiadásának kérvényezése tönkrement, elveszett, eltulajdonított vagy sérült személyi igazolvány pótlására, ismételten, két egymást követő éven belül
c) Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz, opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich
rokoch
Személyi igazolvány kézbesítése a Szlovák Köztársaság területén belül található címre, az erre
a célra bevezetett szolgálat igénybevételével
d)
Doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky službou zavedenou
na tento účel
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Mentesítés
Oslobodenie
A jelen tétel szerinti illetékek alól mentesül az első személyi igazolvány kiadásának kérvényezése és a Tt. személyi
igazolványokról, valamint némely törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 224/2006. sz. törvénye 7. §-a
2. bek. és 17. §-a 4. bek. szerinti új személyi igazolvány kérvényezése.
Od poplatkov podľa tejto položky je oslobodené podanie žiadosti o vydanie prvého občianskeho preukazu a nového
občianskeho preukazu podľa § 7 ods. 2 a § 17 ods. 4 zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
A jelen tétel szerinti illetékek alól mentesül a személyi igazolvány kiadásának kérvényezése az elveszett vagy eltulajdonított személyi igazolvány pótlására a 60 évnél idősebb állampolgárok és a súlyos testi fogyatékosok igazolványával rendelkező állampolgárok részére.
Od poplatkov podľa tejto položky je oslobodené podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za
stratený alebo odcudzený občiansky preukaz u občanov starších ako 60 rokov veku alebo u držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.
A jelen tétel szerinti illetékek alól mentesül a személyi igazolvány kiadásának kérvényezése az elveszett vagy eltulajdonított személyi igazolvány pótlására, ismételten, két egymást követő éven belül a 60 évnél idősebb állampolgárok és a súlyos testi fogyatékosok igazolványával rendelkező állampolgárok részére.
Od poplatkov podľa tejto položky je oslobodené podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za
stratený alebo odcudzený občiansky preukaz, opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch u občanov starších ako 60 rokov veku alebo u držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.
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Meghatalmazás
Splnomocnenie
A Rendőri Testület Járási Igazgatósága 20 euró összegű illetéket szed be, ha a kérvényező kérésére a személyi igazolványt gyorsított eljárásban, két munkanapon belül állítja ki.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vyberie poplatok vo výške 20 eur, ak vyhotovuje občiansky preukaz urýchlene
do dvoch pracovných dní na žiadosť žiadateľa.
23. tétel
Položka 23
Útlevél vagy külföldi személy nevére szóló úti okmány kiadása 16 évnél idősebb személy réa) szére
Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca osobe staršej ako 16 rokov
Útlevél vagy külföldi személy nevére szóló úti okmány kiadása 6 - 16 éves személy részére
b)
Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca osobe od 6 do 16 rokov
Útlevél vagy külföldi személy nevére szóló úti okmány kiadása 6 évesnél fiatalabb személy
c) részére
Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca osobe mladšej ako 6 rokov
Útlevél vagy külföldi személy nevére szóló úti okmány kiadása 1 éves érvényességgel, 16 évnél idősebb személy részére
d)
Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca s platnosťou na 1 rok osobe
staršej ako 16 rokov
Útlevél vagy külföldi személy nevére szóló úti okmány kiadása 1 éves érvényességgel, 16 évnél fiatalabb személy részére
e)
Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca s platnosťou na 1 rok osobe
mladšej ako 16 rokov
Külföldi személy nevére szóló úti okmány érvényességének meghosszabbítása
f)
Predĺženie platnosti cestovného dokladu cudzinca
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Meghatalmazás
Splnomocnenie
A közigazgatási hatóság a jelen tétel szerinti megfelelő illeték kétszeresét szedi be az úti okmány érvényességi ideje alatt történt első elvesztése, eltulajdonítása vagy sérülése esetén, a megfelelő illeték ötszörösét szedi be az úti
okmány érvényességi ideje alatt történt második elvesztése, eltulajdonítása vagy sérülése esetén, ha arra ismételten,
egymást követő két éven belül kerül sor, és a megfelelő illeték tízszeresét szedi be az úti okmány érvényességi ideje alatt történt harmadik elvesztése, eltulajdonítása vagy sérülése esetén, ha arra ismételten, egymást követő két
éven belül kerül sor; a megemelt díjú közigazgatási illetéket nem szedik be, ha a kérvény benyújtásának napjáig lejárt az elvesztett vagy eltulajdonított úti okmány érvényessége a Tt. úti okmányokról, valamint némely törvények
módosításáról és kiegészítéséről szóló 647/2007. sz. törvénye 22. §-ának a) pontja szerint. A közigazgatási hatóság
a megemelt díjú közigazgatási illetéket az eltulajdonított úti okmányért nem szedi be, ha az úti okmányt egy másik
személy erőszakkal szerezte meg és ezt a tényt jelentették a Rendőri Testület illetékes alakulatának.
Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške dvojnásobku príslušnej sadzby pri prvej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti, vo výške päťnásobku príslušnej sadzby pri druhej
strate, odcudzení alebo poškodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu dvoch po sebe
nasledujúcich rokov a vo výške desaťnásobku príslušnej sadzby pri tretej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov; zvýšený správny
poplatok sa nevyberie, ak by ku dňu podania žiadosti uplynula doba platnosti strateného alebo odcudzeného cestovného dokladu podľa § 22 písm. a) zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Správny orgán zvýšený správny poplatok za odcudzenie cestovného dokladu nevyberie, ak sa cestovného dokladu zmocnila násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru.
A közigazgatási hatóság a jelen tétel szerinti illeték alapdíját szedi be, ha az úti okmányt humanitárius okokból
kérvényező személy számára állítja ki.
Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky v základnej sadzbe, ak vydáva cestovný doklad na požiadanie
občana z humanitných dôvodov.
A közigazgatási hatóság, az illetékfizető kifejezett kérésére, az úti okmány két munkanapon belüli gyorsított kiadásáért a jelen tétel szerinti illeték háromszorosát szedi be, tíz munkanapon belüli kiadásáért pedig a jelen tétel szerinti illeték kétszeresét szedi be.
Správny orgán vyberie za urýchlené vydanie cestovného dokladu na výslovnú žiadosť poplatníka poplatok podľa
tejto položky vo výške trojnásobku príslušnej sadzby do dvoch pracovných dní a vo výške dvojnásobku príslušnej
sadzby do desiatich pracovných dní.
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4.

1.

2.

A közigazgatási hatóság a jelen tétel szerinti illeték felét szedi be, ha új úti okmányt ad ki az érvényes úti okmány
pótlására a súlyos testi fogyatékosságról szóló adat bejegyzése után.
Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške polovice príslušnej sadzby, ak vydáva nový cestovný
doklad ako náhradu za platný cestovný doklad pri zápise údaja o ťažkom zdravotnom postihnutí.
Mentesítés
Oslobodenie
A jelen tétel a) - d) pontjai szerinti illetékek fizetése alól mentesülnek azok a személyek, akiknek az úti okmányt az
érvényes úti okmány pótlásaként adják ki olyan változás esetén, mely nem az állampolgár hibájából történt, vagy
ha az úti okmányban az úti okmány gyártója által okozott hibát észleltek vagy olyan hibát, amelyet az a hatóság
okozott, amely az úti okmányt kiadta.
Od poplatku podľa písmen a) až d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva cestovný doklad ako náhrada za platný cestovný doklad pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v cestovnom doklade zistená chyba
zapríčinená výrobcom cestovného dokladu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý cestovný doklad vydal.
A jelen tétel a) - d) pontjai szerinti illetékek fizetése alól mentesülnek azok a személyek, akiknek az úti okmányt az
érvényes úti okmány pótlásaként adják ki, jogi cselekvőképességük korlátozása vagy jogi cselekvőképességüktől
való megfosztásuk esetén.
Od poplatku podľa písmen a) až d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva nový cestovný doklad ako
náhrada za platný cestovný doklad pri obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo pozbavení spôsobilosti na
právne úkony.

24. tétel
Položka 24
Ideiglenes tartózkodási engedély megadásának kérvényezése a következő célokból:
a)
Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel
vállalkozás vagy a Tt. 404/2011. sz., a külföldiek tartózkodásáról, valamint némely
törvények módosításáról és kiegészítéséről (a továbbiakban csak „a Tt. 404/2011.
sz. törvénye“) szóló törvénye 30. §-a 1. bek.-nek a) pontja szerint
1.
podnikania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 404/2011 Z.
z.“)
munkavállalás vagy a Tt. 404/2011. sz. törvényének 30. §-a 1. bek.-nek b) pontja
2. szerint
zamestnania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z. z.
idényjellegű munkavállalás
3.
sezónneho zamestnania
különleges tevékenység a Tt. 404/2011. sz. törvénye 25. §-a 1. bek.-nek a), b), c),
d), g), h) vagy i) pontja szerint, vagy a Tt. 404/2011. sz. törvénye 30. §-a 1. bek.4. nek d) pontja szerint
osobitnej činnosti podľa § 25 ods. 1 písm. a), b), c), d), g), h) alebo písm. i) zákona
č. 404/2011 Z. z. alebo podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 404/2011 Z. z.
családegyesítés vagy a Tt. 404/2011. sz. törvénye 30. §-a 1. bek.-nek e) pontja sze5. rint
zlúčenia rodiny alebo podľa § 30 ods. 1 písm. e) zákona č. 404/2011 Z. z.
a fegyveres erők civil egységeinek szolgálati kötelességeinek teljesítése
6.
plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl
Az Európai Unió kék kártyája kiadásának kérvényezése
b)
Žiadosť o vydanie modrej karty Európskej únie
Állandó tartózkodási engedély megadásának kérvényezése
c)
Žiadosť o udelenie trvalého pobytu
Ideiglenes tartózkodási engedély megújításának kérvényezése a következő célokból
d)
Žiadosť o obnovenie prechodného pobytu na účel
vállalkozás vagy a Tt. 404/2011. sz. törvénye 30. §-a 1. bek.-nek a) pontja szerint
1.
podnikania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011 Z. z.
munkavállalás vagy a Tt. 404/2011. sz. törvénye 30. §-a 1. bek.-nek b) pontja sze2. rint
zamestnania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z. z.
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idényjellegű munkavállalás
sezónneho zamestnania
különleges tevékenység a Tt. 404/2011. sz. törvénye 25. §-a 1. bek.-nek a), b), c),
d), g), h) vagy i) pontja szerint, vagy a Tt. 404/2011. sz. törvénye 30. §-a 1. bek.4. nek d) pontja szerint
osobitnej činnosti podľa § 25 ods. 1 písm. a), b), c), d), g), h) alebo písm. i) zákona
č. 404/2011 Z. z. alebo podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 404/2011 Z. z.
családegyesítés vagy a Tt. 404/2011. sz. törvénye 30. §-a 1. bek.-nek e) pontja sze5. rint
zlúčenia rodiny alebo podľa § 30 ods. 1 písm. e) zákona č. 404/2011 Z. z.
a fegyveres erők civil egységeinek szolgálati kötelességeinek teljesítése
6.
plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl
Az Európai Unió kék kártyája megújításának kérvényezése
Žiadosť o obnovenie modrej karty Európskej únie
Okmánykiadás
Vydanie
tartózkodási okmány kiadása
1.
dokladu o pobyte
tartózkodási okmány gyorsított, két munkanapon belüli kiadása
2.
dokladu o pobyte urýchlene do dvoch pracovných dní
Tartózkodási okmány kiadása
Vydanie dokladu o pobyte
elveszett, megsemmisült, sérült vagy eltulajdonított okmány pótlásaként
1.
ako náhrada za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený doklad
elveszett, megsemmisült, sérült vagy eltulajdonított okmány pótlásaként két munkanapon belül
2.
ako náhrada za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený doklad do dvoch
pracovných dní
elveszett, megsemmisült, sérült vagy eltulajdonított okmány pótlásaként, melyre
két, egymást követő éven belül került sor
3.
ako náhrada za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený doklad v priebehu
dvoch po sebe nasledujúcich rokov
elveszett, megsemmisült, sérült vagy eltulajdonított okmány két munkanapon belüli
pótlásaként, melyre két, egymást követő éven belül került sor
4.
ako náhrada za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený doklad v priebehu
dvoch po sebe nasledujúcich rokov do dvoch pracovných dní
Tartózkodási okmány kézbesítése a Szlovák Köztársaság területén található címre, az erre a
célra bevezetett szolgálat igénybevételével
Doručenie dokladu o pobyte na adresu na území Slovenskej republiky službou zavedenou na
tento účel
Eltűrt tartózkodás megadásának kérvényezése
Žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu
Eltűrt tartózkodás meghosszabbításának kérvényezése
Žiadosť o predĺženie tolerovaného pobytu
Külföldi tartózkodásának igazolása a Szlovák Köztársaság területén
Potvrdenie o pobyte cudzinca na území Slovenskej republiky
Külföldi állampolgár számára kiállított útlevél kiadása
Vydanie cudzineckého pasu cudzincovi
Külföldi állampolgár számára kiállított útlevél kiadása, 5 – 15 éves részére
Vydanie cudzineckého pasu cudzincovi od 5 do 15 rokov
Külföldi állampolgár számára kiállított útlevél kiadása, 5 évestől fiatalabb részére
Vydanie cudzineckého pasu cudzincovi mladšiemu ako 5 rokov
3.

e)
f)

g)

h)

i)
j)
k)
l)
m)
n)
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Mentesítés
Oslobodenie
A jelen tétel a) és d) pontjai szerinti illetékek fizetése alól mentesülnek azok a személyek, akik menedékjogkérőkwww.onkormanyzas.sk
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2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

kel vagy kiegészítő védelmet kapott külföldivel kérvényezik a családegyesítést.
Od poplatkov podľa písmen a) a d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré žiadajú zlúčenie rodiny s azylantom
alebo s cudzincom, ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana.
A jelen tétel a), b), d), e) pontjai szerinti illetékek fizetése alól mentesülnek a pedagógiai alkalmazottak vagy főiskolai tanárok.
Od poplatkov podľa písmen a), b), d), e) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré sú pedagogickí zamestnanci alebo vysokoškolskí učitelia.
A jelen tétel a), c), d), i) és j) pontjai szerinti illetékek fizetése alól mentesülnek a 18 évnél fiatalabb személyek.
Od poplatkov podľa písmen a), c), d), i) a j) tejto položky sú oslobodené osoby mladšie ako 18 rokov.
A jelen tétel a) és d) pontjai szerinti illetékek fizetése alól a kölcsönösség elve alapján mentesülnek a gyakornokok,
akiknek a Szlovák Köztársaság Oktatásügyi, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériuma folyósít ösztöndíjat,
vagy ösztöndíjuk nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségekből következik, valamint a nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségek alapján a Szlovák Köztársaság iskoláiban tevékenykedő idegen nyelvű lektorok.
Od poplatkov podľa písmen a) a d) tejto položky sú na základe vzájomnosti oslobodení stážisti, ktorým sa poskytuje
štipendium Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky alebo štipendium vyplývajúce zo záväzkov z medzinárodných zmlúv, ako aj lektori cudzích jazykov prichádzajúci na školy v Slovenskej republike na
základe záväzkov z medzinárodných zmlúv.
A jelen tétel c) pontja szerinti illeték fizetése alól mentesülnek a Tt. 404/2011. sz. törvénye 43. §-a 1. bek. a) pontja
szerinti személyek.
Od poplatku podľa písmena c) tejto položky sú oslobodené osoby podľa § 43 ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011
Z. z.
A jelen tétel f) pontjának 1. bekezdése szerinti illeték fizetése alól mentesülnek a következő személyek:
Od poplatku podľa písmena f) prvého bodu tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré
a) akik új tartózkodási okmány kiadását kérvényezik, ha az abban található bejegyzések a kérelmezőtől
független ok miatt nem felelnek meg a valóságnak, például a település és az utca nevének vagy a házak
számozásának megváltozása,
žiadajú o vydanie nového dokladu o pobyte, ak záznamy v ňom nezodpovedajú skutočnosti z dôvodu,
ktorý nie je závislý od žiadateľa, napríklad pri zmene názvu obce, ulice alebo jej číslovania,
b) először kérvényezik a tartózkodási okmány kiadását, menedékjogot kapott külföldiként vagy kiegészítő
védelmet kapott külföldiként.
prvýkrát žiadajú o vydanie dokladu o pobyte ako cudzinci, ktorým bol udelený azyl, alebo cudzinci, ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana.
A jelen tétel i) és j) pontjai szerinti illetékek fizetése alól mentesülnek azok a személyek, akik a Tt. 404/2011. sz.
törvénye 58. §-a 1. bek. a) pontja, 2. bek. a) és c) pontja és 3. bek. szerint kérelmezik az eltűrt tartózkodás megadását.
Od poplatkov podľa písmen i) a j) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré žiadajú o udelenie tolerovaného pobytu
podľa § 58 ods. 1 písm. a),ods. 2 písm. a) a c) a ods. 3 zákona č. 404/2011 Z. z.
A jelen tétel l) pontja szerinti illeték fizetése alól mentesülnek azok a személyek, akiknek a Tt. 404/2011. sz. törvénye 58. §-a 2. bek. c) pontja és 3. bek. szerint lett megadva az eltűrt tartózkodás.
Od poplatku podľa písmena l) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým bol udelený tolerovaný pobyt podľa § 58
ods. 2 písm. c) a ods. 3 zákona č. 404/2011 Z. z
A jelen tétel l) - n) pontja szerinti illeték fizetése alól mentesülnek
Od poplatkov podľa písmen l) až n) tejto položky sú oslobodené
a) azok a személyek, akik a Tt. 404/2011. sz. törvénye 58. §-a 1. bek. a) pontja és 2. bek. a) pontja szerint
kérvényezik az eltűrt tartózkodás megadását
osoby, ktoré žiadajú o udelenie tolerovaného pobytu podľa § 58 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) zákona
č. 404/2011 Z. z.,
b) azok a személyek, akiknek a Tt. 404/2011. sz. törvénye 74. §-a 2. bek. b) és c) pontja szerint adják ki a
külföldi állampolgár számára kiállított útlevelet
osoby, ktorým má byť cudzinecký pas vydaný podľa § 74 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 404/2011 Z. z.,
c) azok a személyek, akiknek a Tt. többször módosított 480/2002. sz., a menedékjogról, valamint némely
törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénye szerint adták meg a kiegészítő védelmet.
osoby, ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana podľa zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Meghatalmazás
Splnomocnenie
A közigazgatási szerv humanitárius okokból vagy a kölcsönösség okán eltekinthet a jelen tétel szerinti illeték beszedésétől vagy csökkentheti az illeték összegét.
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Správny orgán môže od vybratia poplatku podľa tejto položky upustiť alebo poplatok znížiť z humanitného dôvodu alebo z dôvodu vzájomnosti.
25. tétel
Položka 25
Megszüntetve 2005. 12. 15-től.
Zrušená od 15. 12. 2005.
26. tétel
Položka 26
Vízum kiadása a határátkelőhelyen
a)
Udelenie víza na hraničnom priechode
rövid távú vízum meghosszabbítása a Szlovák Köztársaság területén
b)
predĺženie krátkodobého víza na území Slovenskej republiky
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Mentesítés
Oslobodenie
A jelen tétel a) pontja szerinti illeték fizetése alól mentesülnek a külföldiek, külön szabályozás szerint. 16b)
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení cudzinci podľa osobitného predpisu.16b)
A jelen tétel szerinti illeték fizetése alól mentesülnek az Európai Unió állampolgárainak családtagjai. 16c)
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení rodinní príslušníci občanov Únie. 16c)
A jelen tétel szerinti illeték fizetése alól mentesülnek a Szlovák Köztársaság állampolgárainak családtagjai az Európai Unió állampolgárai családtagjainak mértékéig, a 2. pont szerint.
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení rodinní príslušníci občanov Slovenskej republiky v rozsahu rodinných príslušníkov občanov Únie podľa druhého bodu.
A jelen tétel a) pontja szerinti illeték fizetése alól mentesülnek azok a külföldiek, akik a Szlovák Köztársaság
Nemzeti Tanácsának, a Szlovák Köztársaság elnökének vagy a Szlovák Köztársaság kormányának meghívására
vagy beleegyezésével érkeznek a Szlovák Köztársaságba.
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom Národnej rady Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.
A jelen tétel b) pontja szerinti illeték fizetése alól mentesülnek azok a külföldiek, akik a rövid távú vízum meghosszabbítását természeti katasztrófa miatt vagy humanitárius okokból kérvényezték.
Od poplatku podľa písmena b) tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí požiadali o predĺženie krátkodobého víza
z dôvodu živelnej pohromy alebo z humanitárneho dôvodu.

Meghatalmazás
Splnomocnenie
A közigazgatási szerv indokolt esetekben közérdekű okokból vagy humanitárius okokból csökkentheti az illeték összegét vagy eltekinthet annak beszedésétől; kölcsönösség okán az illeték összegét növelheti vagy csökkentheti.
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch z dôvodov všeobecného záujmu alebo z humanitného dôvodu poplatok
znížiť alebo upustiť od jeho vybratia; z dôvodu vzájomnosti môže poplatok zvýšiť alebo znížiť.
27. tétel
Položka 27
A Szlovák Köztársaságba történő utazásra szóló meghívó hitelesítésének kérvényezése külföldi állampolgár számára, a meghívó hitelesítésének kérvényezésében szereplő minden külföldi állampolgárért
Žiadosť o overenie pozvania pre cudzinca na cestu do Slovenskej republiky, za každého cudzinca
uvedeného v žiadosti o overenie pozvania

33
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Megjegyzés
Poznámka
A közigazgatási szerv a jelen tétel szerinti illetéket nem szedi be a 16 évnél fiatalabb személyek meghívása esetén.
Správny orgán poplatok podľa tejto položky nevyberie za pozvanie osoby mladšej ako šestnásť rokov.
Mentesítés
Oslobodenie
A jelen tétel szerinti illeték fizetése alól mentesülnek azok a személyek, akik a Szlovák Köztársaság területére harmadik
ország állampolgárát hívják meg, aki a Szlovák Köztársaság kormányának vagy az Európai Unió programjaiból követwww.onkormanyzas.sk
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kező tevékenységet fog végezni vagy a Szlovák Köztársaság nemzetközi szerződésből következő kötelezettségét teljesíti.
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré pozývajú na územie Slovenskej republiky štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý bude vykonávať činnosť vyplývajúcu z programov vlády Slovenskej republiky alebo z programov Európskej únie alebo na plnenie záväzku Slovenskej republiky vyplývajúceho z medzinárodnej zmluvy.
28. tétel
Položka 28
A védő műtárgy tulajdonosának javaslata, a polgári védelem létesítményének felszámolásáról szóló
eljárás megkezdésére
Návrh vlastníka ochrannej stavby na začatie konania o zrušení zariadenia civilnej ochrany
29. tétel
Položka 29
A határpontok és határjelek geodéziai koordinátáinak megadása, minden pontért/jelért
a)
Poskytnutie geodetických súradníc hraničných bodov a hraničných znakov, za každý bod/znak
A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma állásfoglalásának kiadása az államhatár közvetlen közelében található építkezéssel, építészeti, műszaki és más intézkedéssel kapcsolatban
b)
Vydanie stanoviska Ministerstva vnútra Slovenskej republiky k stavbe, stavebnému, technickému a inému opatreniu v bezprostrednej blízkosti štátnych hraníc
A határjel kivételéről szóló kérvényhez kapcsolódó állásfoglalás kiadása
c)
Vydanie stanoviska k žiadosti o vybratie hraničného znaku
természetes személy részére
pre fyzickú osobu
jogi személy részére
pre právnickú osobu
30. tétel
Položka 30
Fegyverengedély kiadásának kérvényezése
a)
Žiadosť o vydanie zbrojného preukazu
Fegyver- és lőszer-tartási vagy -viselési vizsga elvégzése, vagy az ebben való jártasság felülb) vizsgálata
Vykonanie skúšky alebo preskúšanie z odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo
első vizsga
1.
prvá skúška
ismételt vizsga
2.
opakovaná skúška
Fegyverengedély bővítésének kérvényezése
c)
Žiadosť o rozšírenie zbrojného preukazu
Új fegyverengedély kiadásának kérvényezése
d)
Žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu
Európai fegyverigazolvány kiadásának kérvényezése
e)
Žiadosť o vydanie európskeho zbrojného pasu
Európai fegyverigazolvány érvényessége meghosszabbításának kérvényezése
f)
Žiadosť o predĺženie platnosti európskeho zbrojného pasu
Fegyverlicenc kiadásának engedélyezése
g)
Žiadosť o vydanie zbrojnej licencie
Lőtér üzemeltetéséről szóló engedély kiadásának kérvényezése
h)
Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie strelnice

1.

66

euró
eur

2

euró
eur

6,50

euró
eura

50
400

16,50

49,50
26,50
16,50
16,50
16,50
3
331,50
663,50

euró
eur
euró
eur

euró
eura

euró
eura
euró
eura
euró
eura
euró
eura
euró
eura
euró
eurá
euró
eura
euró
eura

Mentesítés
Oslobodenie
A jelen tétel a) - g) pontjai szerinti illeték fizetése alól mentesülnek a Szlovák Köztársaság fegyveres erőinek hivatásos katonái, a Szlovák Köztársaság fegyveres testületeinek tagjai és a Szlovák Információs Szolgálat tagjai.
Od poplatku podľa písmen a) až g) tejto položky sú oslobodení profesionálni vojaci ozbrojených síl Slovenskej republiky, príslušníci ozbrojených zborov Slovenskej republiky a príslušníci Slovenskej informačnej služby.
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A jelen tétel d) pontja szerinti illeték fizetése alól mentesülnek azok a személyek, akiknek új fegyverengedélyt adnak ki mint pótlást, olyan változás esetén, amelyet nem az állampolgár okozott, vagy ha az új fegyverengedélyben
a fegyverengedély gyártója által okozott hibát találtak vagy a hibát a fegyverengedélyt kiadó szerv okozta.
Od poplatku podľa písmena d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva nový zbrojný preukaz ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v novom zbrojnom preukaze zistená chyba zapríčinená výrobcom zbrojného preukazu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý ho vydal.
A jelen tétel szerinti illeték fizetése alól mentesülnek az élsportoló sportlövők és a Szlovák Köztársaság válogatott
sportlövői, ha kizárólag sport célokra használt fegyverekről van szó.
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení športoví strelci zaradení v strediskách vrcholového športu a reprezentanti Slovenskej republiky v športovej streľbe, ak ide o zbrane používané len na športové účely.
A jelen tétel szerinti illeték fizetése alól mentesülnek a jelen mentesítés 1. pontjában szereplő személyek, ha legkevesebb 20 év szolgálati jogviszonnyal rendelkeznek.
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby uvedené v bode 1 tohto oslobodenia, ak boli v služobnom
pomere najmenej 20 rokov.
Megjegyzések
Poznámky
Azoktól a személyektől, akik a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának a természet és a táj védelméről szóló,
287/1994. sz. törvénye 58. §-ának 4. – 6. bek. szerint természetőrség tagjának tisztségét töltik be, és azoktól a személyektől, akik a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának mezőőrségről szóló, 255/1994. sz. törvénye szerint a
mezőőrség tagjának tisztségét töltik be, a jelen tétel szerinti megfelelő illeték 50%-át kell beszedni.
Od osôb, ktoré vykonávajú funkciu člena stráže prírody podľa § 58 ods. 4 až 6 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, a od osôb, ktoré vykonávajú funkciu člena poľnej stráže
podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži, vyberie sa príslušný poplatok
podľa tejto položky znížený o 50%.
A jelen tétel g) pontja szerinti illeték, ha tömeges fegyverengedély helyett adják ki, 3 euró.
Poplatok podľa písmena g) tejto položky, ak sa vydáva namiesto hromadného zbrojného preukazu, je 3 eurá.

31. tétel
Položka 31
Fegyvervásárlási engedély kiadásának kérvényezése, minden fegyverre vagy annak fő részére
a)
Žiadosť o vydanie nákupného povolenia na každú zbraň alebo jej hlavnú časť
Fegyver-kísérőlevél kiadásának kérvényezése, minden fegyverre, annak fő részére vagy lőb) szerre
Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu na každú zbraň, jej hlavnú časť alebo strelivo
Fegyverhatástalanítási vagy fegyvermetszet-készítési engedély kiadásának kérvényezése
c)
Žiadosť o vydanie povolenia na znehodnotenie zbrane alebo na výrobu rezu zbrane
Fegyver- és lőszerszállítási engedély kiadásának kérvényezése vállalkozók részére
d)
Žiadosť o vydanie povolenia na prepravu zbraní a streliva podnikateľom
Kivétel kiadásának kérvényezése A kategóriájú fegyverre
e)
Žiadosť o vydanie výnimky na zbraň kategórie A
A Szlovák Köztársaság területén keresztül történő fegyverátszállítási engedély kiadásának
kérvényezése biztonsági szolgálat alkalmazottai részére, akik professzionális, határokon átnyúló közúti készpénzszállítást végeznek
f)
Žiadosť o vydanie povolenia na prevoz zbrane cez územie Slovenskej republiky zamestnancom
bezpečnostnej služby vykonávajúcej profesionálnu cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti
cestnou dopravou

1.
2.

3.

16,50

euró
eura

16,50

euró
eura

6,50
33
99,50

16,50

euró
eura
euró
eur
euró
eura

euró
eura

Mentesítés
Oslobodenie
Az illeték fizetése alóli mentesítés itt hasonlóképpen érvényes, mint a 30. tétel esetében.
Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 30.
A jelen tétel szerinti illeték fizetése alól mentesülnek azok a személyek, akik nemzetközi sportlövő versenyen vagy
más hasonló versenyen vesznek részt, amelynek részét képezi a sportlövés is, valamint azok a személyek, akik a
fegyvereket díjként kapják ezeken a versenyeken.
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré sa zúčastnia na medzinárodnej súťaži v športovej
streľbe alebo inej obdobnej súťaži, ktorej súčasťou je športová streľba, ako aj osoby, ktoré získajú zbrane ako ceny
v týchto súťažiach.
A jelen tétel c) és d) pontja szerinti illeték fizetése alól mentesülnek azok a személyek, akiknek a Szlovák Köztárwww.onkormanyzas.sk
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4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

saság területén való tartózkodásuk alatt, nemzetközi szerződések alapján személyi védelmet biztosítanak, valamint
e személyek fegyveres kíséreteinek a tagjai.
Od poplatku podľa písmen c) a d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa podľa medzinárodných zmlúv poskytuje pri ich pobyte na území Slovenskej republiky osobná ochrana, a členovia ozbrojených sprievodov týchto
osôb.
A jelen tétel b) pontja szerinti illeték fizetése alól mentesülnek a más államok rendőri testületeinek tagjai, ha fegyvereket vagy lőszert hoznak be vagy visznek ki az országból biztonsági feladataik teljesítése során a hazai rendőri
testülettel való együttműködésük keretében.
Od poplatku podľa písmen b) tejto položky sú oslobodení príslušníci policajných zborov iných štátov, ak vyvážajú
alebo dovážajú zbrane a strelivo pri plnení bezpečnostných úloh v rámci spolupráce s Policajným zborom.
A jelen tétel c) és d) pontja szerinti illeték fizetése alól mentesülnek azok a külföldiek, akik a Szlovák Köztársaság
Nemzeti Tanácsának, a Szlovák Köztársaság elnökének és a Szlovák Köztársaság kormányának meghívására vagy
beleegyezésével érkeznek a Szlovák Köztársaságba, ha a cselekményeket a határátkelőhelyen útlevél-ellenőrzést
végrehajtó rendőri testület alakulata végzi el.
Od poplatku podľa písmen c) a d) tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom Národnej rady Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej republiky a vlády Slovenskej
republiky, ak úkony robí útvar Policajného zboru vykonávajúci pasovú kontrolu na hraničnom priechode.
Megjegyzések
Poznámky
Azoktól a személyektől, akik a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának a természet és a táj védelméről szóló,
287/1994. sz. törvénye 58. §-a 4. – 6. bek. szerint a természetőrség tagjának tisztségét töltenek be, és azoktól a
személyektől, akik a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának mezőőrségről szóló, 255/1994. sz. törvénye szerint
a mezőőrség tagjának tisztségét töltik be, a jelen tétel szerinti megfelelő illeték 50%-át kell beszedni.
Od osôb, ktoré vykonávajú funkciu člena stráže prírody podľa § 58 ods. 4 až 6 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, a od osôb, ktoré vykonávajú funkciu člena poľnej stráže
podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži, vyberie sa príslušný poplatok
podľa tejto položky znížený o 50%.
A jelen tétel a) pontja szerinti illetéket minden fegyverért vagy annak fő része nyilvántartásba vételéért nem szedik
be, ha az illetéket a fegyver behozataláért a jelen tétel c) pontja szerint beszedték.
Poplatok za zaevidovanie každej zbrane alebo jej hlavnej časti podľa písmena a) tejto položky sa nevyberie, ak sa
poplatok vybral za dovoz zbrane podľa písmena c) tejto položky.
A jelen tétel c) pontja szerinti illetéket nem szedik be, ha a fegyvert vagy annak fő részét az országból kiviszik és
az illetéket a jelen tétel a) pontja szerint beszedték.
Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa nevyberie, ak sa vyváža zbraň alebo jej hlavná časť a poplatok sa vybral podľa písmena a) tejto položky.
A jelen tétel d) pontja szerinti illetéket nem szedik be, ha a fegyvert és a hozzá tartozó, legfeljebb 100 db lőszert
kiviszik vagy behozzák az országba és az illetéket a jelen tétel c) pontja szerint beszedték.
Poplatok podľa písmena d) tejto položky sa nevyberie, ak sa vyváža alebo dováža zbraň a k nej najviac sto kusov
streliva a poplatok sa vybral podľa písmena c) tejto položky.
A jelen tétel d) pontja szerinti illetéket nem szedik be, ha lőszert visznek ki az országból és az illetéket a jelent tétel
b) pontja szerint beszedték.
Poplatok podľa písmena d) tejto položky sa nevyberie, ak sa vyváža strelivo a poplatok sa vybral podľa písmena b)
tejto položky.

32. tétel
Položka 32
Minden fegyver, fegyver fő része vagy hozzá való lőszer megőrzése
a)
Úschova každej zbrane, hlavnej časti zbrane alebo streliva do nej
Fegyver, fegyver fő része vagy hozzá való lőszer megőrzésének meghosszabbítása
b)
Predĺženie úschovy zbrane, hlavnej časti zbrane alebo streliva do nej
Fegyverek és lőszer kiállítási engedélyének kiadása
c)
Vydanie povolenia na vystavovanie zbraní a streliva

1.

16,50
9,50
165,50

euró
eura
euró
eura
euró
eura

Mentesítés
Oslobodenie
A 30. tétel első és negyedik pontjai szerinti illetékfizetési mentesítés teljes mértékben érvényes a jelen tétel a) és b)
pontjai esetében is.
Oslobodenie od poplatku podľa položky 30 prvého a štvrtého bodu platí takisto pri písmenách a) a b) tejto položky.
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A jelen tétel a) és b) pontjai szerinti illeték fizetése alól mentesül a fegyver vagy a fegyver fő részének megőrzése a
tulajdonos halála után, a hagyatéki eljárás befejezésének végéig, és a talált, leadott vagy el-kobzott fegyver vagy a
fegyver fő részének megőrzése.
Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky je oslobodená úschova zbrane alebo jej hlavnej časti po úmrtí držiteľa do ukončenia dedičského konania a úschova nájdenej, odovzdanej alebo zhabanej zbrane alebo jej hlavnej
časti.

Megjegyzés
Poznámka
A jelen tétel c) pontja szerinti illeték fizetése alól mentesülnek a Szlovák Köztársaság fegyveres erőinek és a Szlovák
Köztársaság fegyveres testületeinek fegyverkiállításai, a múzeumok fegyverkiállítása, melyek a fegyvereket tevékenységi körük keretében állítják ki, valamint a Szlovák Információs Szolgálat fegyverkiállításai.
Od poplatku podľa písmena c) tejto položky je oslobodené vystavovanie zbraní ozbrojenými silami Slovenskej republiky,
ozbrojenými zbormi Slovenskej republiky, múzeami, ktoré zbrane vystavujú v rámci predmetu svojej činnosti, a vystavovanie zbraní Slovenskej informačnej služby.
33. tétel
Položka 33
Lőtér-létrehozási és -működtetési engedély kiadásának kérvényezése nem vállalkozási célzattal
a)
Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie a prevádzku strelnice na iné účely ako živnostenské
podnikanie
Engedélyezett lőtéren kívüli lövészeti engedély kiadásának kérvényezése
b)
Žiadosť o vydanie povolenia na streľbu mimo schválenej strelnice

1.
2.

49,50

euró
eura

33

euró
eur

Megjegyzések
Poznámky
A lőtér-létrehozási és -működtetési engedély kiadásának véleményezése illetékmentes.
Za vyjadrenie k vydaniu povolenia na zriadenie a prevádzku strelnice sa poplatok nevyberá.
A Szlovák Köztársaság Hadseregének, a Szlovák Köztársaság fegyveres testületeinek és a Szlovák Információs
Szolgálatnak a hatáskörébe tartozó lőtér-létrehozási és -működtetési engedély kiadása illetékmentes.
Poplatok sa nevyberá za vydanie povolenia na zriadenie a prevádzku strelnice v pôsobnosti Armády Slovenskej republiky, ozbrojených zborov Slovenskej republiky a Slovenskej informačnej služby.

34. tétel
Položka 34
Bejegyzési javaslat a következők esetében:
a)
Návrh na registráciu
politikai párt vagy politikai mozgalom
euró
1.
663,50
politickej strany alebo politického hnutia
eura
polgári társulás
euró
2.
66
združenia občanov
eur
alapítvány
euró
3.
66
nadácie
eur
jogi személyek érdekvédelmi társulása
euró
4.
66
záujmového združenia právnických osôb
eur
közbirtokosság
euró
5.
65
pozemkového spoločenstva
eur
lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonosainak közössége
euró
6.
33
spoločenstva vlastníkov bytových a nebytových priestorov
eur
nem befektetési alap
euró
7.
66
neinvestičného fondu
eur
közhasznú szolgáltatásokat nyújtó non-profit szervezet
euró
8.
66
neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby
eur
Az alapszabályzat vagy szervezeti szabályzat, vagy alapító okirat, vagy a nyilvántartásba vett adatok módosítása a
b) következők esetében:
Zmena stanov alebo štatútu, alebo nadačnej listiny, alebo údajov zapísaných do registra
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politikai párt vagy politikai mozgalom
euró
33
politickej strany alebo politického hnutia
eur
polgári társulás
euró
2.
16,50
združenia občanov
eura
alapítvány
euró
3.
16,50
nadácie
eura
jogi személyek érdekvédelmi társulása
euró
4.
16,50
záujmového združenia právnických osôb
eura
közbirtokosság
euró
5.
65
pozemkového spoločenstva
eur
lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonosainak közössége
euró
6.
13
spoločenstva vlastníkov bytových a nebytových priestorov
eur
nem befektetési alap
euró
7.
16,50
neinvestičného fondu
eura
közhasznú szolgáltatásokat nyújtó non-profit szervezet
euró
8.
16,50
neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby
eura
Alapszabályzat, alapító okirat vagy szervezeti szabályzat kiállítása az elveszett, megsemmisült, sérült vagy eltulajdonított alapszabályzat, alapító okirat vagy szervezeti szabályzat pótlására a következők esetében:
Vyhotovenie stanov, nadačnej listiny alebo štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené
stanovy, nadačnú listinu alebo štatút
politikai párt vagy politikai mozgalom
euró
1.
33
politickej strany alebo politického hnutia
eur
polgári társulás
euró
2.
13
združenia občanov
eur
alapítvány
euró
3.
16,50
nadácie
eura
jogi személyek érdekvédelmi társulása
euró
4.
16,50
záujmového združenia právnických osôb
eura
közbirtokosság
euró
5.
25
pozemkového spoločenstva
eur
lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonosainak közössége
euró
6.
13
spoločenstva vlastníkov bytových a nebytových priestorov
eur
nem befektetési alap
euró
7.
13
neinvestičného fondu
eur
közhasznú szolgáltatásokat nyújtó non-profit szervezet
euró
8.
16,50
neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby
eura
Kivonat kiállítása a politikai pártok és politikai mozgalmak, polgári társulások, alapítványok,
jogi személyek érdekvédelmi társulásai, közbirtokosságok, lakás és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek tulajdonosainak közösségei, nem befektetési alapok és közhasznú szolgáltatásokat
nyújtó non-profit szervezetek jegyzékéből
euró
5
Vyhotovenie výpisu z registra politických strán a politických hnutí, združení občanov, nadácií,
eur
záujmových združení právnických osôb, pozemkových spoločenstiev, spoločenstiev vlastníkov
bytových a nebytových priestorov, neinvestičných fondov a neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby
Az elveszett, megsemmisült, sérült vagy leadott nyilvántartása vételi határozat pótlására szolgáló határozat kiállítása a következők esetében:
Vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odovzdané
rozhodnutie o zápise do registra
közhasznú szolgáltatásokat nyújtó non-profit szervezet, nem befektetési alap és jogi
személyek érdekvédelmi társulása
euró
1.
16,50
neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, neinvestičného
eura
fondu a záujmového združenia právnických osôb
közbirtokosság, lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonosainak közössége
euró
2.
25
pozemkového spoločenstva, spoločenstva vlastníkov bytových a nebytových priestoeur
rov
1.

c)

d)

e)
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f)

g)

Írásbeli információ kiállítása a politikai pártok és politikai mozgalmak, polgári társulások,
alapítványok, jogi személyek érdekvédelmi társulásai, közbirtokosságok, lakás és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek tulajdonosainak közösségei, nem befektetési alapok és közhasznú
szolgáltatásokat nyújtó non-profit szervezetek jegyzékéből
Vyhotovenie písomnej informácie z registra politických strán a politických hnutí, združení občanov, nadácií, záujmových združení právnických osôb, pozemkových spoločenstiev, spoločenstiev vlastníkov bytových a nebytových priestorov, neinvestičných fondov a neziskových
organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby
Törlés
Výmaz
politikai párt vagy politikai mozgalom törlése a politikai pártok és politikai mozgalmak jegyzékéből
1.
politickej strany alebo politického hnutia z registra politických strán a politických
hnutí
polgári társulás törlése a polgári társulások jegyzékéből
2.
združenia občanov z registra združení občanov
alapítvány törlése az alapítványok jegyzékéből
3.
nadácie z registra nadácií
jogi személyek érdekvédelmi társulásának törlése a jogi személyek érdekvédelmi
társulásainak jegyzékéből
4.
záujmového združenia právnických osôb z registra záujmových združení právnických osôb
közbirtokosság törlése a közbirtokosságok jegyzékéből
5.
pozemkového spoločenstva z registra pozemkových spoločenstiev
lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonosi közösségének törlése a
lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonosainak közösségeinek jegy6. zékéből
spoločenstva vlastníkov bytových a nebytových priestorov z registra spoločenstiev
vlastníkov bytových a nebytových priestorov
nem befektetési alap törlése a nem befektetési alapok jegyzékéből
7.
neinvestičného fondu z registra neinvestičných fondov
közhasznú szolgáltatásokat nyújtó non-profit szervezet törlése a közhasznú szolgáltatásokat nyújtó non-profit szervezetek jegyzékéből
8.
neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby z registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby

34.a tétel
Položka 34a
Bejegyzés a szociális szolgáltatásnyújtók jegyzékébe
a)
Zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb
Módosítás bejegyzése a szociális szolgáltatásnyújtók jegyzékébe
b)
Zápis zmeny v registri poskytovateľov sociálnych služieb
Kivonat kiállítása a szociális szolgáltatók jegyzékéből
c)
Vyhotovenie výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb
Törlés a szociális szolgáltatók jegyzékéből
d)
Výmaz z registra poskytovateľov sociálnych služieb

5

euró
eur

33

euró
eur

16,50
33

euró
eura
euró
eur

33

euró
eur

35

euró
eur

16,50

euró
eura

16,50

euró
eura

33

euró
eur

66
10
5
33

euró
eur
euró
eur
euró
eur
euró
eur

Megjegyzés
Poznámka
A jelen tétel c) pontja szerinti illetéket nem szedik be a szociális szolgáltatást nyújtó személy/szervezet első kivonatának kiadásáért, annak bejegyzése alkalmával vagy a jegyzékben történt minden módosítás alkalmával.
Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie prvého výpisu poskytovateľovi sociálnej služby pri
jeho registrácii alebo pri každej zmene zápisu v registri.
Mentesítés
Oslobodenie
A jelen tétel szerinti illeték fizetése alól mentesülnek azok a természetes személyek vagy jogi személyek, akik nem haszonszerzési célzattal nyújtanak szociális szolgáltatásokat.
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Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré neposkytujú sociálnu službu
s cieľom dosiahnuť zisk.
35. tétel
Položka 35
Nemzetközi elemet tartalmazó szervezet létrehozásának vagy ilyen szervezet Szlovák Köztársaság
területén való tevékenységének vagy székhelyének engedélyezési kérvénye
Podanie žiadosti o povolenie zriadiť organizáciu s medzinárodným prvkom alebo o povolenie vyvíjať činnosť alebo mať sídlo takej organizácie na území Slovenskej republiky
Nemzetközi elemet tartalmazó szervezet alapszabályzatának, szervezeti szabályzatának vagy képviseleti szervének módosítása
Zmena stanov, štatútu alebo štatutárneho zástupcu organizácie s medzinárodným prvkom
Alapszabályzat vagy szervezeti szabályzat kiállítása az elveszett, megsemmisült, sérült vagy eltulajdonított alapszabályzat vagy szervezeti szabályzat pótlására nemzetközi elemet tartalmazó szervezet esetében
Vyhotovenie stanov alebo štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené
stanovy alebo štatút organizácie s medzinárodným prvkom
36. tétel
Položka 36
Az alábbiak bejegyzése
Zápis
közadakozás bejegyzése a közadakozások nyilvántartásába, ha azt a Szlovák Köztársaság
teljes területén végzik
a)
verejnej zbierky do registra verejných zbierok vykonávanej na celom území Slovenskej
republiky
közadakozás bejegyzése a közadakozások nyilvántartásába, ha azt a járási hivatal illetékességi területén végzik
b)
verejnej zbierky do registra verejných zbierok vykonávanej v územnom obvode okresného úradu
közadakozás meghosszabbításának bejegyzése a közadakozások nyilvántartásába
c)
predĺženia vykonávania verejnej zbierky do registra verejných zbierok
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III. RÉSZ
MEZŐGAZDASÁG
III. ČASŤ
PÔDOHOSPODÁRSTVO
38. tétel
Položka 38
Horgászengedély kiadása
Vydanie rybárskeho lístka
heti
a)
týždenný
havi
b)
mesačný
éves
c)
ročný
hároméves
d)
trojročný

1.

2.

3.

1,50
3
7
17

euró
eura
euró
eur
euró
eur
euró
eur

Mentesítés
Oslobodenie
A jelen tétel szerinti illeték fizetése alól, a munkakörük vagy hivatásuk gyakorlását igazoló okmány felmutatása
után mentesülnek a halászati tanulmányi szakos közép- és főiskolák diákjai és hallgatói, a központi halgazdálkodási államigazgatási alkalmazottak, akiknek munkaszerződésében szerepel az aktívan végzett halászat, a halgazdálkodási szakemberek, ha munkaszerződésükben szerepel a halászat gyakorlása, a Szlovák Horgászszövetség alkalmazottai, a halászgazdák és helyetteseik, valamint a halőröknek kinevezett személyek.
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.
A jelen tétel szerinti illeték fizetése alól mentesülnek azok a külföldiek, akik a Szlovák Köztársaság elnökének, a
Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának és a Szlovák Köztársaság kormányának meghívására vagy beleegyezésével érkeznek a Szlovák Köztársaságba.
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so
súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.
A jelen tétel szerinti illeték fizetése alól mentesülnek a 15 évnél fiatalabb személyek.
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.

39. tétel
Položka 39
Vadászterület elismeréséről szóló határozat
a)
Rozhodnutie o uznaní poľovného revíru
Elismert vadászterület határainak módosításáról szól határozat
b)
Rozhodnutie o zmene hraníc uznaného poľovného revíru
A földterület nem vadászati területté nyilvánításáról szóló határozat
c)
Rozhodnutie o vyhlásení pozemku za nepoľovnú plochu
természetes személy részére
1.
fyzická osoba
jogi személy vagy vállalkozásra jogosult természetes személy részére
2.
právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie

200
100

100
250

euró
eur
euró
eur

euró
eur
euró
eur

Mentesítés
Oslobodenie
A jelen tétel szerinti illeték fizetése alól mentesülnek az állatok génállományának érdekében és a közérdekből kiadott
határozatok. A mentesítés okait a központi államigazgatási szerv bírálja el, az illetékes kerületi erdészeti hivatal vagy
körzeti erdészeti hivatal állásfoglalása után.
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Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené rozhodnutia vydávané v záujme ochrany genofondu zveri a vo verejnom
záujme. Dôvody oslobodenia posúdi ústredný orgán štátnej správy po predchádzajúcom stanovisku príslušného krajského lesného úradu alebo obvodného lesného úradu.
40. tétel
Položka 40
Magasabb osztályú vadászvizsga vagy vadászgazda-vizsga elvégzése
a)
Vykonanie vyššej poľovníckej skúšky alebo skúšky poľovníckeho hospodára
Vadászszervezet bejegyzése
b)
Registrácia poľovníckej organizácie
Vadászszervezet alapszabályzatának módosítása
c)
Zmena stanov poľovníckej organizácie
Kivonat kiadása a vadászszervezetek jegyzékéből
d)
Vydanie výpisu z registra poľovníckych organizácií
Rendkívüli vadkilövési engedély
e)
Mimoriadne povolenie lovu zveri
41. tétel
Položka 41
Az erdei földterületek kiemeléséről, korlátozásáról és kétségek felmerülése esetén azok kijelöléséről szóló határozat kiadásának kérvényezése
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o vyňatí, obmedzení lesných pozemkov a o ich určení v prípade pochybností

50
66
16,50
3
20

30

euró
eur
euró
eur
euró
eura
euró
eur
euró
eur

euró
eur

42. tétel
Položka 42
Az erdőkről való gondoskodási program módosításának engedélyezése, a törvényben előírt erdőtelepítési határidők
meghosszabbítása és az erdei növényzet biztosítása a következő számú növényzettel
Povolenie zmeny programu starostlivosti o lesy, predĺženie zákonných lehôt zalesňovania a zabezpečenia lesných porastov s počtom porastov
10-ig
euró
30
do 10
eur
30-ig
euró
40
do 30
eur
30 felett
euró
50
nad 30
eur
42.a tétel
Položka 42a
Szakmai alkalmassági bizonyítvány megszerzésére irányuló vizsgáztatás, külön szabályozás
szerint17aa)
a)
Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa osobitných predpisov17aa)
Szakmai alkalmassági bizonyítvány kiadása külön szabályozás szerint17ab)
b)
Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa osobitných predpisov 17ab)
43. tétel
Položka 43
Növény- vagy állatfajták védelmére való jelentkezés
Prihláška na ochranu odrody rastlín alebo plemena zvierat
44. tétel
Položka 44
Állásfoglalás kiadása
Vydanie stanoviska
a földterület típusának megváltoztatásáról
a)
k zmene druhu pozemku
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b)
c)

mezőgazdasági föld nem mezőgazdasági célú használatáról
k nepoľnohospodárskemu použitiu poľnohospodárskej pôdy
mezőgazdasági földről való gondoskodás biztosításáról
k zabezpečeniu starostlivosti o poľnohospodársku pôdu

45. tétel
Položka 45
Határozat kiadása
Vydanie rozhodnutia
a földterület típusának megváltoztatásáról
a)
na zmenu druhu pozemku
mezőgazdasági föld elkobzásáról
b)
na odňatie poľnohospodárskej pôdy
a szennyvíziszap és az üledékek földben való alkalmazásának elfogadásáról
c)
o schválení aplikácie čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy
46. tétel
Položka 46
A mezőgazdasági föld építési vagy egyéb célú jövőbeli lehetséges felhasználásának jóváhagyása
Vydanie súhlasu s budúcim možným použitím poľnohospodárskej pôdy na stavebné a iné zámery
47. tétel
Položka 47
szakmai alkalmasság igazolásának kiadása
a)
vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti
növényvédő szer bevizsgálása
b)
autorizácia prípravku na ochranu rastlín
növényi termékek gyártóinak és importőreinek bejegyzése
c)
zápis do registra výrobcov a dovozcov rastlinného tovaru
módosítás a növényi termékek gyártóinak és importőreinek jegyzékében
d)
zmenu v registri výrobcov a dovozcov rastlinného tovaru
növényvédőszer-engedély érvényességi idejének meghosszabbítása vagy az engedély megújítása
e)
predĺženie doby platnosti autorizácie alebo obnovenie autorizácie prípravku na ochranu rastlín
növényvédő szer átcsomagolásának kérvényezése
f)
žiadosť na prebalenie prípravku na ochranu rastlín
növényvédő szer engedélyének módosítása és kiegészítése
g)
zmena a doplnenie autorizácie prípravku na ochranu rastlín
növényvédő szer engedélyének bővítése kisebb jelentőségű használattal
h)
rozšírenie autorizácie prípravku na ochranu rastlín na menej významné použitie
növényvédő szer kutatási és fejlesztési célú felhasználásának engedélyezése
i)
povolenie na používanie prípravku na ochranu rastlín na účely výskumu a vývoja
növényvédő szerrel való párhuzamos kereskedelem engedélyezése
j)
povolenie na paralelný obchod prípravku na ochranu rastlín
növényvédő szer bevizsgálása kölcsönös elismeréssel
k)
autorizácia prípravku na ochranu rastlín vzájomným uznávaním
növényvédő szer engedélyének átruházása más természetes személyre - vállalkozóra vagy jogi személyre
l)
prevod autorizácie prípravku na ochranu rastlín na inú fyzickú osobu-podnikateľa alebo
právnickú osobu
az engedélyezett hatóanyagok jegyzékébe sorolt hatóanyagot tartalmazó engedélyezett növényvédő szer átértékelése
m)
prehodnotenie autorizovaného prípravku na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky zaradenej do zoznamu povolených účinných látok
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n)

o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)

z)

x)

másodpéldány kiadása a növények, növényi termékek és más tárgyak gyártóinak és importőreinek jegyzékébe történt bejegyzés igazolásáról
vydanie duplikátu Osvedčenia o zápise do registra výrobcov dovozcov rastlín, rastlinných
produktov a iných predmetov
növényvédő szerek légi permetezésének engedélyezése, külön szabályozás szerint 17b)
povolenie leteckej aplikácie prípravkov na ochranu rastlín podľa osobitného predpisu17b)
növényvédelmi segédanyag engedélyezése
autorizácia pomocného prípravku v ochrane rastlín
növényvédelmi segédanyag-engedély érvényességi idejének meghosszabbítása
predĺženie doby platnosti autorizácie pomocného prípravku v ochrane rastlín
növényvédelmi segédanyag átcsomagolása
prebalenie pomocného prípravku v ochrane rastlín
növényvédelmi segédanyag engedélyének módosítása és kiegészítése
zmena a doplnenie autorizácie pomocného prípravku v ochrane rastlín
növényvédelmi segédanyag kutatási és fejlesztési célú felhasználásának engedélyezése
povolenie na používanie pomocného prípravku v ochrane rastlín na účely výskumu a vývoja
növényvédelmi segédanyaggal való párhuzamos kereskedelem engedélyezése
povolenie na paralelný obchod pomocného prípravku v ochrane rastlín
növényvédelmi segédanyag engedélyezése kölcsönös elismeréssel
autorizácia pomocného prípravku v ochrane rastlín vzájomným uznávaním
növényvédelmi segédanyag engedélyének átruházása más természetes személyre – vállalkozóra vagy jogi személyre
prevod autorizácie pomocného prípravku v ochrane rastlín na inú fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu
növényvédelmi segédanyagok légi permetezésének engedélyezése, külön szabályozás szerint.17c)
povolenie leteckej aplikácie pomocných prípravkov v ochrane rastlín podľa osobitného predpisu.17c)

48. tétel
Položka 48
Növény- vagy állatnemesítői igazolvány kiadása
a)
Vydanie šľachtiteľského osvedčenia na rastliny alebo na zvieratá
az első 5 évre
1.
za prvých 5 rokov
további 3 évre
2.
za ďalšie 3 roky
minden további évre
3.
za každý ďalší rok
Növény- vagy állatnemesítői igazolvány átruházásának bejegyzése
b)
Zápis prevodu šľachtiteľského osvedčenia na rastliny alebo na zvieratá
Növény- vagy állatnemesítői igazolvány megszüntetésének javaslata
c)
Návrh na zrušenie šľachtiteľského osvedčenia na rastliny alebo na zvieratá

1.
2.

6,50

33
33
33
33
33
33
33
33

16,50

99,50
66
26,50
13
9,50

euró
eura
euró
eur
euró
eur
euró
eur
euró
eur
euró
eur
euró
eur
euró
eur
euró
eur
euró
eura

euró
eura
euró
eur
euró
eura
euró
eur
euró
eura

Megjegyzések
Poznámky
A további 3 évre szóló illeték befizetése, a nemesítői igazolvány érvényessége ötödik évének letelte előtt esedékes.
Poplatok za ďalšie 3 roky je splatný pred uplynutím piateho roku platnosti šľachtiteľského osvedčenia.
A minden további évre szóló illeték befizetése mindig a nemesítői igazolvány előző évi érvényességének letelte
előtt esedékes.
Poplatok za každý ďalší rok je splatný vždy pred uplynutím predchádzajúceho roku platnosti šľachtiteľského
osvedčenia.

49. tétel
Položka 49
A takarmány jóváhagyásáról és a takarmányok jegyzékébe történő bejegyzéséről szóló határozat
Rozhodnutie o schválení krmiva a o zápise do registra krmív
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49.a tétel
Položka 49a
Közraktár üzemeltetésére feljogosító engedély kiadása a Tt. közraktári záloglevelekről és áruzáloglevelekről, valamint némely további törvény kiegészítéséről szóló, 144/1998. sz. törvényének 7. §-a szerint
a)
Vydanie osvedčenia o oprávnení na prevádzkovanie verejného skladu podľa § 7 zákona č.
144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov
A kereskedelmi feltételek jóváhagyása a Tt. közraktári záloglevelekről és áruzáloglevelekről,
valamint némely további törvény kiegészítéséről szóló, 144/1998. sz. törvényének 8. §-a szeb) rint
Schválenie obchodných podmienok podľa § 8 zákona č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov
Az áruzáloglevelek regisztrálása a Tt. közraktári záloglevelekről és áruzáloglevelekről, valamint némely további törvény kiegészítéséről szóló, 144/1998. sz. törvényének 25. § -a szerint
c)
Registrácia tovarových záložných listov podľa § 25 zákona č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom
záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov.
50. tétel
Položka 50
A takarmánynak a takarmányok jegyzékébe történő bejegyzéséről szóló igazolás
Osvedčenie o zápise krmiva do registra krmív
51. tétel
Položka 51
A gyártó vagy importőr takarmányok jegyzékébe történt bejegyzéséről szóló igazolás
Osvedčenie o zápise výrobcu alebo dovozcu do registra krmív
52. tétel
Položka 52
Szeszgyártási, szeszfőzdei, szeszfeldolgozási és értékesítési engedély kiadásának kérvényezése
a)
Žiadosť o vydanie povolenia na výrobu liehu, na spracovanie liehu v liehovarníckom závode a
na jeho uvádzanie na trh
Az a) pont szerinti engedély érvényessége módosításának kérvényezése
b)
Žiadosť o zmenu platnosti povolenia podľa písmena a)
Szeszgyártási engedély kiadásának kérvényezése termelői gyümölcs lefőzésére szakosodott
szeszfőzdében
c)
Žiadosť o vydanie povolenia na výrobu liehu v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia
Szeszfőzde-üzemeltetési engedély érvényessége meghosszabbításának kérvényezése
d)
Žiadosť o predĺženie platnosti povolenia na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu
Termelői gyümölcs lefőzésére szakosodott szeszfőzde-üzemeltetési engedély érvényessége
meghosszabbításának kérvénye
e)
Žiadosť o predĺženie platnosti povolenia na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia
Új denaturáló szer használati engedélye kiadásának kérvényezése, valamint a legkisebb megengedett mennyiségének megállapítása
f)
Žiadosť o vydanie povolenia na použitie nového denaturačného prostriedku a určenie jeho
najmenšieho prípustného množstva
Denaturáló szer más célú használati engedélye kiadásának kérvényezése
g)
Žiadosť o vydanie povolenia na použitie denaturačného prostriedku na iný účel
A denaturáló szer legkisebb megengedett mennyiségét módosító engedély kiadásának kérvényezése
h)
Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu najmenšieho prípustného množstva použitia denaturačného prostriedku
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IV. RÉSZ
ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS
IV. ČASŤ
VETERINÁRNA SPRÁVA
56. tétel
Položka 56
Kötelező erejű vélemény kiadása17a)
Vydanie záväzného posudku17a)
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V. RÉSZ
ÉPÍTÉSÜGYI IGAZGATÁS
V. ČASŤ
STAVEBNÁ SPRÁVA
59. tétel
Položka 59
Az építmény elhelyezéséről szóló határozat vagy a terület kihasználásáról szóló határozat vagy a területi határozat
módosításáról szóló határozat kiadására tett javaslat
a)
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene
územného rozhodnutia
természetes személy részére
euró
1.
40
pre fyzickú osobu
eur
jogi személy részére
euró
2.
100
pre právnickú osobu
eur
Az építmény elhelyezéséről szóló határozat érvényességének meghosszabbítására tett javaslat
euró
b)
20
Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby
eur
Mentesítés
Oslobodenie
A jelen tétel szerinti illeték fizetése alól mentesülnek a szociális szolgáltatásokat nyújtó személyek/szervezetek, melyek
a szociális szolgáltatásokat nem haszonszerzési célzattal biztosítják, külön szabályozásban meghatározott 11) feltételek
szerint, a művelődési központok, csillagvizsgálók, planetáriumok, könyvtárak, múzeumok, galériák, színházak, melyek
alapítója az állam vagy a nagyobb területi egység, és professzionális zenei intézmények, melyek alapítója az állam vagy
a nagyobb területi egység.
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s
cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom,11) osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá,
knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

1.
2.

Megjegyzések
Poznámky
Az illetéket nem szedik be, ha a területi eljárást összevonták az építési eljárással, és egy határozatot adnak ki.
Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
Ha a területi határozat több különálló objektum elhelyezését is magában foglalja, összesített illetéket kell beszedni
az a) pont szerint a területi határozatban feltüntetett összes különálló objektumért, kivéve a csatlakozásokat.
Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný
poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.

60. tétel
Položka 60
Építési engedély vagy befejezett építmények módosításának (felépítmény, hozzáépítés) és a befejezés előtt álló építmények módosításának (minden önálló építményért) kérvényezése
Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)
lakás céljára használt építményekre
a)
na stavby na bývanie
családi ház építésére
euró
1.
50
na stavbu rodinného domu
eur
társasház építésére
euró
2.
200
na stavbu bytového domu
eur
egyéni üdülést szolgáló építményekre, például hétvégi házak, nyaralók vagy a befejezett építmények módosításaira
(felépítmény, hozzáépítés) és a befejezés előtt álló ezen építmények módosításaira
b)
na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
ha a beépített terület nem haladja meg a 25 m2-t
euró
1.
25
ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2
eur
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ha a beépített terület meghaladja a 25 m2-t
euró
50
ak zastavaná plocha presahuje 25 m2
eur
építésiengedély-köteles befejezett építmények átalakítási-átépítési munkálataira
na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
családi házak és egyéni üdülést szolgáló építmények
euró
1.
35
rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu
eur
többlakásos lakóházak (társasházak)
euró
2.
100
bytových domov
eur
azokra az építményekre, melyek családi házak vagy egyéni üdülést szolgáló építmények részét vagy tartozékát képezik
na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
egy vagy két kocsibeállós garázsok
euró
1.
30
garáže s jedným alebo dvoma miestami
eur
a meglévő közműhálózatokra való csatlakozások
euró
2.
30
na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť
eur
vízi építmények, például kutak, 5 m2-nél nagyobb víznyelők, kis szennyvíztisztítók,
tavacskák
euró
3.
30
na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd,
eur
jazierka
megszilárdított felületek, parkolók
euró
4.
30
na spevnené plochy a parkoviská
eur
a felsorolt építményekhez tartozó kiegészítő funkciójú építményekre, például nyári
konyhák, medencék, raktárak
euró
5.
30
na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény,
eur
sklady
azokra az építményekre, melyek társasházak és egyéb épületek részét vagy tartozékát képezik
na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
egy vagy két kocsibeállós garázsok
euró
1.
50
garáže s jedným alebo dvoma miestami
eur
a meglévő közműhálózatokra való csatlakozások
euró
2.
50
na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť
eur
2
vízi építmények, például kutak, 5 m -nél nagyobb víznyelők, kis szennyvíztisztítók,
tavacskák
euró
3.
50
na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd,
eur
jazierka
megszilárdított felületek, parkolók
euró
4.
50
na spevnené plochy a parkoviská
eur
kiegészítő funkciójú építményekre, például előtetők, raktárak
euró
5.
50
na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady
eur
a befejezett építmények módosítására és ezen építmények befejezés előtti módosításaira a d)
és e) pontok szerint
euró
20
na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a
eur
e)
a többi, fel nem sorolt építményekre és befejezett építmények módosításaira és az építmények befejezés előtti módosításaira a következő, feltételezett költségvetések esetén
na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri
predpokladanom rozpočtovom náklade
50 000 euróig (beleértve)
euró
100
do 50 000 eur vrátane
eur
50 000 – 100 000 euróig (beleértve)
euró
200
nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane
eur
100 000 – 500 000 euróig (beleértve)
euró
400
nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane
eur
500 000 – 1 000 000 euróig (beleértve)
euró
600
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane
eur
2.

c)

d)

e)

f)

g)
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h)

1.

2.
3.

1.

2.
3.
4.

1 000 000 – 10 000 000 euróig (beleértve)
nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane
10 000 000 euró felett
nad 10 000 000 eur
az építési terület berendezéseinek átmeneti építményeire, ha az építményekre külön építési
engedélyt adnak ki
na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby

800
1 000

50

euró
eur
euró
eur
euró
eur

Mentesítés
Oslobodenie
A lakás célú befejezett építmények módosítására kiadott építési engedélyek illetékfizetése alól mentesülnek súlyos
testi fogyatékosok igazolványával rendelkező természetes személyek vagy súlyos testi fogyatékosok és kísérőjük
igazolványával rendelkező természetes személyek.
Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
Az illeték fizetése alóli mentesítés itt hasonlóképpen érvényes, mint az 59. tétel esetében.
Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
A jelen tétel g) pontja szerinti építési engedély kiadásának illetéke alól mentesül Nemzeti Autópálya Társaság Rt.
Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná
spoločnosť, a. s.
Megjegyzések
Poznámky
Ha az építési engedély több önálló objektum építését foglalja magában, az építési engedélyben feltüntetett összes
önálló objektumért összesített illetéket kell beszedni, kivéve a csatlakozásokat [a) és b) pontok].
Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)].
A szállodák és más szálláshelyek nem lakás céljára szolgáló építményeknek minősülnek.
Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
A kettőnél több kocsibeállóval rendelkező garázsok önálló építményeknek minősülnek.
Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
A jelen tétel szerinti építési engedélyek illetékeit az építési hivatalok, speciális építési hivatalok, katonai és más
építési hivatalok határozzák meg a területi tervezésről és építési rendtartásról szóló, többször módosított,
Tt. 50/1976. sz. törvény 117., 120. és 121. §-ának rendelkezései szerint (építési törvény).
Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení§ 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

60.a tétel
Položka 60a
Az építési engedély érvényessége meghosszabbításának kérvényezése
a)
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre
jogi személy számára
1.
právnickú osobu
természetes személy számára
2.
fyzickú osobu
Egyszerű építmény bejelentése
b)
Ohlásenie jednoduchej stavby pre
jogi személy számára
1.
právnickú osobu
természetes személy számára
2.
fyzickú osobu
Kisméretű építmény, építészeti átalakítások és fenntartási munkálatok bejelentése
c)
Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre
jogi személy számára
1.
právnickú osobu
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természetes személy számára
fyzickú osobu
Elektronikus kommunikációs hálózat építésének, földfelszíni építményének, valamint a telekommunikációs berendezés cseréjének és kiegészítésének bejelentése
Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia
telekomunikačného zariadenia
Az építmény törzskönyvi igazolásának kérvényezése, ha az építmény eredeti dokumentációja
nem maradt fenn
Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby
A szomszédos telken vagy építkezésen történő intézkedések elrendelésének kérvényezése
Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe
Az építkezés befejezési határidő-meghosszabbításának kérvényezése
Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby
2.

d)

e)
f)
g)

10

euró
eur

80

euró
eur

10

euró
eur

30
10

euró
eur
euró
eur

Mentesítés
Oslobodenie
Az illeték fizetése alól mentesülnek súlyos testi fogyatékosok igazolványával rendelkező természetes személyek vagy
súlyos testi fogyatékosok és kísérőjük igazolványával rendelkező természetes személyek.
Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
61. tétel
Položka 61
Az utólagos építkezési engedély kérvényezése olyan építményre, amely 1976. október 1-je után, építkezési engedély nélkül vagy törvényellenesen épült meg, és
utólagos építménymódosítási engedély kérvényezése
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez
stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom, a o dodatočné povolenie zmeny
stavby

a 60. tételben meghatározott
illetékkulcs háromszorosa
trojnásobok sadzby
ustanovenej v položke 60

62. tétel
Engedély kérvényezése
a)
Žiadosť o povolenie
az építmény használatának módosításáról, ha nem kapcsolódik a 60. tétel szerinti építési
1. eljáráshoz
na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa položky 60
építmény eltávolítására (az illetéket minden objektumért be kell szedni)
2.
na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre
jogi személy számára
právnickú osobu
természetes személy számára
fyzickú osobu
információs, reklám vagy propaganda célú létesítményre, ha annak területe nem több
3. mint
informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ak je plocha
15 m2 (beleértve)
do 15 m2 vrátane
15 m2 - 40 m2 (beleértve)
od 15 m2 do 40 m2 vrátane
40 m2 felett
nad 40 m2
tereprendezésre
4.
terénnych úprav pre
jogi személy számára
právnickú osobu
természetes személy számára
fyzickú osobu
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b)
c)

1.
2.

3.

Ingatlan-kisajátítási indítvány
Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti
Kisajátítási határozat megszüntetésének kérvényezése
Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia

100
20

euró
eur
euró
eur

Mentesítés
Oslobodenie
Az illeték fizetése alóli mentesítésre az 59. tétel esetében felsoroltak vonatkoznak.
Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
A jelen tétel a) pontjának harmadik bekezdése szerinti illeték fizetése alól mentesül az üzemegység megjelölése,
mely a vállalkozói törvényből következik.
Od poplatku podľa písmena a) tretieho bodu tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.
A jelen tétel b) pontja szerinti illeték fizetése alól mentesül Nemzeti Autópálya Társaság Rt.
Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

62.a tétel
Položka 62a
A használatbavételi határozat kiadásának javaslata
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
lakás célú építményekre és lakás célú befejezett építmények módosítására
a)
na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie
családi ház
euró
1.
35
rodinný dom
eur
társasház
euró
2.
120
bytový dom
eur
egyéni üdülést szolgáló építményekre, például hétvégi házak, nyaralók vagy a befejezett építmények módosításaira
(felépítmény, hozzáépítés)
b)
na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
ha a beépített terület nem haladja meg a 25 m2-t
euró
1.
25
ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2
eur
2
ha a beépített terület meghaladja a 25 m -t
euró
2.
50
ak zastavaná plocha presahuje 25 m2
eur
a befejezett építmények átépítésére, melyekre építési engedélyt adta ki
c)
na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie
családi házak és egyéni üdülést szolgáló építmények
euró
1.
25
rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu
eur
társasházak
euró
2.
50
bytových domov
eur
azokra az építményekre, melyek családi házak vagy egyéni üdülést szolgáló építmények részét vagy tartozékát kéd) pezik
na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
egy vagy két kocsibeállós garázsok
euró
1.
20
garáže s jedným alebo dvoma miestami
eur
meglévő közműhálózatokra való csatlakozások
euró
2.
20
na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť
eur
vízi építmények, például kutak, 5 m2-nél nagyobb víznyelők, kis szennyvíztisztítók,
tavacskák
euró
3.
20
na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd,
eur
jazierka
megszilárdított felületek, parkolók
euró
4.
20
na spevnené plochy a parkoviská
eur
a felsorolt építményekhez tartozó, kiegészítő funkciójú építményekre, például nyári
konyhák, medencék, raktárak
euró
5.
20
na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény,
eur
sklady
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e)

f)

g)

1.

2.
3.

1.

2.

azokra az építményekre, melyek társasházak és egyéb épületek részét vagy tartozékát képezik
na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
egy vagy két kocsibeállós garázsok
1.
garáže s jedným alebo dvoma miestami
meglévő közműhálózatokra való csatlakozások
2.
na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť
vízi építmények, például kutak, 5 m2-nél nagyobb víznyelők, kis szennyvíztisztítók,
tavacskák
3.
na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd,
jazierka
megszilárdított felületek, parkolók
4.
na spevnené plochy a parkoviská
kiegészítő funkciójú építményekre, például előtetők, raktárak
5.
na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady
a befejezett építmények módosítására a d) és e) pontok szerint
na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e)
a többi, fel nem sorolt építményre és ezen befejezett építmények módosításaira a következő,
feltételezett költségvetések esetén
na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade
50 000 euró (beleértve)
do 50 000 eur vrátane
50 000 – 100 000 euró (beleértve)
nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane
100 000 – 500 000 euró (beleértve)
nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane
500 000 – 1 000 000 euró (beleértve)
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane
1 000 000 – 10 000 000 euró (beleértve)
nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane
10 000 000 euró felett
nad 10 000 000 eur

30
30

30

30
30
20

60
120
250
400
530
660

euró
eur
euró
eur
euró
eur
euró
eur
euró
eur
euró
eur

euró
eur
euró
eur
euró
eur
euró
eur
euró
eur
euró
eur

Mentesítés
Oslobodenie
A lakás célú befejezett építmények módosítására kiadott használatbavételi határozat illetékének fizetése alól mentesülnek a súlyos testi fogyatékosok igazolványával rendelkező természetes személyek vagy a súlyos testi fogyatékosok és kísérőjük igazolványával rendelkező természetes személyek.
Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím so sprievodcom.
Az illeték fizetése alóli mentesítés itt hasonlóképpen érvényes, mint az 59. tétel esetében.
Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
A jelen tétel g) pontja szerinti használatbavételi határozat kiadásának illetéke alól mentesül Nemzeti Autópálya
Társaság Rt.
Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Megjegyzések
Poznámky
Ha a használatbavételi határozat több önálló objektum építését foglalja magában, a használatbavételi határozatban
feltüntetett összes önálló objektumért összesített illetéket kell beszedni, kivéve a csatlakozásokat [a) és b) pontok].
Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky
samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok [písmená a) a b)].
A szállodák és más szálláshelyek nem lakás céljára szolgáló építményeknek minősülnek.
Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
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3.
4.

A kettőnél több kocsibeállóval rendelkező garázsok önálló építményeknek minősülnek.
Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
A jelen tétel szerinti használatbavételi határozatok illetékeit az építési hivatalok, speciális építési hivatalok, katonai
és más építési hivatalok határozzák meg a területi tervezésről és építési rendtartásról szóló, többször módosított, Tt.
50/1976. sz. törvénye 117., 120. és 121. §-ának rendelkezései szerint (építési törvény).
Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné
stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

62.b tétel
Položka 62b
Műemlék-kutatási szakmai alkalmasságról szóló bizonylat kiadása18a)
a)
Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonanie pamiatkového výskumu 18a)
Az egyéni műemlék-kutatási szakmai alkalmasságról szóló bizonylat érvényességének meghosszabbítása18a)
b)
Predĺženie platnosti osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonanie pamiatkového
výskumu18a)
Nemzeti kulturális műemlék külföldre történő ideiglenes kivitelének kérvényezése, ha az ideiglenes kivitelre nem a műemlék külföldi felújítása vagy restaurálása végett kerül sor 18a)
c)
Žiadosť o dočasný vývoz národnej kultúrnej pamiatky do zahraničia, ak nejde o dočasný vývoz
z dôvodu jej obnovy alebo reštaurovania v zahraničí18a)
Nemzeti kulturális műemlék áthelyezésének kérvényezése, ha az áthelyezésre nem a műemlék
felújítása végett kerül sor18a)
d)
Žiadosť o premiestnenie národnej kultúrnej pamiatky, ak nejde o premiestnenie z dôvodu jej
obnovy18a)
Reklám, hirdetmény vagy műszaki berendezés elhelyezésének kérvényezése nemzeti kulturális műemléknek minősülő ingatlanon vagy műemlékvédelmi övezetben18a)
e)
Žiadosť o umiestnenie reklamy, oznamu alebo technického zariadenia na nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatke alebo v pamiatkovom území18a)

6,50

euró
eura

9,50

euró
eura

9,50

euró
eura

6,50

euró
eura

16,50

euró
eura

Megjegyzés
Poznámka
A jelen tétel a) - c) pontjai szerinti illetéket a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma szedi be.
Poplatky podľa písmen a) až c) tejto položky vyberá Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
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VI. RÉSZ
KÖZLEKEDÉS
VI. ČASŤ
DOPRAVA
63. tétel
Položka 63
Gépjármű-vezetői jogosítvány vagy nemzetközi gépjármű-vezetői jogosítvány kiadása
Vydanie vodičského preukazu alebo medzinárodného vodičského preukazu

6,50

euró
eura

Meghatalmazás
Splnomocnenie
A gépjármű-vezetői jogosítvány kiadása során a közigazgatási hatóság a megfelelő illetékkulcs szerinti illeték négyszeresét szedi be, ha az illetékfizető kifejezett kérésére a gépjármű-vezetői jogosítványt gyorsított eljárásban, két munkanapon belül adja ki.
Pri vydávaní vodičského preukazu vyberie správny orgán poplatok do výšky štvornásobku príslušnej sadzby, ak vydáva
vodičský preukaz urýchlene do dvoch pracovných dní na výslovnú žiadosť poplatníka.
Mentesítés
Oslobodenie
A jelen tétel szerinti illeték fizetése alól mentesülnek azok a 65 évnél idősebb személyek, akiknek a gépjármű-vezetői
jogosítványt 5-éves érvényességgel adják ki, valamint azok a személyek, akiknek a gépjármű-vezetői jogosítványt vagy
nemzetközi gépjármű-vezetői jogosítványt pótlásként adják ki olyan változás esetén, melyet nem az állampolgár okozott, vagy ha a gépjármű-vezetői jogosítványban vagy a nemzetközi gépjármű-vezetői jogosítványban olyan hibát találtak, melyet a gépjármű-vezetői jogosítvány vagy a nemzetközi gépjármű-vezetői jogosítvány gyártója okozott, vagy a
hibát az a hatóság okozta, amely a gépjármű-vezetői jogosítványt vagy nemzetközi gépjármű-vezetői jogosítványt kiadta.
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby staršie ako 65 rokov, ktorým sa vodičský preukaz vydáva s platnosťou na päť rokov, a osoby, ktorým sa vydáva vodičský preukaz alebo medzinárodný vodičský preukaz ako náhrada
pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola vo vodičskom preukaze alebo v medzinárodnom vodičskom preukaze zistená chyba zapríčinená výrobcom vodičského preukazu alebo medzinárodného vodičského preukazu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý vodičský preukaz alebo medzinárodný vodičský preukaz vydal.
63.a tétel
Položka 63a
Gépjármű egyedi megjelölésének és gépjármű egyedi megjelölését bizonytó igazolvány kiadásának kérvényezése19a)
a)
Podanie žiadosti o vydanie osobitného označenia vozidla a preukazu osobitného označenia
vozidla19a)
Gépjármű egyedi megjelölését bizonyító igazolvány kiadásának kérvényezése 19a), a tönkrement, elveszett, eltulajdonított vagy sérült, a gépjármű egyedi megjelölését bizonyító igazolb) vány pótlására19a)
Podanie žiadosti o vydanie preukazu osobitného označenia vozidla19a) ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený preukaz osobitného označenia vozidla 19a)

3

euró
eurá

0,50

euró
eura

64. tétel
Položka 64
A jogszabályok alóli kivétel20) engedélyezése a közúti forgalom biztonsága és folyamatossága szempontjából,
Povolenie výnimky20) z právnych predpisov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
amely nem lépi túl a járás területét
a)
ktorá nepresahuje územie okresu
egy éves időtartamra
1.
15
na dobu do jedného roka
egy évnél hosszabb időtartamra
2.
30
na dobu dlhšiu ako jeden rok
amely túllépi a járás területét, de nem lépi túl a kerület területét
b)
ktorá presahuje územie okresu a nepresahuje územie kraja
egy éves időtartamra
1.
20
na dobu do jedného roka
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egy évnél hosszabb időtartamra
na dobu dlhšiu ako jeden rok
amely túllépi a kerület területét
ktorá presahuje územie kraja
egy éves időtartamra
1.
na dobu do jedného roka
egy évnél hosszabb időtartamra
2.
na dobu dlhšiu ako jeden rok
2.
c)

1.

2.

60

30
100

euró
eur

euró
eur
euró
eur

Mentesítés:
Oslobodenie:
A jelen tétel szerinti illeték fizetése alól mentesül az I. osztályú utak használatára vonatkozó kivétel engedélyezése
traktorok és önjáró munkagépek részére, melyek kötelezően rendelkeznek rendszámtáblával.
Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené povolenie výnimky na používanie ciest I. triedy pre traktory a pracovné stroje samohybné povinne opatrené tabuľkou s evidenčným číslom.
A jelen tétel szerinti illeték fizetése alól mentesül a kivétel engedélyezése azon gépjárművek részére, melyek C betűt tartalmazó, különleges rendszámtáblát kaptak.
Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené povolenie výnimky pre vozidlá, ktorým bolo pridelené zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno C.

65. tétel
Položka 65
Az L, M1 és N1 kategóriájú gépjármű első tulajdonosának bejegyzése a gépjárművek nyilvántartásába a Szlovák Köztársaságban, ha a motor teljesítménye nem lépi túl a 80 kW-ot, valamint az N1 kategóriájú, legfeljebb három ülőhellyel rendelkező gépjármű első tulajdonosának
bejegyzése, az okmányokban történt változtatások végrehajtásával, beleértve az okmányok kieuró
a) adását is
33
eur
Prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1 do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, ak je výkon motora do 80 kW vrátane a prvý zápis držiteľa motorového vozidla
kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane
vydania týchto dokladov
Az L, M1 és N1 kategóriájú gépjármű első tulajdonosának bejegyzése a gépjárművek nyilvántartásába a Szlovák
Köztársaságban, kivéve a legfeljebb három ülőhellyel rendelkező N 1 kategóriát, az okmányokban történt változtatások végrehajtásával, beleértve az okmányok kiadását is, ha a motor teljesítménye
b)
Prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1, okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie, do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov, ak je výkon motora
80 kW - 86 kW-ig
euró
167
nad 80 kW do 86 kW
eur
86 kW - 92 kW-ig
euró
217
nad 86 kW do 92 kW
eur
92 kW - 98 k
euró
267
nad 92 kW do 98 kW
eur
98 kW - 104 kW-ig W-ig
euró
327
nad 98 kW do 104 kW
eur
104 kW - 110 kW-ig
euró
397
nad 104 kW do 110 kW
eur
110 kW - 121 kW-ig
euró
477
nad 110 kW do 121 kW
eur
121 kW - 132 kW-ig
euró
657
nad 121 kW do 132 kW
eur
132 kW - 143 kW-ig
euró
787
nad 132 kW do 143 kW
eur
143 kW - 154 kW-ig
euró
957
nad 143 kW do 154 kW
eur
154 kW - 165 kW-ig
euró
1 157
nad 154 kW do 165 kW
eur
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c)

d)

e)

1.

2.

3.

1.

165 kW - 176 kW-ig
nad 165 kW do 176 kW
176 kW - 202 kW-ig
nad 176 kW do 202 kW
202 kW - 228 kW-ig
nad 202 kW do 228 kW
228 kW - 254 kW-ig
nad 228 kW do 254 kW
254 kW felett
nad 254 kW
A gépjármű első tulajdonosának bejegyzése a gépjárművek nyilvántartásába a Szlovák Köztársaságban, kivéve az a) és b) pontok szerinti gépjármű-kategóriákat vagy az utánfutót az
okmányokban történt változtatások végrehajtásával, beleértve az okmányok kiadását is
Prvý zápis držiteľa motorového vozidla okrem kategórie vozidiel podľa písmen a) a b) alebo
prípojného vozidla do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov
A gépjármű első tulajdonosának bejegyzése a gépjárművek nyilvántartásába a Szlovák Köztársaságban, melynek egyetlen energiaforrása a villamos áram (elektromobil), az okmányokban történt változtatások végrehajtásával, beleértve az okmányok kiadását is
Prvý zápis držiteľa motorového vozidla, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobil), do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov
A gépjármű további tulajdonosának bejegyzése a gépjárművek nyilvántartásába a Szlovák
Köztársaságban, kivéve a gépjármű első tulajdonosának bejegyzését az a) - d) pontok szerint
vagy az utánfutó bejegyzését, az okmányokban történt változtatások végrehajtásával, beleértve
az okmányok kiadását is
Ďalší zápis držiteľa motorového vozidla okrem prvého zápisu držiteľa motorového vozidla
podľa písmen a) až d) alebo prípojného vozidla do evidencie v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov

1 397
1 697
2 047
2 467
2 997

euró
eur
euró
eur
euró
eur
euró
eur
euró
eur

33

euró
eur

33

euró
eur

33

euró
eur

Mentesítés
Oslobodenie
A jelen tétel szerinti illeték fizetése alól mentesül az örökléssel, hivatali utasítás vagy bírósági határozat alapján,
valamint házastársak osztatlan közös tulajdonának megszűnésével megszerzett gépjármű vagy utánfutó tulajdonosának bejegyzése.
Od poplatku podľa tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla nadobudnutého dedením, na základe úradného príkazu alebo rozhodnutia súdu a zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
A jelen tétel a) és b) pontjai szerinti illeték fizetése alól mentesül az M 1 és N1 kategóriájú gépjármű első tulajdonosának bejegyzése és az M1 és N1 kategóriájú gépjármű további tulajdonosainak a jelen tétel d) pontja szerinti bejegyzése, ha az M1 és N1 kategóriájú gépjármű vásárlására a birtokos vagy tulajdonos a Tt. a súlyos testi fogyatékosság pénzbeli támogatással való kompenzálásáról, valamint némely törvények módosításáról és kiegészítéséről
szóló, többször módosított 447/2008. sz. törvénye szerinti támogatást kapott.
Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky je oslobodený prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie M 1
a N1 a ďalší zápis držiteľa motorového vozidla kategórie M1 a N1 podľa písmena d) tejto položky, ak bol na kúpu
motorového vozidla kategórie M1 a N1 držiteľovi alebo vlastníkovi poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008
Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
3. A jelen tétel a) pontja szerinti illeték fizetése alól mentesül az L1e kategóriájú gépjármű első tulajdonosának bejegyzése a Tt. a járművek közúti forgalomban való üzemeltetésének feltételeiről, valamint némely törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló, többször módosított 725/2004. sz. törvényének 23.a § szerint.
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L1e
podľa § 23a zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Megjegyzések
Poznámky
A jelen tétel szerinti illetéket 50%-kal, de legfeljebb 100 euróval kell csökkenteni a gépjármű tulajdonosának bejegyzése során, ha a tulajdonos súlyos testi fogyatékosok igazolványával rendelkező természetes személy vagy súwww.onkormanyzas.sk
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2.

lyos testi fogyatékosok és kísérőjük igazolványával rendelkező természetes személy. vagy ha súlyos testi fogyatékosok általi vezetésre átalakított gépjárműről van szó, és az M1 és N1 kategóriájú gépjármű vásárlása során a tulajdonos nem kapott támogatást a Tt. a súlyos testi fogyatékosság pénzbeli támogatással való kompenzálásáról, valamint némely törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló, többször módosított 447/2008. sz. törvénye szerint.
Poplatok podľa tejto položky sa zníži o 50%, najviac však o 100 eur, pri zápise držiteľa motorového vozidla, ktorým držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo ak ide o motorové vozidlo upravené na vedenie osobami s ťažkým
zdravotným postihnutím a nebol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Az illetékfizető a gépjármű vagy az utánfutó új tulajdonosa.
Poplatníkom je nový držiteľ motorového alebo prípojného vozidla.

66. tétel
Položka 66
Statisztikai adatok kiadásának kérvényezése a gépjárművek nyilvántartásából vagy a közlekedési
balesetek nyilvántartásából írásbeli vagy elektronikus formában, melyek nem tartalmazzák a gépjármű tulajdonosának vagy a közlekedési baleset résztvevőjének személyes adatait
Podanie žiadosti o vydanie štatistických údajov z evidencie vozidiel alebo z evidencie dopravných
nehôd v písomnej alebo elektronickej podobe, ktoré neobsahujú osobné údaje držiteľa vozidla alebo účastníka dopravnej nehody
67. tétel
Položka 67
A következők kérvényezése:
Podanie žiadosti o
(az egész) jármű típusjóváhagyásának megadása
a)
udelenie typového schválenia (celého) vozidla
O1, O2, Ra, Sa, PN és LS kategóriájú járművek számára
1.
pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa, PN a LS
az első pontban nem szereplő kategóriájú járművek számára
2.
pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode
(az egész) jármű EK típusjóváhagyásának megadása
b)
udelenie typového schválenia ES (celého) vozidla
O1, O2 kategóriájú járművek számára
1.
pre kategórie vozidiel O1, O2
L1e - L7e kategóriájú járművek számára
2.
pre kategórie vozidiel L1e až L7e
az első és második pontban nem szereplő kategóriájú járművek számára
3.
pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode
jármű EK típusjóváhagyásának megadása a szabályozási aktus szerint vagy a járműtípus
homologizációjának megadása
c)
udelenie typového schválenia ES vozidla podľa regulačného aktu alebo o udelenie homologizácie typu vozidla
jármű többlépcsős típusjóváhagyásának megadása
d)
udelenie viacstupňového typového schválenia vozidla
O1, O2, Ra, Sa, PN és LS kategóriájú járművek számára
1.
pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa, PN a LS
az első pontban nem szereplő kategóriájú járművek számár
2.
pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode
jármű többlépcsős EK típusjóváhagyásának megadása
e)
udelenie viacstupňového typového schválenia ES vozidla
O1, O2 kategóriájú járművek számára
1.
pre kategórie vozidiel O1, O2
L1e - L7e kategóriájú járművek számára
2.
pre kategórie vozidiel L1e až L7e
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az első és második pontban nem szereplő kategóriájú járművek számára
pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode
rendszer, komponens vagy önálló műszaki egység típusjóváhagyásának megadása
udelenie typového schválenia systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky
rendszer, komponens vagy önálló műszaki egység EK típusjóváhagyásának megadása a
szabályozási aktus szerint vagy rendszer, komponens vagy önálló műszaki egység típus
homologizációjának megadása
udelenie typového schválenia ES systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky podľa regulačného aktu alebo o udelenie homologizácie typu systému, komponentu
alebo samostatnej technickej jednotky
komoly veszélyt jelentő részek és felszerelések típusjóváhagyásának megadása
udelenie typového schválenia pre časti a vybavenia predstavujúce vážne nebezpečenstvo
bővítés, módosítás, felülvizsgálat esetleg érvényesség meghosszabbítása a megadott típusjóváhagyás keretében
rozšírenie, zmenu, revíziu prípadne predĺženie platnosti v udelenom typovom schválení
bővítés, módosítás, felülvizsgálat esetleg érvényesség meghosszabbítása a megadott EK
típusjóváhagyás vagy típus homologizáció keretében
rozšírenie, zmenu, revíziu prípadne predĺženie platnosti v udelenom typovom schválení
ES alebo homologizácii typu
a jármű EK típusjóváhagyásának elismerése
uznanie typového schválenia ES vozidla
a jármű bővített EK típusjóváhagyásának elismerése
uznanie rozšíreného typového schválenia ES vozidla
kérvény megküldése az Európai Bizottsághoz az EK típusjóváhagyás megadásának engedélyezésére új technológiák vagy koncepciók használata esetén, melyek egy vagy több
szabályozó aktussal nem összeegyeztethetőek
zaslanie žiadosti na Európsku komisiu o povolenie udeliť typové schválenie ES pri použití nových technológií alebo koncepcií nezlučiteľných s jedným alebo viacerými regulačnými aktmi
jármű tömeges átépítésének engedélyezése
povolenie hromadnej prestavby vozidla
járműtípus tömeges átépítésének jóváhagyás
schválenie hromadnej prestavby typu vozidla
gázüzemű berendezés beépítésével
1.
montážou plynového zariadenia
az első ponttól eltérő átépítéssel
2.
inou prestavbou ako v prvom bode
járműtípus tömeges átépítésének bővítése, módosítása, érvényességének meghosszabbítása
rozšírenie, zmenu, predĺženie platnosti hromadnej prestavby typu vozidla
3.
f)

g)

h)
i)

j)

k)
l)

m)

n)
o)

p)
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Meghatalmazás
Splnomocnenie
A jelen tétel n) pontja szerinti engedély utólagos kiadásának kérvényezéséért a közigazgatási hatóság az illetékkulcs
összegének ötszörösét szedi be illetékként.
Za podanie žiadosti o dodatočné vydanie povolenia podľa písmena n) tejto položky správny orgán vyberie poplatok do
výšky päťnásobku sadzby.
Megjegyzés
Poznámka
A jelen tétel szerinti illetéket nem kell beszedni, ha hivatali utasítás miatt történt változásról van szó, például az utca
nevének megváltozása és hasonlók.
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.
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68. tétel
Položka 68
A következők kérvényezése:
Podanie žiadosti o
egyedi jármű gyártásának engedélyezése
a)
povolenie výroby jednotlivého vozidla
egyedi jármű átépítésének engedélyezése
b)
povolenie prestavby jednotlivého vozidla
egyedileg gyártott jármű jóváhagyása
c)
schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla
O1, O2, Ra, Sa és PN kategóriájú járművek esetében
1.
pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa a PN
az első ponttól eltérő kategóriájú járművek esetében
2.
pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode
egyedileg befejezett jármű jóváhagyása
d)
schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla
O1, O2 és Ra kategóriájú járművek esetében
1.
pre kategórie vozidiel O1, O2 a Ra
M2 és M3 kategóriájú járművek esetében
2.
pre kategórie vozidiel M2 a M3
az első és második ponttól eltérő kategóriájú járművek esetében
3.
pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode
egyedileg behozott jármű EK típusjóváhagyásának elismerése
e)
uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla
egyedileg behozott jármű jóváhagyásának elismerése
f)
uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla
egyedileg behozott jármű jóváhagyása
g)
schválenie jednotlivo dovezeného vozidla
O1, O2, Ra, Sa és PN kategóriájú járművek esetében
1.
pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa a PN
az első ponttól eltérő kategóriájú járművek esetében
2.
pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode
egyedi jármű újbóli jóváhagyása
h)
opätovné schválenie jednotlivého vozidla
egyedileg gyártott vagy egyedileg behozott rendszer, komponens vagy önálló műszaki
egység jóváhagyása
i)
schválenie jednotlivo vyrobeného alebo jednotlivo dovezeného systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky
egyedi jármű átépítésének jóváhagyása
j)
schválenie prestavby jednotlivého vozidla
gázüzemű berendezés beépítésével
1.
montážou plynového zariadenia
az első ponttól eltérő átépítéssel
2.
inou prestavbou ako v prvom bode
ugyanolyan típusú jármű karosszériájának cseréje egyetlen járműtípus-sorozaton belül,
ugyanolyan típusú jármű keretének cseréje egyetlen járműtípus-sorozaton belül vagy a
jármű terhelésének módosítása az ülőhelyek számának növelésével, ha a járművet a gyártó felszerelte az ülések rögzítési helyeivel és a biztonsági övek rögzítési pontjaival
k)
výmenu karosérie vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu vozidla, výmenu rámu vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu vozidla alebo zmenu obsaditeľnosti vozidla zväčšením počtu miest na sedenie, ak je vozidlo výrobcom vybavené
úchytnými miestami sedadiel a kotevnými miestami bezpečnostných pásov
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l)

1.

2.

az a) – k) pontok szerinti engedélyezés, jóváhagyás vagy elismerés súlyosan testi fogyatékos természetes személyek számára, akik személygépjármű vásárlási anyagi támogatást vagy személygépjármű átalakítási anyagi támogatást kaptak külön szabályozás szerint20a)
povolenie, schválenie alebo uznanie podľa písmen a) až k) pre fyzické osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím, ktorým sa poskytol peňažný príspevok na kúpu osobného
motorového vozidla alebo peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla
podľa osobitného zákona20a)

2

euró
eurá

Meghatalmazás
Splnomocnenie
A jelen tétel az a) és b) pontjai szerinti engedély utólagos kiadásának kérvényezéséért a közigazgatási hatóság az
illetékkulcs összegének ötszörösét szedi be illetékként.
Za podanie žiadosti o dodatočné vydanie povolenia podľa písmen a) a b) tejto položky správny orgán vyberie poplatok do výšky päťnásobku sadzby.
A közigazgatási hatóság a c), e) - h) pontok szerinti közigazgatási illeték háromszorosát szedi be, ha az illetékfizető
(az eljárás résztvevője) a kérvény kézbesítése alkalmával gyorsított, 10 munkanapon belüli határozathozatalt kérelmez. Ha az eljárást felfüggesztették, az eljárás felfüggesztéséről szóló határozat kiadásának napjával a határidő
múlása szünetel. A gyorsított határozathozatalért járó pótdíj fizetése a kérvény benyújtásának napján esedékes. Ha
az eljárást leállították vagy a kérvényt visszautasították, az illetéket nem térítik vissza. Ha a közigazgatási szerv a
rövidített határidőn belül nem dönt a kérvényről, a gyorsított határozathozatalért járó meghatalmazás szerint befizetett illeték és a jelen tétel megfelelő pontja szerint meghatározott illeték közötti különbséget visszatéríti.
Správny orgán vyberie trojnásobok správneho poplatku podľa písmen c), e) až h), ak poplatník (účastník konania)
pri doručení žiadosti žiada rozhodnúť urýchlene do 10 pracovných dní. Ak sa konanie prerušilo, lehota prestáva
plynúť dňom vydania rozhodnutia o prerušení konania. Príplatok za urýchlené rozhodnutie je splatný v deň podania žiadosti. Ak sa konanie zastavilo alebo žiadosť bola zamietnutá, poplatok sa nevracia. Ak správny orgán v
skrátenom termíne o žiadosti nerozhodne, vráti rozdiel medzi poplatkom zaplateným podľa splnomocnenia za
urýchlené rozhodnutie a poplatkom určeným podľa príslušného písmena tejto položky.

Megjegyzés
Poznámka
Ha a kérvényező a jelen tétel c), d) és i) pontjai szerinti egyetlen kérvényével több jóváhagyást kérvényez, az illetékek
összeadódnak.
Ak žiadateľ jednou žiadosťou podľa písmen c), d) a i) tejto položky požaduje viac schválení, poplatky sa sčítavajú.
68.a tétel
Položka 68a
Jármű forgalmi engedélye I. részének vagy II. részének, vagy műszaki engedélyének kiadása,
beleértve az ezekben az okmányokban végrehajtott módosítások elvégzését és a forgalmi engedély I. részének kézbesítését a megadott címre
a)
Vydanie osvedčenia o evidencii časti I alebo časti II alebo technického osvedčenia vozidla
vrátane vykonania zmien v týchto dokladoch a doručenia osvedčenia o evidencii časti I na určenú adresu
A gyártó vagy a gyártó képviselőjének beleegyezése kiadásának kérvényezése a forgalmi engedély II. részének vagy a jármű műszaki engedélye másodlatának kiadásához, éspedig a kérvényezett forgalmi engedély II. részének vagy a jármű műszaki engedélyének minden másodb) latáért
Podanie žiadosti výrobcu alebo zástupcu výrobcu o vydanie súhlasu na vydanie duplikátu
osvedčenia o evidencii časti II alebo technického osvedčenia vozidla, a to za každý duplikát
osvedčenia o evidencii časti II alebo technického osvedčenia vozidla, o ktorý žiada
A forgalmi engedély I. részének két munkanapon belüli gyorsított kiadása, az illetékfizető kifejezett kérésére, beleértve a forgalmi engedély I. részének kézbesítését a megadott címre
c)
Vydanie osvedčenia o evidencii časti I urýchlene do dvoch pracovných dní na výslovnú žiadosť poplatníka vrátane doručenia osvedčenia o evidencii časti I na určenú adresu
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Mentesítés
Oslobodenie
A jelen tétel a) pontja szerinti illeték fizetése alól mentesülnek azok a személyek, akiknek a jármű forgalmi engedélye I.
részét vagy II. részét vagy műszaki engedélyét pótlásként adják ki olyan változás esetén, melyet nem az állampolgár
okozott, vagy ha a jármű forgalmi engedélyének I. részében vagy II. részében vagy műszaki engedélyében olyan hibát
állapítottak meg, melyet a jármű forgalmi engedélye I. részének vagy II. részének vagy a műszaki engedélyének gyártówww.onkormanyzas.sk
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ja okozott, vagy olyan hibát, melyet az a hatóság okozott, amely a jármű forgalmi engedélyének I. részét vagy II. részét
vagy a műszaki engedélyét kiadta, kivéve azokat az eseteket, mikor a hibás forgalmi engedély II. részét vagy a műszaki
engedélyt a gyártó vagy a gyártó képviselője állította ki.
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva osvedčenie o evidencii časti I alebo
časti II alebo technické osvedčenie vozidla ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v osvedčení o
evidencii časti I alebo časti II alebo technickom osvedčení vozidla zistená chyba zapríčinená výrobcom osvedčenia o
evidencii časti I alebo časti II alebo technického osvedčenia vozidla alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý osvedčenie o evidencii časti I alebo časti II alebo technické osvedčenie vozidla vydal, okrem prípadov, keď chybné osvedčenie o
evidencii časti II alebo technické osvedčenie vozidla vystavil výrobca alebo zástupca výrobcu.
69.a tétel
Položka 69a
Új járművek nyilvántartásba vételének, piacra hozatalának vagy közúti forgalomban való helyezésének engedélyezése, melyek megegyeznek azzal a járműtípussal, amelynek típusjóváhagyása vagy
EK típusjóváhagyása már érvényét vesztette (kifutó szériák járművei) külön szabályozás szerint, 21a)
éspedig minden engedélyezett járműért
Povolenie evidencie, uvedenia na trh alebo uvedenia do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách nových vozidiel zhodných s typom vozidla, ktorého typové schválenie alebo typové
schválenie ES už stratilo platnosť (vozidlá končiacich sérií) podľa osobitných predpisov,21a) a to za
každé povolené vozidlo
70. tétel
Položka 70
Kötött pályára gyártott saját meghajtású, vasúti pályán közlekedő jármű vagy 160 km/h feletti
sebességre alkalmas személyszállító vasúti kocsi típusának jóváhagyása
a)
Schválenie typu dráhového vozidla s vlastným pohonom pre železničnú dráhu alebo osobného
vozňa pre rýchlosť nad 160 km/h
Kötött pályára gyártott saját meghajtású, vasúti pályán közlekedő jármű vagy 160 km/h feletti
sebességre alkalmas személyszállító vasúti kocsi lényeges módosításának jóváhagyása
b)
Schválenie podstatnej zmeny dráhového vozidla s vlastným pohonom pre železničnú dráhu
alebo osobného vozňa pre rýchlosť nad 160 km/h
Kötött pályára gyártott, vasúti pályán közlekedő vontatott jármű típusának jóváhagyása
c)
Schválenie typu ťahaného dráhového vozidla pre železničnú dráhu
Kötött pályára gyártott, vasúti pályán közlekedő vontatott jármű lényeges módosításának jód) váhagyása
Schválenie podstatnej zmeny ťahaného dráhového vozidla pre železničnú dráhu
Kötöttpályás jármű felszerelése vagy része típusának jóváhagyása
e)
Schválenie typu výstroja alebo súčasti dráhového vozidla
Kötöttpályás járműtípus jóváhagyása villamospályára, trolibuszpályára vagy létező speciális
pályákra
f)
Schválenie typu dráhového vozidla pre električkové dráhy, trolejbusové dráhy alebo existujúce špeciálne dráhy
Kötöttpályás jármű lényeges módosításának jóváhagyása villamospályára, trolibuszpályára
vagy létező speciális pályákra
g)
Schválenie podstatnej zmeny dráhového vozidla pre električkové dráhy, trolejbusové dráhy
alebo existujúce špeciálne dráhy
Drótkötélpályára gyártott jármű típusának jóváhagyása
h)
Schválenie typu dráhového vozidla pre lanové dráhy
Vasúti pályára gyártott kötöttpályás jármű működés (menet) közbeni vizsgájának engedélyei)
zése
Povolenie skúšky koľajového vozidla pre železničné dráhy počas chodu (jazdy)
Az a) – h) pontok szerinti típus jóváhagyásáról szóló dokumentum második eredetijének kij)
adása
Vydanie druhého originálu dokladu o schválení typu podľa písmen a) až h)
A vasutak és vasúti vállalatok üzemeltetői alkalmazottainak képzésére és szakmai alkalmasságának ellenőrzésére szóló megbízás kiadása, a drótkötélpályák üzemeltetőin kívül
k)
Vydanie poverenia na vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov, okrem prevádzkovateľov lanových dráh
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l)

m)

n)

o)
p)
q)

1.

2.

A vasutak és vasúti vállalatok üzemeltetői alkalmazottainak egészségügyi alkalmassági elbírálására szóló megbízás kiadása
Vydanie poverenia na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov
dráh a dráhových podnikov
A vasutak és vasúti vállalatok üzemeltetői alkalmazottainak pszichikai alkalmassági elbírálására szóló megbízás kiadása
Vydanie poverenia na posudzovanie psychickej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov
dráh a dráhových podnikov
A kötöttpályás járművek üzemeltetésének műszaki alkalmassági ellenőrzésére szóló megbízás
kiadása
Vydanie poverenia na overovanie technickej spôsobilosti dráhových vozidiel na prevádzku
A kötöttpályás járművek üzembe helyezése előtti és üzemeltetése alatti műszaki ellenőrzésének elvégzésére szóló megbízás kiadása
Vydanie poverenia na vykonávanie technických kontrol dráhových vozidiel pred ich uvedením
do prevádzky a počas prevádzky
A kötöttpályás járművek vizsgáztatásának elvégzésére szóló megbízás kiadása
Vydanie poverenia na vykonávanie skúšok dráhových vozidiel
A vasúti teherszállító kocsik karbantartásáért felelős személyek és a vasúti teherszállító kocsik
karbantartását végző karbantartó műhelyek engedélyeinek kiadására szóló megbízás kiadása
Vydanie poverenia na vydávanie osvedčení osobám zodpovedným za údržbu železničných nákladných vozňov a údržbárskym dielňam na údržbu nákladných vozňov
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Megjegyzések
Poznámky
Az illetékes pályaigazgatási hatóság a jelen tétel b), d) és g) pontjai szerinti illetéket attól függetlenül szedi be,
hogy hány eltérést tapasztal a pályán közlekedő jármű jóváhagyott típusától, egy beadvány keretében.
Príslušný správny dráhový úrad vyberie poplatok podľa písmen b), d) a g) tejto položky bez zreteľa na počet odchýlok od schváleného typu dráhového vozidla v rámci jedného podania
A jelen tétel e) pontja szerinti közigazgatási illetéket csak akkor kell beszedni, ha a felszerelés vagy a rész típusát,
a kötöttpályás jármű típusától vagy lényeges módosításától elkülönítve hagyatják jóvá.
Správny poplatok podľa písmena e) tejto položky sa vyberie, len ak sa typ výstroja alebo súčasti schvaľuje oddelene od schvaľovania typu alebo podstatnej zmeny dráhového vozidla.

71. tétel
Položka 71
Vasúti pályára vagy speciális pályára gyártott, kötöttpályás jármű műszaki engedélyének kiadása
a)
Vydanie technického preukazu dráhového vozidla pre železničnú dráhu alebo pre špeciálnu dráhu
új vagy felújított
1.
nového alebo rekonštruovaného
1997. 10. 1-jével működtetett
2.
prevádzkovaného ku dňu 1. 10. 1997
Drótkötélpályán közlekedő jármű műszaki engedélyének kiadása
b)
Vydanie technického preukazu dráhového vozidla pre lanovú dráhu
Villamos pályán vagy trolibusz pályán közlekedő jármű műszaki engedélyének kiadása
c) Vydanie technického preukazu dráhového vozidla pre električkovú dráhu alebo trolejbusovú
dráhu
Adatmódosítás a kötöttpályás jármű műszaki engedélyében
d)
Zmena údajov v technickom preukaze dráhového vozidla
Betűszó rövidítés kiadása vasúti kocsi tulajdonosának
e)
Pridelenie skratky vlastníka železničného vozidla
A vasúti járműtulajdonos nyilvántartási adatainak módosítás
f)
Zmena registračných údajov vlastníka železničného vozidla
A vasúti járműtulajdonos betűszó rövidítésének megszüntetés
g)
Zrušenie skratky vlastníka železničného vozidla
A kötöttpályás jármű üzembe helyezésének engedélyezése
h)
Povolenie na uvedenie dráhového vozidla do prevádzky
A kötöttpályás közlekedő jármű üzembe helyezési engedélyének módosítása
i)
Zmena povolenia na uvedenie dráhového vozidla do prevádzky
Vasúti jármű nyilvántartási számának kiadása
j)
Pridelenie evidenčného čísla železničnému vozidlu
www.onkormanyzas.sk
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k)
l)
m)
n)
o)

1.

2.

Vasúti jármű nyilvántartási számának módosítása vagy megszüntetése
Zmena alebo zrušenie evidenčného čísla železničného vozidla
Vasúti jármű bejegyzése a vasúti járművek országos nyilvántartásába
Zaevidovanie železničného vozidla do národného registra železničných vozidiel
A vasúti jármű üzembe helyezésének utólagos engedélyezése, ha az rendelkezik más tagállamban kiadott vasúti rendszerbe való üzembe helyezési engedéllyel
Dodatočné povolenie na uvedenie železničného vozidla do prevádzky, ktoré má povolenie na
uvedenie do prevádzky v železničnom systéme vydané v inom členskom štáte
Az m) pont szerinti utólagos engedély módosítása vagy megszüntetése
Zmena alebo zrušenie dodatočného povolenia podľa písmena m)
Az e) - k), valamint m) és n) pontok szerinti okmányok másodlatának kiadása
Vydanie duplikátu dokladu podľa písmen e) až k) a písmen m) a n)
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Megjegyzések
Poznámky
Az illetékes pályaigazgatási hatóság a jelen tétel b) pontja szerinti illetéket csak a jóváhagyott típusú kötöttpályás
első járműért szedi be, tekintet nélkül a pályán közlekedő járművek teljes számára.
Príslušný správny dráhový úrad vyberie poplatok podľa písmena b) tejto položky len za prvé dráhové vozidlo
schváleného typu bez zreteľa na celkový počet dráhových vozidiel.
A villamos pályák vagy trolibusz pályák esetében az illetékes pályaigazgatási hatóság a helyileg illetékes nagyobb
területi egység.
Príslušným dráhovým úradom pre električkové dráhy alebo trolejbusové dráhy je miestne príslušný vyšší územný
celok.

72. tétel
Položka 72
A következők kérvényezése:
Podanie žiadosti o
gyártó bizonylatának megadása22)
a)
udelenie osvedčenia výrobcu22)
gyártó képviselője bizonylatának megadása22)
b)
udelenie osvedčenia zástupcu výrobcu22)
a gyártó bizonylati adatainak módosítása vagy érvényességük meghosszabbítása
c)
zmenu údajov v osvedčeniach výrobcu alebo o predĺženie ich platnosti
a gyártó képviselője bizonylati adatainak módosítása vagy érvényességük meghosszabbíd) tása
zmenu údajov v osvedčeniach zástupcu výrobcu alebo o predĺženie ich platnosti
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Megjegyzés
Poznámka
A jelen tétel szerinti illetéket nem kell beszedni, ha hivatali utasítás miatt történt változásról van szó, például az utca
nevének megváltozása és hasonlók.
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.
72.a tétel
Položka 72a
Kérvény a járművek műszaki hitelesítési szolgálata végzésére szóló megbízás megadására
a)
Podanie žiadosti o udelenie poverenia na vykonávanie technickej služby overovania vozidiel
A járművek műszaki hitelesítési szolgálata végzésére szóló megbízás módosításának kérvéb) nyezése
Podanie žiadosti o zmenu v poverení na vykonávanie technickej služby overovania vozidiel
A járművek műszaki hitelesítési szolgálata megbízási bejelentésének kérvényezése az Európai
Gazdasági Bizottság, Európai Közösségek és az Európai Unió szerveiben
c)
Podanie žiadosti o oznámenie poverenej technickej služby overovania vozidiel v orgánoch Európskej hospodárskej komisie, Európskych spoločenstiev a Európskej únie
A járművek műszaki hitelesítési szolgálata megbízási bejelentése kiegészítésének kérvényezése az Európai Gazdasági Bizottság, Európai Közösségek és az Európai Unió szerveiben
d)
Podanie žiadosti o doplnenie oznámenia poverenej technickej služby overovania vozidiel v orgánoch Európskej hospodárskej komisie, Európskych spoločenstiev a Európskej únie
www.onkormanyzas.sk
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Megjegyzés
Poznámka
A jelen tétel szerinti illetéket nem kell beszedni, ha hivatali utasítás miatt történt változásról van szó, például az utca
nevének megváltozása és hasonlók.
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.
73. tétel
Položka 73
A következők kérvényezése:
Podanie žiadosti o
a jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása
a)
dočasné vyradenie vozidla z premávky
1 évnél rövidebb időtartamra
1.
v lehote do 1 rok
1 - 2 éves időtartamra
2.
v lehote od 1 roka do 2 rokov
2 - 4 éves időtartamra
3.
v lehote od 2 rokov do 4 rokov
4 - 6 éves időtartamra
4.
v lehote od 4 rokov do 6 rokov
6 - 10 éves időtartamra
5.
v lehote od 6 rokov do 10 rokov
10 évnél hosszabb időtartamra
6.
v lehote nad 10 rokov
a jármű újbóli forgalomba helyezése, a jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása leteltének vége előtt
b)
opätovné uvedenie vozidla do prevádzky ešte pred uplynutím skončenia dočasného vyradenia vozidla z premávky
kivétel engedélyezése külön szabályozás szerint22ac)
c)
povolenie výnimky podľa osobitného predpisu22ac)
a jármű tartós kivonása a gépjárművek nyilvántartásából
d)
trvalé vyradenie vozidla z evidencie vozidiel
a jármű pót azonosító számának (VIN) kiadása
e)
pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN
a jármű alkalmasságának engedélyezése bizonyos veszélyes áruk szállítására
f)
vydanie osvedčenia o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí
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Megjegyzések
Poznámky
A jelen tétel a) és b) pontok szerinti illetéke magában foglalja az okmányok kiadását is a jármű közúti forgalomból
történő ideiglenes kivonása esetén.
Poplatok podľa písmen a) a b) tejto položky zahŕňa aj vydanie dokladov pri dočasnom vyradení vozidla z premávky na pozemných komunikáciách.
A jármű közúti forgalomból történő ideiglenes kivonásának meghosszabbítása esetén az a) pont szerinti közigazgatási illetéket szedik be, miközben a határidő kezdetének megállapítására a jármű közúti forgalomból történő előző
ideiglenes kivonásának dátumát veszik alapul.
Pri predĺžení dočasného vyradenia vozidla z premávky na pozemných komunikáciách sa správny poplatok vyberie
podľa písmena a), pričom za začiatok lehoty sa počíta dátum predchádzajúceho vyradenia vozidla z premávky na
pozemných komunikáciách.

73.a tétel
Položka 73a
A következők kérvényezése:
Podanie žiadosti o
a jármű ideiglenes kivonása a gépjárművek nyilvántartásából és a jármű gépjárművek nyilvántartásából történő ideiglenes kivonásának meghosszabbítása
a)
dočasné vyradenie vozidla z evidencie vozidiel a predĺženie dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel
v lehote
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1 évnél rövidebb időtartamra
v lehote do 1 rok
1 - 2 éves időtartamra
2.
v lehote od 1 roka do 2 rokov
2 - 4 éves időtartamra
3.
v lehote od 2 rokov do 4 rokov
4 - 6 éves időtartamra
4.
v lehote od 4 rokov do 6 rokov
6 - 10 éves időtartamra
5.
v lehote od 6 rokov do 10 rokov
10 évnél hosszabb időtartamra
6.
v lehote nad 10 rokov
a jármű újbóli bejegyzése a gépjárművek nyilvántartásába, a gépjárművek nyilvántartásából történt ideiglenes kivonása leteltének vége előtt
opätovné zaradenie vozidla do evidencie vozidiel pred ukončením lehoty dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel
1.

b)

1.

2.

5
20
35
70
170
350

5

euró
eur
euró
eur
euró
eur
euró
eur
euró
eur
euró
eur
euró
eur

Megjegyzések
Poznámky
A jelen tétel szerinti illeték magában foglalja az okmányok kiadását is a jármű gépjárművek nyilvántartásából történő ideiglenes kivonása esetén és a jármű újbóli bejegyzése esetén a gépjárművek nyilvántartásába.
Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vydanie dokladov pri dočasnom vyradení vozidla z evidencie vozidiel a pri
opätovnom zaradení vozidla do evidencie.
A jármű gépjárművek nyilvántartásából történő ideiglenes kivonásának meghosszabbítása esetén az a) pont szerinti
közigazgatási illetéket szedik be, miközben a határidő kezdetének megállapítására a jármű gépjárművek nyilvántartásából történő előző ideiglenes kivonásának dátumát veszik alapul.
Pri predĺžení dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel sa správny poplatok vyberie podľa písmena a), pričom za začiatok lehoty sa počíta dátum predchádzajúceho vyradenia vozidla z evidencie vozidiel.

74. tétel
Položka 74
A gépjármű-vezetői jogosítvány megszerzéséhez szükséges vizsga teljesítése
a)
Vykonanie skúšky na získanie vodičského oprávnenia
AM, A1, A2, A kategória
1.
skupiny AM, A1, A2, A
B1, B, BE, T kategória
2.
skupiny B1, B, BE, T
C1, C1E, D1, D1E kategória
3.
skupiny C1, C1E, D1, D1E
C, CE, D, DE kategória
4.
skupiny C, CE, D, DE
Rendkívüli vizsga teljesítése a következők megadásához:
b)
Vykonanie osobitnej skúšky na udelenie
A2 és A kategóriájú gépjármű-vezetői jogosítvány
1.
vodičského oprávnenia skupiny A2 a A
B kategóriájú gépjármű-vezetői jogosítvány, olyan járműszerelvény vezetésére,
melynek legnagyobb megengedett teljes tömege meghaladja a 3 500 kg-ot, de nem
2. lépi túl a 4 250 kg-ot B
vodičského oprávnenia skupiny B na vedenie jazdnej súpravy, ktorej najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg a nepresahuje 4 250 kg B
Gépjármű-vezetői jogosítvány megadása külön képzés elvégzése alapján
c)
Udelenie vodičského oprávnenia na základe absolvovania osobitného výcviku
A gépjármű-vezetői jogosítvány tulajdonosának vizsgáztatása, szakmai alkalmasságának
d) megállapítása céljából
Vykonanie skúšky pri preskúšaní odbornej spôsobilosti držiteľa vodičského oprávnenia
Gépjármű-oktatói jogosítvány megszerzéséhez szükséges vizsga teljesítése
e)
Vykonanie skúšky na získanie inštruktorského oprávnenia
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AM, A1, A2, A kategória
skupiny AM, A1, A2, A
B1, B, BE, T kategória
2.
skupiny B1, B, BE, T
C1, C1E, D1, D1E kategória
3.
skupiny C1, C1E, D1, D1E
C, CE, D, DE kategória
4.
skupiny C, CE, D, DE
Az gépjármű-oktatói jogosítvány érvényességének meghosszabbításához szükséges vizsga teljesítése
Vykonanie skúšky na predĺženie platnosti inštruktorského oprávnenia
1.

f)

1.

2.

3.

4.

16,50
33
49,50
66
16,50

euró
eura
euró
eur
euró
eura
euró
eur
euró
eura

Megjegyzések
Poznámky
A közigazgatási hatóság a jelen tétel szerinti illeték 25%-át szedi be, a gépjármű-vezetői jogosítvány megszerzéséhez szükséges vizsgáért, ha a tanfolyamra középiskolákon (katonaiakat is beleértve) és szaktanintézetekben, a kötelező közlekedésnevelési tantárgy keretében került sor, ha a tanfolyamra rendőri testület szakközépiskoláiban, a
szakmai felkészítés keretében került sor, ha a gépjármű-vezetői jogosítvány megszerzéséhez szükséges vizsgára
besorozottak/újoncok esetében kerül sor vagy megismételt vizsgáról van szó.
Správny orgán vyberie poplatky podľa tejto položky vo výške 25%, ak ide o skúšku na získanie vodičského oprávnenia, ak sa výcvik vykonával na stredných (aj vojenských) školách a odborných učilištiach v rámci povinného
predmetu dopravnej výchovy, ak sa výcvik vykonával na stredných odborných školách Policajného zboru v rámci
odbornej prípravy, ak ide o vykonanie skúšky na získanie vodičského oprávnenia odvedencov a o opakované skúšky.
A jelen tétel szerinti illetéket nem kell beszedni a szakmai alkalmasság vizsgálata során, ha a gépjármű-vezetői jogosítvány kiadása a külföldön kiadott gépjármű-vezetői jogosítvány pótlására történik.
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie za preskúšanie odbornej spôsobilosti pri vydaní vodičského preukazu
náhradou za vodičský preukaz vydaný v cudzine.
A jelen tétel a) pontja szerinti illetéket a gépjármű-vezetői jogosítvány minden kategóriájáért beszedik, melyeket a
kérvényező megszerez. A gépjármű-vezetői jogosítvány több kategóriájának megszerzése esetén, egy vizsga keretében az illetékek összeadódnak. Ez nem érvényes abban az esetben, ha a megszerzett kategória magában foglalja a
további kategóriát is.
Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie za každú skupinu vodičského oprávnenia, ktorú žiadateľ získava. Pri získavaní viacerých skupín vodičského oprávnenia v rámci jednej skúšky sa poplatky sčítavajú. To neplatí,
ak získaná skupina zahŕňa ďalšiu skupinu.
A közigazgatási hatóság a jelen tétel e) pontja szerinti illeték 50%-át szedi be a megismételt gépjármű-oktatói jogosítvány megszerzéséhez szükséges vizsgáért. A jelen tétel e) pontja szerinti illetéket a gépjármű-oktatói jogosítvány minden kategóriájáért beszedik, melyeket a kérvényező megszerez. A gépjármű-oktatói jogosítvány több kategóriájának megszerzése esetén, egy vizsga keretében az illetékek összeadódnak. Ez nem érvényes abban az esetben, ha a megszerzett kategória magában foglalja a további kategóriát is.
Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena e) tejto položky vo výške 50% za opakovanú skúšku na získanie inštruktorského oprávnenia. Poplatok podľa písmena e) tejto položky sa vyberie za každú skupinu inštruktorského
oprávnenia, ktorú žiadateľ získava. Pri získavaní viacerých skupín inštruktorského oprávnenia v rámci jednej
skúšky sa poplatky sčítavajú. To neplatí, ak získaná skupina zahŕňa ďalšiu skupinu.

75. tétel
Položka 75
Kötött pályán közlekedő jármű vezetésére feljogosító igazolvány kiadása, minden pályára, kia) véve a drótkötélpályákat
Vydanie preukazu na vedenie dráhového vozidla na všetkých dráhach okrem lanových dráh
Módosítás elvégzése a kötöttpályán közlekedő jármű vezetésére feljogosító igazolványban
b)
Vykonanie zmeny v preukaze na vedenie dráhového vozidla
Biztonsági bizonylat kiadása vasúti vállalat részére
c)
Vydanie bezpečnostného osvedčenia pre železničný podnik
Biztonsági engedély kiadása pályahálózat-működtető részére
d)
Vydanie bezpečnostného povolenia pre manažéra infraštruktúry
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e)

f)
g)
i)

A c) pont szerinti biztonsági bizonylat vagy a d) pont szerinti biztonsági engedély módosítása
vagy megszüntetése
Zmena alebo zrušenie bezpečnostného osvedčenia podľa písmena c), alebo bezpečnostného
povolenia podľa písmena
Mozdonyvezetői jogosítvány kiadása
Vydanie preukazu rušňovodiča
Az f) pont szerinti mozdonyvezetői jogosítvány módosítása vagy megszüntetése
Zmena alebo zrušenie preukazu rušňovodiča podľa písmena f)
Másodlat kiadása a c) –g) pontok szerint
Vydanie duplikátu podľa písmen c) až g)

76. tétel
Položka 76
Forgalmi rendszám kiutalása és a könnyűfém ötvözetből készült forgalmi rendszámtábla kiadása a jármű nyilvántartásba vétele alkalmával, vagy a forgalmi rendszám kiutalása és ilyen
forgalmi rendszámtábla kiadása az elveszett, tönkrement, sérült, eltulajdonított vagy használhatatlan tábla helyett, minden tábla esetében
a)
Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie takejto tabuľky s evidenčným číslom za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku, za každú tabuľku
Külön forgalmi rendszám kiutalása és a külön forgalmi rendszámtábla kiadása, minden tábla
esetében
b)
Pridelenie osobitného evidenčného čísla a vydanie tabuľky s osobitným evidenčným číslom, za
každú tabuľku
Rendkívüli forgalmi rendszám kiutalása és a rendkívüli forgalmi rendszámtábla kiadása, minden tábla esetében
c)
Pridelenie zvláštneho evidenčného čísla a vydanie tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom,
za každú tabuľku
Forgalmi rendszám kiutalása és a könnyűfém ötvözetből készült forgalmi rendszámtábla kiadása, melyet a jármű tulajdonosának követelményei alapján készítettek el, a jármű nyilvántartásba vétele alkalmával, vagy a forgalmi rendszám kiutalása és ilyen forgalmi rendszámtábla kiadása az elveszett, tönkrement, sérült, eltulajdonított vagy használhatatlan tábla helyett,
d) minden tábla esetében
Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla pri zápise vozidla do evidencie
alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie takejto tabuľky za stratenú, zničenú, poškodenú,
odcudzenú alebo neupotrebiteľnú, za každú tabuľku
Forgalmi rendszám kiutalása, valamint a polikarbonát és poliészter ötvözetből készült forgalmi rendszámtábla kiadása, mely fényt sugároz a jármű lámpáinak bekapcsolása esetén, a jármű nyilvántartásba vétele alkalmával, vagy forgalmi rendszám kiutalása és ilyen forgalmi
rendszámtábla kiadása az elveszett, tönkrement, sérült, eltulajdonított vagy használhatatlan
tábla helyett vagy ilyen tábla másodlatának kiadása az eredetileg kiutalt rendszámmal vagy a
jármű tulajdonosának követelményei alapján készített rendszámmal
e)
Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcej svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla pri zápise vozidla do
evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie takejto tabuľky s evidenčným číslom za
stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku alebo vydanie duplikátu takejto tabuľky s pôvodne prideleným evidenčným číslom alebo s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla
Könnyűfém ötvözetből készült rendszámtábla másodlatának kiadása az eredetileg kiutalt rendszámmal, vagy a jármű tulajdonosának követelményei alapján készített rendszámmal
f)
Vydanie duplikátu tabuľky s pôvodne prideleným evidenčným číslom alebo s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov
Kerékpártartóra szerelhető, könnyűfém ötvözetből készült forgalmi rendszámtábla kiadása
g) Vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov určenej na nosič bicykla
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h)

1.

2.

A Rendőri Testület szerveinek raktárkészletéből származó forgalmi rendszámtábla kiadása,
melyen a számok összetételét a jármű tulajdonosa vagy a jármű üzemeltetője kérvényezte,
mégpedig minden tábla esetében
Vydanie tabuľky s evidenčným číslom zo skladových zásob orgánu Policajného zboru, o ktorej
zloženie číslic požiadal vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla, a to za každú tabuľku

165,50

euró
eura

Megjegyzések
Poznámky
Használhatatlan forgalmi rendszámtáblának minősül az a rendszámtábla, melyet 1997. március 31-ig érvényes jogszabályok szerint adtak ki, melyet a jármű birtokosa, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának közúti forgalomról szóló, 315/1996. sz. törvényének 129. §-a szerint köteles kicserélni.
Za neupotrebiteľnú tabuľku s evidenčným číslom (štátnou poznávacou značkou) sa považuje tabuľka vydaná podľa
právnej úpravy platnej do 31. marca 1997, ktorú je držiteľ vozidla povinný podľa § 129 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách vymeniť.
A jelen tétel szerinti illeték magában foglalja a megfelelő okmányok kiadását is.
Poplatky podľa tejto položky zahŕňajú aj vydanie príslušných dokladov.

77. tétel
Položka 77
Autósiskola bejegyzéséről szóló bizonylat kiadása,
Vydanie osvedčenia o registrácii autoškoly, ak ide
ha a gépjármű-vezetői jogosítvány megszerzéséhez szükséges, szakmai alkalmassági vizsgára felkészülő
résztvevők elméleti és gyakorlati képzéséről, valamint a gépjármű-vezetői jogosítvánnyal rendelkezők ismea) retfelújító tanfolyamairól van szó
o vykonávanie výučby a výcviku účastníkov prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia
viesť motorové vozidlá a doškoľovacích kurzov držiteľov vodičských oprávnení
AM, A1, A2, A kategória
euró
1.
100
skupiny AM, A1, A2, A
eur
B1, B, BE, T kategória
euró
2.
100
skupiny B1, B, BE, T
eur
C1, C1E, D1, D1E kategória
euró
3.
100
skupiny C1, C1E, D1, D1E
eur
C, CE, D, DE kategória
euró
4.
100
skupiny C, CE, D, DE
eur
ha a bejegyzésről szóló bizonylat módosításáról van szó
euró
b)
100
o vykonanie zmeny v osvedčení o registrácii
eur

1.

2.

Megjegyzések
Poznámky
Az a) pont szerinti illetéket minden kategóriáért külön be kell szedni. Ha egy bejegyzés több kategóriát érint, az
egyes kategóriákért járó illetékek összeadódnak; ez nem érvényes, ha a megszerzett kategória magában foglal egy
másik kategóriát.
Poplatok podľa písmena a) sa vyberie za každú skupinu samostatne. Ak sa jedna registrácia týka viacerých skupín,
poplatky uvedené za jednotlivé skupiny sa zrátajú; to neplatí, ak získaná skupina zahŕňa ďalšiu skupinu.
A b) pont szerinti illetéket nem kell beszedni, ha hivatali utasítás miatt történt változásról van szó, például az utca
nevének megváltozása és hasonlók.
Poplatok podľa písmena b) sa nevyberie, ak ide o zmenu registrácie na základe úradného rozhodnutia, napr. v dôsledku zmeny názvu ulice alebo číslovania domov.

77.a tétel
Položka 77a
Az alapképesítési tanfolyam vagy a továbbképzés elvégzésének bejegyzése
a)
Registrácia na vykonávanie kurzu základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku
Az gépjármű-vezetői alapképesítési tanfolyam bizonylatának vagy továbbképzés bizonylatáb) nak kiadása
Vydanie osvedčenia o základnej kvalifikácii alebo osvedčenia o pravidelnom výcviku vodiča
Gépjármű-vezetői képesítési igazolvány kiadása
c)
Vydanie kvalifikačnej karty vodiča
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d)

Alapképesítési vizsga elvégzése
Vykonanie skúšky základnej kvalifikácie

50

euró
eur

Meghatalmazás
Splnomocnenie
A d) pont szerinti megismételt vizsgára történő jelentkezés során a megfelelő illetékkulcs szerinti közigazgatási illeték
50%-át kell fizetni.
Pri podaní prihlášky o opakovanú skúšku podľa písmena d) sa vyberie správny poplatok vo výške 50% príslušnej sadzby.
77.b tétel
Položka 77b
A következők kérvényezése:
Podanie žiadosti o
autósiskolákban használt szimulátor alkalmasságának jóváhagyása
a)
schválenie spôsobilosti trenažéra používaného v autoškolách
autósiskolákban használt szimulátor alkalmassági bizonylatának módosítása
b)
zmenu v osvedčení o spôsobilosti trenažéra používaného v autoškolách

100
50

euró
eur
euró
eur

Megjegyzés
Poznámka
A jelen tétel szerinti illetéket nem kell beszedni, ha hivatali utasítás miatt történt változásról van szó, például az utca
nevének megváltozása.
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice.
78. tétel
Položka 78
Az alább felsoroltak létrehozásáról szóló engedély megadásának kérvényezése
a)
Podanie žiadosti o udelenie povolenia na zriadenie
műszakivizsga-állomás
1.
stanice technickej kontroly
környezetvédelmi vizsgáló állomás
2.
pracoviska emisnej kontroly
eredetiségvizsgáló állomás
3.
pracoviska kontroly originality
autógáz-beszerelő műhely
4.
pracoviska montáže plynových zariadení
Az alább felsoroltak elvégzésére feljogosító engedély megadásának kérvényezése
b)
Podanie žiadosti o udelenie oprávnenia na vykonávanie
járművek műszaki vizsgáztatása
1.
technických kontrol vozidiel
gépjárművek környezetvédelmi vizsgáztatása
2.
emisných kontrol motorových vozidiel
járművek eredetiségvizsgálata
3.
kontrola originality vozidiel
autógáz-berendezések beszerelése
4.
montáže plynových zariadení
A b) pont szerint megadott engedélyek adatai módosításának kérvényezése
c)
Podanie žiadosti o zmenu údajov v udelenom oprávnení podľa písmena b)

1.

2.

200
200
200
50

200
200
200
50
50

euró
eur
euró
eur
euró
eur
euró
eur

euró
eur
euró
eur
euró
eur
euró
eur
euró
eur

Megjegyzések
Poznámky
Ha kérvényező egy kérvényén a jelen tétel a) és b) pontjai szerinti tételek közül több engedély vagy jogosultság
megadását kérvényezi, az illetékek összeadódnak.
Ak žiadateľ jednou žiadosťou podľa písmen a) a b) tejto položky požaduje viac povolení alebo oprávnení, poplatky
sa sčítavajú.
A jelen tétel szerinti illetéket nem kell beszedni, ha hivatali utasítás miatt történt változásról van szó, például az utca nevének megváltozása és hasonlók.
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Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.
78.a tétel
Položka 78a
A szakmai alkalmassági bizonyítvány megszerzéséhez szükséges vizsgára való jelentkezés vagy a szakmai alkalmassági bizonyítvány érvényességének meghosszabbítása
a)
Podanie prihlášky na vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo predĺženia platnosti
osvedčenia o odbornej spôsobilosti
műszaki vizsgáztatást végző technikus
euró
1.
100
kontrolného technika
eur
környezetvédelmi vizsgáztatást végző technikus
euró
2.
80
technika emisnej kontroly
eur
eredetiségvizsgálatot végző technikus
euró
3.
100
technika kontroly originality
eur
autógáz-berendezéseket szerelő technikus
euró
4.
80
technika montáže plynových zariadení
eur
Szakmai alkalmassági bizonyítvány kiadása
b)
Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti
műszaki vizsgáztatást végző technikus részére
euró
1.
10
kontrolného technika
eur
környezetvédelmi vizsgáztatást végző technikus részére
euró
2.
10
technika emisnej kontroly
eur
eredetiségvizsgálatot végző technikus részére
euró
3.
10
technika kontroly originality
eur
utógáz-berendezéseket szerelő technikus részére
euró
4.
10
technika montáže plynových zariadení
eur
A b) pont szerinti szakmai alkalmassági bizonyítvány adatai módosításának kérvényezése
euró
c) Podanie žiadosti o zmenu údajov v udelenom osvedčení o odbornej spôsobilosti podľa písme10
eur
na b)
Meghatalmazás
Splnomocnenie
Az a) pont szerinti megismételt vizsgára történő jelentkezés során, a megfelelő illetékkulcs szerinti közigazgatási illeték
50%-át kell fizetni.
Pri podaní prihlášky o opakovanú skúšku podľa písmena a) sa vyberie správny poplatok vo výške 50% príslušnej sadzby.
Megjegyzés
Poznámka
A jelen tétel szerinti illetéket nem kell beszedni, ha hivatali utasítás miatt történt változásról van szó, például az utca
nevének megváltozása és hasonlók.
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.
78.b tétel
Položka 78b
A következők kérvényezése:
Podanie žiadosti o
a műszaki vizsgáztatás, a környezetvédelmi vizsgáztatás és az eredetiségvizsgálat során
használt mérőműszerek és készülékek alkalmasságának jóváhagyása
a)
schválenie vhodnosti meradiel a prístrojov používaných pri technických kontrolách,
emisných kontrolách a kontrolách originality
a műszaki vizsgáztatás, a környezetvédelmi vizsgáztatás és az eredetiségvizsgálat során
használt mérőműszerek és készülékek alkalmasságának jóváhagyásáról szóló bizonylat
b) érvényességének meghosszabbítása
predĺženie platnosti v osvedčení o schválení vhodnosti meradiel a prístrojov používaných
pri technických kontrolách, emisných kontrolách a kontrolách originality
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c)

d)

e)

f)

a műszaki vizsgáztatás, a környezetvédelmi vizsgáztatás és az eredetiségvizsgálat során
használt mérőműszerek és készülékek alkalmasságának jóváhagyásáról szóló bizonylat
módosítása
zmenu v osvedčení o schválení vhodnosti meradiel a prístrojov používaných pri technických kontrolách, emisných kontrolách a kontrolách originality
a műszaki vizsgáztatás és a környezetvédelmi vizsgáztatás során használt monitorozórögzítő berendezés alkalmasságának jóváhagyása
schválenie vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia používaného pri technických kontrolách a emisných kontrolách
a műszaki vizsgáztatás és a környezetvédelmi vizsgáztatás során használt monitorozórögzítő berendezés alkalmasságának jóváhagyásáról szóló bizonylat érvényességének
meghosszabbítása
predĺženie platnosti v osvedčení o schválení vhodnosti monitorovacieho záznamového
zariadenia používaného pri technických kontrolách a emisných kontrolách
a műszaki vizsgáztatás és a környezetvédelmi vizsgáztatás során használt monitorozórögzítő berendezés alkalmasságának jóváhagyásáról szóló bizonylat módosítása
zmenu v osvedčení o schválení vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia používaného pri technických kontrolách a emisných kontrolách

50

euró
eur

100

euró
eur

100

euró
eur

50

euró
eur

Megjegyzés
Poznámka
A jelen tétel szerinti illetéket nem kell beszedni, ha hivatali utasítás miatt történt változásról van szó, például az utca
nevének megváltozása és hasonlók.
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.
79. tétel
Položka 79
Szállítói engedély vagy fuvarozói engedély kiadása
a)
Vydanie dopravnej licencie alebo povolenia dopravcovi
menetrend szerinti nemzetközi autóbuszjáratra, minden évre és minden megkezdett
1. évre
na medzinárodnú pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok
menetrend szerinti belföldi autóbuszjáratra, minden évre és minden megkezdett év2. re
na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok
városi autóbuszjáratra, minden öt évre és minden megkezdett öt évre, egy autóbuszvonalra a község területén
3.
na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov na jednu autobusovú linku v obci
városi autóbuszjáratra, minden öt évre és minden megkezdett öt évre, több autóbuszvonalra a község területén
4.
na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov na viac autobusových liniek v obci
b)

c)

110

euró
eur

85

euró
eur

25

euró
eur

180

euró
eur

a megfelelő illetékkulcs 50%-a
50% podľa príslušnej sadzby
Nemzetközi közúti teherfuvarozás működtetési engedélyének kiadása külföldi fuvarozók részére, a Szlovák Köztársaság területén található két célállomás között
Vydanie povolenia na prevádzkovanie medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy zahraničným dopravcom medzi
dvoma miestami na území Slovenskej republiky
egy fuvarra, egy járművel
euró
1.
200
na jednu prepravu jedným vozidlom
eur
kettő – öt fuvarra, egy járművel
euró
2.
350
na dve až päť prepráv jedným vozidlom
eur
korlátlan számú fuvarra, egy járművel
euró
3.
1 100
na neobmedzený počet prepráv jedným vozidlom
eur
Az a) pont szerinti szállítói engedély módosítása
Vykonanie zmeny v dopravnej licencii podľa písmena a)
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d)
e)

f)

g)

h)
i)

j)

k)

l)

m)

n)
o)

Menetrend vagy annak módosítása jóváhagyásának kérvényezése
euró
15
Podanie žiadosti o schválenie cestovného poriadku alebo o jeho zmenu
eur
Nemzetközi szervezet engedélyének (CEMT)23) kiadása nemzetközi közúti teherfuvarozásra
Vydanie povolenia medzinárodnej organizácie (CEMT)23) na medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu
az engedélyben feltüntetett tagállamokba, ausztriai érvényességgel, az engedélyben
feltüntetett határidőig
euró
1.
660
do príslušných štátov uvedených v povolení s platnosťou aj do Rakúska, do dátumu
eur
uvedenom na povolení
az engedélyben feltüntetett tagállamokba, olaszországi érvényességgel, az engedélyben feltüntetett határidőig
euró
2.
500
do príslušných štátov uvedených v povolení s platnosťou aj do Talianska, do dátueur
mu uvedenom na povolení
az engedélyben feltüntetett tagállamokba, ausztriai és olaszországi érvényesség
nélkül, az engedélyben feltüntetett határidőig
euró
3.
330
do príslušných štátov uvedených v povolení bez platnosti do Rakúska a Talianska
eur
do dátumu uvedenom na povolení
Másik ország nem címhez kötött engedélyének átadása23) szlovákiai székhelyű nemzetközi közúti teherfuvarozó
cég vagy nem menetrend szerinti autóbuszjárat üzemeltetője részére
Odovzdanie neadresného povolenia23) druhého štátu slovenskému prevádzkovateľovi na vykonávanie medzinárodnej nákladnej cestnej alebo nepravidelnej autobusovej dopravy
egy alkalomra szóló (a külföldi országba és vissza)
euró
1.
10
jednorazové (do cudzieho štátu a späť)
eur
egy alkalomra szóló, egy harmadik országba és vissza
euró
2.
20
jednorazové do tretieho štátu a späť
eur
ismételt (ingázó) szállításra
euró
3.
20
na opakovanú (kyvadlovú) dopravu
eur
Közúti személyszállítás foglalkozásszerű gyakorlásának engedélyezése22b) vagy közúti teherfuvarozás foglalkozásszerű gyakorlásának engedélyezése22b) vagy taxiszolgáltatás koncessziójának megadása22ba)
euró
30
Vydanie povolenia na vykonávanie povolania prevádzkovateľa osobnej cestnej dopravy 22b)
eur
alebo vydanie povolenia na vykonávanie povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy22b) alebo udelenie koncesie na výkon taxislužby22ba)
Európai közösségi engedély kiadása22c)
euró
20
Vydanie licencie Spoločenstva22c)
eur
Európai közösségi engedély hitelesített másolatának kiadása, minden egyes járműre
euró
3
Vydanie overenej kópie licencie Spoločenstva na každé vozidlo
eur
Saját szükségletre végzett közúti szállítás üzemeltetéséről szóló bizonylat kiadása külön szabályozás szerint22d)
euró
10
Vydanie osvedčenia o prevádzkovaní cestnej dopravy pre vlastnú potrebu podľa osobitného
eur
predpisu22d)
Biztonsági tanácsadó szakképesítéséről szóló bizonylat kiadása, érvényességének meghos-szabbítása vagy másodlatának kiadása22a)
euró
30
Vydanie, predĺženie platnosti alebo vydanie duplikátu osvedčenia o odbornej príprave bezeur
pečnostného poradcu22a)
Járművezetői igazolvány kiadása22e)
euró
10
Vydanie osvedčenia vodiča22e)
eur
Veszélyes árukat, az ADR egyezmény szerinti formában és tartalommal szállító járművek vezetői engedélyének kiadása (Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai
euró
Megállapodás)
20
eur
Vydanie osvedčenia vodičov vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci vo forme a s obsahom
podľa dohody ADR (Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí)
Taxiszolgálat járművezetői vizsgájának teljesítése22bb)
euró
50
Vykonanie skúšky vodiča taxislužby22bb)
eur
22bc)
Taxiszolgálat járművezetői igazolványának kiadása
euró
50
Vydanie preukazu vodiča vozidla taxislužby22bc)
eur
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p)

q)

r)

s)

1.

2.

3.

4.

5.

Közúti teherszállítói vagy közúti személyszállítói üzemeltetési engedély vagy taxiszolgáltatási koncesszió visszavonása, a közúti szállítást üzemeltető saját kérésére
Odňatie povolenia na vykonávanie prevádzkovateľa nákladnej cestnej alebo osobnej cestnej
dopravy alebo koncesie na taxislužbu, na vlastnú žiadosť prevádzkovateľa cestnej dopravy
A jelen tétel g) pontja szerinti közúti szállítás üzemeltetési engedélyének módosítása22bd)
Zmena povolenia na vykonávanie povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa písmena
g) položky22bd)
Szakmai alkalmassági vizsga teljesítése a közúti teherszállítás vagy a közúti személyszállítás
területén vagy a taxiszolgáltatási alkalmassági vizsga teljesítése
Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti v oblasti cestnej nákladnej dopravy alebo osobnej
cestnej dopravy alebo spôsobilosti v taxislužbe
Szakmai alkalmassági bizonyítvány kiadása a közúti teherszállítás vagy a közúti személyszállítás vagy a taxiszolgáltatás területén
Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v cestnej nákladnej doprave alebo v cestnej
osobnej doprave, alebo v taxislužbe

10

euró
eur

10

euró
eur

100

euró
eur

10

euró
eur

Meghatalmazás
Splnomocnenie
A közigazgatási hatóság eltekinthet az illeték beszedésétől, ha mezőgazdasági termékek szállításáról, humanitárius
okokból vagy közérdekből végzett szállításról van szó.
Správny orgán môže upustiť od vybratia poplatku, ak ide o prepravu poľnohospodárskych výrobkov, prepravu vykonanú z humanitných dôvodov alebo z dôvodov verejného záujmu.
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.
Správny orgán môže na základe vzájomnosti od vybratia poplatku upustiť alebo sadzbu poplatku znížiť. V odôvodnených prípadoch, predovšetkým z hľadiska zabezpečenia zásad dopravnej politiky, môže správny orgán poplatok
podľa tejto položky zvýšiť až na trojnásobok.
Az utólagosan kiadott licenc (engedély) esetében a közigazgatási szerv a meghatározott illetéket háromszorosára is
növelheti.
Za dodatočne vydávanú licenciu (povolenie) môže správny orgán zvýšiť príslušnú sadzbu poplatku až na trojnásobok.
Az n) és r) pontok szerinti megismételt vizsgára történő jelentkezés során, a megfelelő illetékkulcs szerinti közigazgatási illeték 50%-át kell fizetni.
Pri podaní prihlášky o opakovanú skúšku podľa písmen n) a r) sa vyberie správny poplatok vo výške 50% príslušnej sadzby.
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.
Od poplatku podľa písmena d) je oslobodený dopravca, ktorý žiada o schválenie alebo zmenu cestovného poriadku
na autobusovej linke, ktorá je súčasťou záväzku dopravcu, ktorý pre neho vyplýva zo zmluvy o službách vo verejnom záujme uzatvorenej s objednávateľom dopravných služieb.

80. tétel
Položka 80
Az autópályák, utak és helyi utak rendkívüli használati engedélyének kiadása, túlságosan nehéz vagy nagyméretű tárgyak és járművek szállítására vagy olyan szállításra, melynek során a járművek, a külön szabályozásban megengedett
mértékben túllépik az egy tengelyre jutó terhelést (a továbbiakban csak „túlsúlyos szállítás“ és „túlméretes szállítás“),
Vydanie povolenia na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií na prepravu nadmerne ťažkých alebo
rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, pri ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom (ďalej len „nadmerná preprava“ a „nadrozmerná preprava“),
minden egyes szállítási szakaszért és szállítási tervért
a)
za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer
túlméretes szállítás
1.
nadrozmerná preprava
a megengedett szélesség túllépése esetén24) beleértve a szállítmányt is (cm-ben ki1.1. fejezve)
pri prekročení prípustnej šírky24) vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je
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2.

300,0-ig
euró
20
do 300,0
eur
300,1 - 350,0
euró
30
od 300,1 do 350,0
eur
350,1 - 400,0
euró
40
od 350,1 do 400,0
eur
400,1 - 500,0
euró
75
od 400,1 do 500,0
eur
valamint minden további 10 cm-ért és megkezdett 10 cm-ért
euró
20
a za každých ďalších aj začatých 10 cm
eur
a megengedett magasság túllépése esetén24) beleértve a szállítmányt is (cm-ben kifejezve)
1.2.
pri prekročení prípustnej výšky24) vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je
400,0-ig
euró
20
do 400,0
eur
400,1 - 450,0
euró
40
od 400,1 do 450,0
eur
450,1 - 500,0
euró
115
od 450,1 do 500,0
eur
valamint minden további 10 cm-ért és megkezdett 10 cm-ért
euró
20
a za každých ďalších aj začatých 10 cm
eur
24)
a megengedett teljes hosszúság túllépése esetén beleértve a szállítmányt is, ha az egyes jármű vagy
járműszerelvény teljes hossza (m-ben kifejezve)
1.3.
pri prekročení prípustnej celkovej dĺžky24) vrátane nákladu, ak celková dĺžka jednotlivého vozidla alebo
jazdnej súpravy (vyjadrené v m) je
12,00-ig
euró
20
do 12,00
eur
12,01 - 22,00
euró
115
od 12,01 do 22,00
eur
22,01 felett
euró
190
nad 22,01
eur
valamint minden további 5,0 m-ért és megkezdett 5,0 m-ért
euró
55
a za každých ďalších aj začatých 5,0 m
eur
túlsúlyos szállítás
nadmerná preprava
a megengedett össztömeg túllépése esetén,25) ha az össztömeg beleértve a szállítmányt is (t-ban kifejez2.1. ve)
pri prekročení prípustnej celkovej hmotnosti,25) ak celková hmotnosť vrátane nákladu (vyjadrené v t) je
20,00-ig
euró
115
do 20,00
eur
20,01 - 30,00
euró
190
od 20,01 do 30,00
eur
30,01 - 50,00
euró
300
od 30,01 do 50,00
eur
valamint minden további 10 t-ért és megkezdett 10 t-ért
euró
75
a za každých ďalších aj začatých 10 t
eur
25a)
a megengedett tengelyterhelés túllépése esetén tekintet nélkül arra, milyen tengelyről van szó, ha a
túlterhelés (%-ban kifejezve)
2.2.
pri prekročení prípustnej hmotnosti na nápravu 25a) (nápravové zaťaženie) bez rozdielu, o akú nápravu
ide, ak preťaženie (vyjadrené v%) je
3,01 - 5,00
euró
95
od 3,01 do 5,00
eur
5,01 - 10,00
euró
150
od 5,01 do 10,00
eur
10,01 - 15,00
euró
270
od 10,01 do 15,00
eur
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b)

c)

15,01 - 20,00
od 15,01 do 20,00
valamint minden további 5%-ért és megkezdett 5%-ért
a za každých ďalších aj začatých 5%
minden egyes tranzitszállításért a Szlovák Köztársaság területén keresztül
za každú jednotlivú tranzitnú prepravu cez územie Slovenskej republiky
túlméretes szállítás
1.
nadrozmerná preprava
egyéb esetek
2.
ostatné prípady
túlsúlyos vagy túlméretes építőipari mechanizmus szállításáért, saját tengelyén vagy alvázán
za prepravu nadmerného alebo nadrozmerného stavebného mechanizmu po vlastnej osi alebo
na podvozku
minden egyes szállítási szakaszért és szállítási tervért, az építőipari mechanizmus össztömege beleértve az alvázat és a vontatót
1.
za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer, ak celková hmotnosť stavebného
mechanizmu vrátane podvozku a ťahača
nem haladja meg a 60 t vagy a 3,1 m szélességet, vagy a 4,5 m magasságot és nincsenek túllépve a megengedett tengelyterhelések
1.1.
neprekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m a nie sú prekročené prípustné
hmotnosti na nápravu
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
1.2.
prekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m alebo sú prekročené hmotnosti
na jednu nápravu
a többszörösen ismételt szállításért, egy vagy több szállítási útvonalon, legfeljebb három
hónap időtartamra
2.
za prepravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých prepravných trasách na
dobu najviac troch mesiacov
1.1 pont szerinti feltételek teljesülése esetén
2.1.
pri splnení podmienok podľa bodu 1.1.
1.2 pont szerinti feltételek teljesülése esetén
2.2.
pri splnení podmienok podľa bodu 1.2

380
190

190
380

euró
eur
euró
eur

euró
eur
euró
eur

115

euró
eur

230

euró
eur

570
1 150

euró
eur
euró
eur

Mentesítés
Oslobodenie
A jelen tétel szerinti illeték fizetése alól mentesülnek a mezőgazdasági munkálatokkal összefüggésben szállított mezőgazdasági gépek engedélyei.
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené povolenia na dopravu poľnohospodárskych strojov v súvislosti s poľnohospodárskymi prácami.

1.
2.

3.

1.

Meghatalmazás
Splnomocnenie
A közigazgatási hatóság a kölcsönösség elve alapján csökkenti az illetéket vagy elengedi annak beszedését.
Správny orgán zníži poplatok alebo upustí od jeho vybratia na základe vzájomnosti.
A közúti közigazgatási hatóság határozatával, utólagosan beszedett illeték a háromszorosára növekszik, ha a szállítás, a közúti közigazgatási hatóság előzetes engedélye nélkül, már részben vagy teljes egészében megvalósult.
Poplatok vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu sa zvýši na trojnásobok, ak sa už táto preprava čiastočne alebo celkom vykonala bez predchádzajúceho povolenia cestného správneho orgánu.
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.
Správny orgán môže pri nadmerných alebo nadrozmerných prepravách organizovaných tuzemskou alebo zahraničnou inštitúciou na účel humanitnej pomoci alebo poskytnutia daru štátu upustiť od vybratia poplatku.
Megjegyzések
Poznámky
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, utólawww.onkormanyzas.sk
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

gosan beszednek be, a közúti közigazgatási hatóság szedi be.
Poplatok podľa tejto položky na hraničných priechodoch vonkajších hraníc Európskej únie vyberá správca priľahlého úseku cesty vedúcej k hraničnému priechodu. Poplatok podľa tejto položky vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu vyberá cestný správny orgán.
A jelen tétel szerinti illetékfizető az a szállító, aki a szállítást a megengedett méreteket meghaladó járművel vagy
járműszerelvénnyel végzi.24)25)25a)
Poplatníkom podľa tejto položky je dopravca vykonávajúci prepravu vozidlom alebo jazdnou súpravou, ktoré prekračujú prípustné miery.24)25)25a)
A túlméretes szállításért járó illeték alapjául a jármű vagy járműszerelvény legnagyobb mérete szolgál, amely szélességében vagy magasságában vagy hosszában meghaladja a megengedett mértéket.
Za základ výpočtu poplatku za nadrozmernosť sa berie najväčší rozmer vozidla alebo jazdnej súpravy, ktorý prekračuje prípustnú mieru v šírke alebo vo výške alebo v dĺžke.
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.
Do základu dĺžky súpravy a celkovej hmotnosti súpravy sa započítavajú aj motorové vozidlá určené na tlačenie
súpravy alebo aj ostatné pomocné motorové vozidlá zapojené v súprave, ktoré sú do súpravy zapojené hoci len na
prekonanie krátkych obtiažnych úsekov prepravnej cesty.
Ha a szállítás során kettő vagy mindhárom teljes megengedett méretet túllépik [a) pont, 1. bekezdés], az illeték
teljes összegét az a) pont, 1. bekezdésében (1.1 - 1.3) feltüntetett illetékkulcsok összegeként határozzák meg.
Pri preprave, pri ktorej sú prekročené dva alebo všetky tri prípustné celkové rozmery [písmeno a) bod 1], sa celková výška poplatkov určí ako súčet sadzieb uvedených v písmene a) bode 1 (1.1 až 1.3).
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.
Prekročenie celkovej prípustnej hmotnosti sa posudzuje ako u jazdnej súpravy, tak aj u jednotlivého vozidla v súprave. Poplatok sa určí z tých hmotností, z ktorých je vyššia sadzba. Za prekročenie prípustnej celkovej hmotnosti
do 3,0% sa poplatok nevyberá.
A túlsúlyos szállítás esetében a jármű össztömegét, mint az egész szerelvény tömegét határozzák meg, az egyes
gépjárművek és kapcsolt járművek tömegeinek összeadásával.
Pri nadmernej preprave sa celková hmotnosť vozidla určí ako hmotnosť celej súpravy sčítaním hmotností jednotlivých motorových vozidiel a prípojných vozidiel.
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.
Pri určení poplatku za prekročenie prípustnej hmotnosti na nápravu sa každá náprava posudzuje samostatne a
poplatok sa určí len za najviac prekročenú nápravu. Za prekročenie prípustného zaťaženia nápravy do 3,0% sa
poplatok nevyberá.
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.
Pri špeciálnych prívesoch a návesoch, ktoré majú viac ako tri nápravy súvisle za sebou, sa každá náprava posudzuje ako jednoduchá náprava s prípustným zaťažením 9,5 tony.
Ha a szállítás során egyszerre túllépik a megengedett össztömeget és a megengedett tengelyterhelést is, az illeték
teljes összegét az a) pont, 2.1 és 2.2 bekezdéseiben feltüntetett illetékkulcsok összegeként határozzák meg.
Pri preprave, pri ktorej je súčasne prekročená prípustná celková hmotnosť a prípustné nápravové zaťaženie, sa
poplatok určí ako súčet čiastkových sadzieb podľa písmena a) bodov 2.1 a 2.2.
Ha a szállítás során egyszerre túllépik a megengedett méreteket24) és a megengedett össztömeget is,25)25a) az illeték
teljes összegét az a) pont, 1. és 2. bekezdéseiben feltüntetett illetékkulcsok összegeként határozzák meg.
Ak ide o prepravu, pri ktorej sú prekročené prípustné rozmery 24) aj prípustná hmotnosť,25)25a) poplatok sa určí ako
súčet sadzieb podľa písmena a) bodov 1 a 2.
Ha a Szlovák Köztársaság területén átmenő tranzitszállítmányról van szó, az a) pont szerint kiszámított illetékkulcshoz hozzá kell adni a b) pont szerinti illetékkulcsot is.
Ak ide o tranzitnú prepravu cez územie Slovenskej republiky, pripočíta sa k sadzbe vypočítanej podľa písmena a)
ešte sadzba podľa písmena b).
A c) 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, 30 km-es távolságban.
Poplatky podľa písmena c) sa použijú, ak dopravcom je vlastník alebo užívateľ stavebného mechanizmu alebo
právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie v doprave a ide o prepravu mechanizmu na stavbu alebo zo stavby do miesta jeho parkovania vo vzdialenosti 30 km.

www.onkormanyzas.sk

Pro Civis PT

100
80.a tétel
Položka 80a
A 80. tétel szerinti engedély gyorsított elintézésének kérvényezése
Za podanie žiadosti o urýchlené vybavenie povolenia podľa položky 80
a kérvény kézbesítésétől számított 24 órán belül
1.
do 24 hodín od doručenia žiadosti
a kérvény kézbesítésétől számított 48 órán belül
2.
do 48 hodín od doručenia žiadosti

75
55

euró
eur
euró
eur

Megjegyzés
Poznámka
Közigazgatási illetéket visszafizetik, ha a kérvény elintézésére a megadott határidőre nem került sor.
Správny poplatok sa vráti, ak žiadosť nebola vybavená v určenej lehote.
81. tétel
Položka 81
Eltérő műszaki megoldás jóváhagyásának megadása, közutak tervezése során
Udelenie súhlasu na odlišné technické riešenie pri navrhovaní pozemných komunikácií
82. tétel
Položka 82
Rendkívüli használat engedélyezése25af)
Povolenie na zvláštne užívanie25af)
autópályák és gyorsforgalmi utak esetén
a)
diaľnic a rýchlostných ciest
közutak esetén
b)
ciest
helyi utak esetén
c)
miestnych komunikácií

50

200
120
80

euró
eur

euró
eur
euró
eur
euró
eur

Meghatalmazás
Splnomocnenie
A közigazgatási hatóság indokolt esetekben csökkentheti az illetéket, esetleg eltekinthet a jelen tétel szerinti illeték beszedésétől. Az úthasználat terjedelmének és idejének függvényében, a közigazgatási hatóság az illeték összegét annak
ötszörösére emelheti.
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V závislosti od
rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.
83. tétel
Položka 83
Autópálya vagy gyorsforgalmi út teljes lezárásának engedélyezése
a)
Povolenie úplnej uzávierky diaľnice alebo rýchlostnej cesty
Autópálya vagy gyorsforgalmi út részleges lezárásának engedélyezése
b)
Povolenie čiastočnej uzávierky diaľnice alebo rýchlostnej cesty
I. és II. osztályú utak lezárásának, esetleg kerülőútjának engedélyezése
c)
Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest I. a II. triedy
Autópálya vagy gyorsforgalmi út teljes vagy részleges lezárása időpont-módosításának enged) délyezése
Povolenie o zmenu termínu úplnej alebo čiastočnej uzávierky diaľnice alebo rýchlostnej cesty
III. osztályú utak és helyi utak lezárásának, esetleg kerülőútjának engedélyezése
e)
Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií
I., II. és III. osztályú utak és helyi utak lezárása, esetleg kerülőútja időpont módosításának engedélyezése
f)
Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest I., II., III. triedy a miestnych
komunikácií

www.onkormanyzas.sk

470
340
170

euró
eur
euró
eur
euró
eur
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euró
eur

70

euró
eur

40

euró
eur
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84. tétel
Položka 84
Helyi út vagy közhasználatban lévő út csatlakoztatásának engedélyezése a I., II. és III. osztályú utakhoz
a)
Povolenie na pripojenie miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie na cestu I., II. a III.
triedy
Közhasználatban lévő út csatlakoztatásának engedélyezése helyi úthoz
b)
Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu

75

euró
eur

40

euró
eur

Meghatalmazás
Splnomocnenie
A közigazgatási hatóság indokolt esetekben csökkentheti az illetéket, esetleg eltekinthet a jelen tétel szerinti illeték beszedésétől. Az érintett állami út közlekedési jelentőségének függvényében, a közigazgatási hatóság az illeték összegét
annak ötszörösére emelheti.
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť. V závislosti
od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok.

1.

2.

Megjegyzések
Poznámky
A jelen tétel szerinti illetéket nem kell beszedni a közúti forgalom biztonságának biztosítása során vagy, ha a technológiai eljárások nem tesznek lehetővé más megoldást.
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo, ak technologické postupy neumožňujú iné riešenie.
A jelen tétel szerinti illetéket nem kell beszedni akkor sem, ha az indukált beruházások feltételéhez kötött engedélyről van szó.
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani, ak ide o povolenie podmienené vyvolanými investíciami.

85. tétel
Položka 85
Kivétel engedélyezése a közút védelmi zónájában való tevékenység tilalma alól
a)
Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie
Kivétel engedélyezése a közút védelmi zónájában való tevékenység tilalma alól, reklám, információs és propaganda berendezés elhelyezésére
b)
Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie na umiestnenie reklamného, informačného a propagačného zariadenia
Lehajtó kialakításának engedélyezése a közútról a szomszédos ingatlanokra
c)
Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti
Kivétel engedélyezése szintbeli vasúti átjáró létrehozására
d)
Povolenie výnimky na zriadenie úrovňového priecestia železnice s
úttal
1.
cestou
helyi úttal
2.
miestnou komunikáciou

115

euró
eur

500

euró
eur

30

115
75

euró
eur
euró
eur
euró
eur
euró
eur

Meghatalmazás
Splnomocnenie
A közigazgatási hatóság indokolt esetekben a jelen tétel szerinti illetéket akár az ötszörösére emelheti, esetleg csökkentheti vagy eltekinthet a beszedésétől.
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na päťnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť.
Megjegyzés
Poznámka
A 84. tétel 1. megjegyzése itt hasonlóképpen érvényes.
Poznámka 1 k položke 84 tu platí obdobne.
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85a. tétel
Položka 85a
Az elektronikus útvám beszedésének európai szolgáltatása biztosítására való jogosultság megadásának kérvényezése25aaa)
Podanie žiadosti o udelenie oprávnenia na poskytovanie Európskej služby elektronického výberu
mýta25aaa)
86. tétel
Položka 86
A vasúti közigazgatási hivatal jóváhagyásának kiadása
Vydanie súhlasu dráhovým správnym úradom
a pálya védelmi zónájában való építkezések és tevékenységek tilalma alól
a)
zo zákazu stavieb a činností v ochrannom pásme dráhy
természetes személy részére
1.
fyzickej osobe
jogi személy részére
2.
právnickej osobe
idegen berendezések elhelyezésére és veszélyes anyagok raktározására a pálya védelmi
zónájában
b)
na umiestnenie cudzích zariadení a na skladovanie nebezpečných látok v ochrannom
pásme dráhy
a vasúti pálya és a közút szintbeli keresztezésére
c)
na úrovňové križovanie železničnej dráhy s pozemnou komunikáciou

200 000

16,50
33

euró
eur

euró
eura
euró
eur

33

euró
eur

66

euró
eur

Meghatalmazás
Splnomocnenie
A vasúti közigazgatási hivatal indokolt esetekben csökkentheti az illetéket vagy eltekinthet annak beszedésétől.
Dráhový správny úrad môže v odôvodnených prípadoch poplatok znížiť alebo ho odpustiť.
87. tétel
Položka 87
A vasúti közigazgatási hatóság jóváhagyásának kiadása a vasúti pálya körzetében részben elhelyezkedő építményekre,
melyek nem szolgálják a pálya céljait,
Vydanie súhlasu dráhovým správnym úradom pre stavby čiastočne v obvode dráhy, ktoré neslúžia účelom dráhy,
természetes személy részére
euró
1.
9,50
fyzickej osobe
eura
jogi személy részére
euró
2.
16,50
právnickej osobe
eura
88. tétel
Položka 88
A vasúti közigazgatási hatóság határozatának kiadása, beleértve a helyszíni ellenőrzést is
Vydanie rozhodnutia dráhovým správnym orgánom vrátane miestneho zisťovania
vasúti átjáró létrehozására
a)
o zriadení železničného priecestia
vasúti átjáró megszüntetésére
b)
o zrušení železničného priecestia
89. tétel
Položka 89
Engedély kiadása az alább felsoroltak üzemeltetésére:
a)
Vydanie povolenia na prevádzkovanie
vasútvonal
1.
železničnej trate
speciális pályák, drótkötélpályák
2.
špeciálnej dráhy, lanovej dráhy
villamos pályák, trolibusz pályák és ezen pályák hálózata
3.
električkovej dráhy, trolejbusovej dráhy a siete týchto dráh
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iparvágányok
vlečky
Közlekedési licenc megadása
Udelenie licencie na prevádzkovanie dopravy
vasútvonalakra
1.
na železničných tratiach
speciális pályákra, drótkötélpályákra
2.
na špeciálnej dráhe, lanovej dráhe
villamos pályák és trolibusz pályák hálózatára
3.
na sieti električkových dráh trolejbusových dráh
villamos pálya vagy trolibusz pálya egy vonalára
4.
na jednej linke električkovej dráhy alebo trolejbusovej dráhy
Drótkötélpálya üzemeltetési engedélyének kiadása, a licenccel együtt
Vydanie povolenia na prevádzkovanie lanovej dráhy vrátane licencie
A kiadott pályaüzemeltetési engedély vagy a pályán történő közlekedés megadott licencének
módosítás
Vykonanie zmeny vo vydanom povolení na prevádzkovanie dráhy alebo udelenej licencii na
prevádzkovanie dopravy na dráhe
Az engedély vagy licenc második vagy további másolatainak kiadása
Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu povolenia alebo licencie
A pályaüzemeltetési engedély vagy a pályán történő közlekedés licencének megszüntetése a
birtokos kérésére
Zrušenie povolenia na prevádzkovanie dráhy alebo licencie na prevádzkovanie dopravy na
dráhe na žiadosť držiteľa
4.

b)

c)

d)

e)

f)

200

500
300
300
100
995,50

euró
eur

euró
eur
euró
eur
euró
eur
euró
eur
euró
eura

66

euró
eur

6,50

euró
eura

33

euró
eur

Megjegyzés
Poznámka
A villamos pályák vagy trolibusz pályák üzemeltetési engedélyét és a villamos pályákon vagy trolibusz pályákon történő közlekedés licencét a helyileg illetékes nagyobb területi egységek adják ki.
Povolenie na prevádzkovanie električkových dráh alebo trolejbusových dráh a licencie na prevádzkovanie dopravy na
týchto dráhach vydávajú miestne príslušné vyššie územné celky.
90. tétel
Položka 90
Repülőtér létrehozásának jóváhagyásának kiadása
a)
Vydanie súhlasu na zriadenie letiska
nyilvános repülőtér nemzetközi üzemeléssel
1.
verejné letisko s medzinárodnou prevádzkou
nyilvános repülőtér belföldi üzemeléssel
2.
verejné letisko s vnútroštátnou prevádzkou
nyilvános repülőtér általános célú repülésre nemzetközi üzemeléssel
3.
verejné letisko pre všeobecné letectvo s medzinárodnou prevádzkou
nyilvános repülőtér általános célú repülésre belföldi üzemeléssel
4.
verejné letisko pre všeobecné letectvo s vnútroštátnou prevádzkou
nem nyilvános repülőtér általános célú repülésre
5.
neverejné letisko pre všeobecné letectvo
Repülőtér lényeges módosítása jóváhagyásának kiadása
b)
Vydanie súhlasu na vykonanie podstatnej zmeny letiska
Repülőtér megszüntetése jóváhagyásának kiadása
c)
Vydanie súhlasu na zrušenie letiska
Nyilvános repülőtér bérelt területén való építkezés jóváhagyásának kiadása
d)
Vydanie súhlasu na zriadenie stavby na prenajatom pozemku verejného letiska
Légi közlekedés üzemeltetési licenc kiadása
e)
Vydanie licencie na vykonávanie leteckej dopravy
első kiadás
1.
prvé vydanie
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700
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3 500
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2.
3.

érvényesség meghosszabbítása
predĺženie platnosti
lényeges módosítás
podstatná zmena

700
60

euró
eur
euró
eur

91. tétel
Položka 91
Repülőtér üzemeltetésének engedélyezéséről szóló határozat kiadása
a)
Vydanie rozhodnutia o povolení na prevádzkovanie letiska
nyilvános repülőtér felszálló- és leszállópályával vagy végső megközelítési és felszállási területtel
1.
verejné letisko so vzletovou a s pristávacou dráhou alebo s plochou konečného priblíženia a vzletu
műszerek nélküli, fényjelzős biztonsági berendezés nélkül
euró
1.1.
80
neprístrojovou, bez svetelného zabezpečovacieho zariadenia
eur
műszerek nélküli, fényjelzős biztonsági berendezéssel
euró
1.2.
140
neprístrojovou, so svetelným zabezpečovacím zariadením
eur
műszerekkel
euró
1.3.
280
prístrojovou
eur
a pontos megközelítéshez, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet I. kategóriája
euró
1.4.
360
na presné priblíženie I. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva
eur
a pontos megközelítéshez, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet II. kategóriája
euró
1.5.
500
na presné priblíženie II. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva
eur
a pontos megközelítéshez, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet III. kategóriáeuró
1.6. ja
660
eur
na presné priblíženie III. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva
nem nyilvános repülőtér felszálló- és leszállópályával vagy végső megközelítési és felszállási területtel
2.
neverejné letisko so vzletovou a s pristávacou dráhou alebo s plochou konečného priblíženia a vzletu
műszerek nélküli, fényjelzős biztonsági berendezés nélkül
euró
2.1.
80
neprístrojovou, bez svetelného zabezpečovacieho zariadenia
eur
műszerek nélküli, fényjelzős biztonsági berendezéssel
euró
2.2.
100
neprístrojovou, so svetelným zabezpečovacím zariadením
eur
műszerekkel
euró
2.3.
200
prístrojovou
eur
a pontos megközelítéshez, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet I. kategóriája
euró
2.4.
340
na presné priblíženie I. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva
eur
a pontos megközelítéshez, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet II. kategóriája
euró
2.5.
500
na presné priblíženie II. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva
eur
a pontos megközelítéshez, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet III. kategóriáeuró
2.6. ja
660
eur
na presné priblíženie III. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva
a megfelelő illeAz a) pont szerinti engedély módosítása vagy kiegészítése, vagy érvényességének meghos-tékkulcs 25%-a
b) szabbítása
25% príslušnej
Zmena alebo doplnenie povolenia alebo predĺženie platnosti povolenia podľa písmena a)
sadzby
Földi repülési létesítmény létrehozásának vagy lényeges módosításának jóváhagyásáról szóló
határozat kiadása
euró
c)
80
Vydanie rozhodnutia o súhlase na zriadenie leteckého pozemného zariadenia alebo na vykoeur
nanie jeho podstatnej zmeny
Földi repülési létesítmény üzemeltetésének engedélyezéséről szóló határozat kiadása
euró
d)
80
Vydanie rozhodnutia o povolení na prevádzkovanie leteckého pozemného zariadenia
eur
A védelmi zónák meghatározásáról szóló határozat kiadása
e)
Vydanie rozhodnutia o určení ochranných pásem
repülőtér esetében
euró
1.
500
letiska
eur
helikopter repülőtér (heliport) esetében
euró
2.
200
vrtuľníkového letiska (heliportu)
eur
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földi repülési berendezés esetében
euró
500
leteckého pozemného zariadenia
eur
ornitológiai védelmi zónák esetében
euró
4.
80
ornitologických ochranných pásiem
eur
Akadály jelölésről szóló határozat kiadása
euró
20
Vydanie rozhodnutia o prekážkovom značení
eur
Az építésre javasolt terület alkalmasságának elbírálása, helyszíni ellenőrzéssel egybekötve, az alább felsorolt létesítmények esetében
Posúdenie vhodnosti lokality navrhovanej na výstavbu spojené s miestnym zisťovaním
helikopter repülőtér (heliport) a légi mentőszolgálat számára
euró
1.
180
vrtuľníkového letiska (heliportu) leteckej záchrannej služby
eur
helikopter repülőtér (heliport)
euró
2.
280
vrtuľníkového letiska (heliportu)
eur
repülőtér, légi mezőgazdasági, erdő- és vízgazdálkodási munkálatok elvégzésére
euró
3.
280
letiska pre letecké práce v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve
eur
repülőtér általános célú repülésre, 1 200 m-nél rövidebb felszálló és leszálló pályával
euró
4.
340
letiska pre všeobecné letectvo s dĺžkou vzletovej a pristávacej dráhy do 1 200 m
eur
egyéb repülőtér, 1 200 m-nél rövidebb felszálló és leszálló pályával
euró
5.
660
iného letiska s dĺžkou vzletovej a pristávacej dráhy do 1 200 m
eur
repülőtér, 1 200 m-nél hosszabb felszálló és leszálló pályával
euró
6.
1 660
letiska s dĺžkou vzletovej a pristávacej dráhy nad 1 200 m
eur
földi repülési létesítmény
euró
7.
60
leteckého pozemného zariadenia
eur
Repülőtéri üzemeltetési kézikönyv vagy azt helyettesítő dokumentum jóváhagyása, felszálló- és leszállópályával
vagy végső megközelítési és felszállási területtel és az alábbiak valamelyikével rendelkező repülőtér részére
Schválenie letiskovej prevádzkovej príručky alebo dokumentu, ktorý ho nahrádza, pre letisko so vzletovou a pristávacou dráhou a plochou konečného priblíženia a vzletu
műszerek nélküli, fényjelzős biztonsági berendezés nélkül
euró
1.
80
neprístrojovou, bez svetelného zabezpečovacieho zariadenia
eur
műszerek nélküli, fényjelzős biztonsági berendezéssel
euró
2.
140
neprístrojovou, so svetelným zabezpečovacím zariadením
eur
műszerekkel a nem pontos megközelítéshez és a pontos megközelítéshez, a Nemzetközi
Polgári Repülési Szervezet I. kategóriája
euró
3.
300
prístrojovou na nepresné priblíženie a na presné priblíženie I. kategórie Medzinárodnej
eur
organizácie civilného letectva
a pontos megközelítéshez, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet II. kategóriája
euró
4.
400
na presné priblíženie II. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva
eur
a pontos megközelítéshez, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet III. kategóriája
euró
5.
500
na presné priblíženie III. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva
eur
Légi üzemeltető tanúsítványának kiadása
Vydanie osvedčenia leteckého prevádzkovateľa
első kiadás
euró
1.
3 500
prvé vydanie
eur
az érvényesség meghosszabbítása
euró
2.
360
predĺženie platnosti
eur
módosítás vagy kiegészítés
euró
3.
180
zmena alebo doplnenie
eur
Repülőiskola tanúsítványának kiadása – egypilótás repülőgépekre
Vydanie osvedčenia leteckej školy – jednopilotné lietadlo
első kiadás
euró
1.
360
prvé vydanie
eur
az érvényesség meghosszabbítása
euró
2.
160
predĺženie platnosti
eur
módosítás vagy kiegészítés
euró
3.
100
zmena alebo doplnenie
eur
3.

f)
g)

h)

i)

j)
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k)

l)

m)

n)

o)

p)

r)

s)
t)
u)

Repülőiskola tanúsítványának kiadása – többpilótás repülőgépekre vagy repülőiskola tanúsítványának kiadása, repülőgép-karbantartó technikusok képzésére, a 147. rész szerint
Vydanie osvedčenia leteckej školy – viacpilotné lietadlo alebo vydanie osvedčenia leteckej školy pre výcvik technika údržby lietadiel podľa časti 147
első kiadás
euró
1.
2 000
prvé vydanie
eur
az érvényesség meghosszabbítása
euró
2.
500
predĺženie platnosti
eur
módosítás vagy kiegészítés
euró
3.
300
zmena alebo doplnenie
eur
Repülőgép üzemeltetési engedély kiadása, a saját légiforgalmi személyzet kiképzésére
Vydanie povolenia prevádzkovateľovi lietadla na výcvik leteckého personálu pre vlastnú potrebu
első kiadás
euró
1.
1 000
prvé vydanie
eur
az érvényesség meghosszabbítása
euró
2.
160
predĺženie platnosti
eur
módosítás vagy kiegészítés
euró
3.
100
zmena alebo doplnenie
eur
Légi munkálatok elvégzéséről és más polgári repülés területén végzett vállalkozás engedélyének kiadása külön szabályozás szerint25aa)
Vydanie povolenia na vykonávanie leteckých prác a iného podnikania v civilnom letectve podľa osobitného predpisu25aa)
első kiadás
euró
1.
600
prvé vydanie
eur
az érvényesség meghosszabbítása
euró
2.
360
predĺženie platnosti
eur
módosítás vagy kiegészítés
euró
3.
60
zmena alebo doplnenie
eur
Repülőnap, repülési verseny és más nyilvános légi rendezvény rendezésének engedélyezése
euró
Povolenie na usporiadanie leteckého dňa, leteckej súťaže a iného verejného leteckého poduja60
eur
tia
Külföldi üzemeltető polgári repülőgépének a Szlovák Köztársaság területével kapcsolatos
nem szállítási repülése jóváhagyásának kiadása
euró
200
Vydanie súhlasu na vykonanie iného ako dopravného letu civilného lietadla zahraničného
eur
prevádzkovateľa vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky
A repülőgépek nyilvántartásába a Szlovák Köztársaságban és Szlovák Köztársaság területén
kívül bejegyzett repülőgép 21 napot meghaladó üzemeltetése jóváhagyásának kiadása, valamint a külföldön nyilvántartásba vett repülőgép hazai üzemeltető általi üzemeltetéséről szóló
euró
jóváhagyás kiadása, minden repülőgépért
200
eur
Vydanie súhlasu na prevádzku lietadla zapísaného v registri lietadiel Slovenskej republiky
mimo územia Slovenskej republiky, ktorá presahuje 21 dní a na prevádzku lietadla zapísaného
v registri lietadiel cudzieho štátu tuzemským prevádzkovateľom, pre každé lietadlo
Frekvencia kiutalása a légi telekommunikációs szolgáltatások sávjaiban vagy a kiutalt frekvencia módosítása
euró
200
Pridelenie frekvencie v pásmach leteckých telekomunikačných služieb alebo zmena pridelenej
eur
frekvencie
Egyedi azonosító kód kiutalása a vészhelyzeti helyzetjeladóhoz
euró
160
Pridelenie jedinečného identifikačného kódu pre núdzový vysielač polohy
eur
S-módú lekérdezési kód kiutalása
euró
160
Pridelenie kódu módu S
eur
A légi telekommunikációs szolgálat meghatározott rádió berendezése üzemeltetésének jóváeuró
hagyása
40
eur
Súhlas s prevádzkovaním vybraného rádiového zariadenia leteckej telekomunikačnej služby
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v)

A légi telekommunikációs szolgáltatások sávjaiban történt frekvencia-kiutalásról vagy a légi
telekommunikációs szolgáltatások sávjaiban kiutalt frekvencia módosításáról vagy a vészhelyzeti helyzetjeladóhoz tartozó egyedi azonosító kód kiutalásáról vagy az S-módú lekérdezési kód kiutalásáról szóló igazolás másodlatának kiadása
Vydanie duplikátu o pridelení frekvencie v pásmach leteckých telekomunikačných služieb alebo o zmene frekvencie v pásmach leteckých telekomunikačných služieb alebo o pridelení jedinečného identifikačného kódu pre núdzový vysielač polohy alebo o pridelení kódu módu S

40

euró
eur

91.a tétel
Položka 91a
Légi technika és földi repülési berendezés tervezési, gyártási, javítási és karbantartási engedélyének kiadása külön
szabályozás szerint25ab) az alább felsoroltak részére
a)
Vydanie povolenia na projektovanie, výrobu, opravy a údržbu leteckej techniky a leteckého pozemného zariadenia
podľa osobitného predpisu25ab) pre
társaság, 10 vagy kevesebb alkalmazottal
euró
1.
500
spoločnosť do 10 zamestnancov
eur
társaság, 11-50 alkalmazottal
euró
2.
1 000
spoločnosť od 11 do 50 zamestnancov
eur
társaság, 51-100 alkalmazottal
euró
3.
2 000
spoločnosť od 51 do 100 zamestnancov
eur
társaság, 100-nál több alkalmazottal
euró
4.
4 000
spoločnosť nad 100 zamestnancov
eur
További karbantartási hely jóváhagyása, jóváhagyott jogi személy részére vagy természetes
személy részére, külföldi karbantartásra
euró
b)
900
Schválenie ďalšieho miesta údržby schválenej právnickej osobe alebo fyzickej osobe na údržeur
bu v zahraničí
Légi technika és földi repülési berendezés vizsgálóhelye és vizsgáló berendezése alkalmasságának elismerése
euró
c)
500
Uznanie spôsobilosti skúšobne a skúšobného zariadenia leteckej techniky a leteckého pozemeur
ného zariadenia
A Szlovák Köztársaság repülőgép-nyilvántartásába bejegyzett repülőgép karbantartásáról szóló, a légi üzemeltető és a karbantartó szervezet között létrejött szerződés jóváhagyása
euró
d)
60
Schválenie zmluvy na údržbu lietadla zapísaného v registri lietadiel Slovenskej republiky meeur
dzi leteckým prevádzkovateľom a údržbovou organizáciou
A repülőgép repülési alkalmasságmegőrzése irányításának engedélyezése
euró
e)
2 000
Vydanie povolenia na riadenie zachovania letovej spôsobilosti lietadla
eur
A repülőgép repülési alkalmasságának hitelesítésére feljogosító engedély kiadása (ajánlási jelentés kiadása és a
repülési alkalmasság hitelesítéséről szóló bizonylat kiadása)
f)
Vydanie povolenia na overovanie letovej spôsobilosti lietadla (vydanie odporúčacej správy a vydanie osvedčenia
o overení letovej spôsobilosti)
a 2 750 kg (beszámítva) alatti maximális felszálló tömegű repülőgépek számára
euró
1.
200
pre lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 750 kg (vrátane)
eur
a 2 750 kg feletti maximális felszálló tömegű repülőgépek számára
euró
2.
1 000
pre lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 2 750 kg
eur
az a) - f) pontok
szerinti megfelelő
Az engedély vagy jóváhagyás módosítása, meghosszabbítása vagy bővítése
g)
illetékkulcs 25%-a
Zmena, predĺženie alebo rozšírenie povolenia alebo schválenia
25% príslušnej sadzby
podľa písmen a) až f)
A hajtómű típusának műszaki alkalmasságának tanúsítása, beleértve a típus-alkalmassági bizonyítványt, a 450 kg (beszámítva) alatti maximális felszálló tömegű vitorlázó-repülőgépek
euró
h) és repülőgépek számára
1 000
eur
Osvedčovanie technickej spôsobilosti typu pohonnej jednotky, vrátane typového osvedčenia
pre vetrone a lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg (vrátane)
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i)

j)

k)

A hajtómű módosításának vagy változtatásának tanúsítása, beleértve a típus-alkalmassági bizonyítvány függelékének kiadását, a 450 kg (beszámítva) alatti maximális felszálló tömegű
vitorlázó-repülőgépek és repülőgépek számára
Osvedčovanie modifikácie alebo zmeny pohonnej jednotky vrátane vydania dodatku k typovému osvedčeniu pre vetrone a lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg (vrátane)
A hajtómű típus-alkalmasságáról szóló, külföldi légügyi hivatal által kiadott, érvényes okmányának elismerése, a 450 kg (beszámítva) alatti maximális felszálló tömegű vitorlázórepülőgépek és repülőgépek számára
Uznanie platného dokladu o typovej spôsobilosti pohonnej jednotky vydaného leteckým úradom cudzieho štátu pre vetrone a lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg
(vrátane)
Műszaki alkalmasság tanúsítása, beleértve a típus-alkalmassági bizonyítvány kiadását
Osvedčovanie technickej spôsobilosti vrátane vydania typového osvedčenia pre
szilárd fa vagy kompozit légcsavarokhoz
1.
pevné drevené alebo kompozitové vrtule
szilárd fém légcsavarokhoz
2.
pevné kovové vrtule
átállítható légcsavarokhoz
3.
prestaviteľné vrtule
állítható légcsavarokhoz
4.
staviteľné vrtule
5.

l)

m)

a bizonylat módosítása, kiegészítése vagy érvényességének meghosszabbítása
zmena, doplnenie alebo predĺženie osvedčenia

A repülőgép felszerelése
Výstroj lietadla
az alkalmasság jóváhagyása és a típus-alkalmassági bizonyítvány kiadása vagy a
termék polgári repülésben való használatának jóváhagyása, a repülőgép felszerelése
1. részeként
schválenie spôsobilosti a vydanie typového osvedčenia alebo súhlasu s použitím výrobku v civilnom letectve pre súčasti výstroja lietadla
az alkalmasság jóváhagyása és a típus-alkalmassági bizonyítvány kiadása vagy a
termék polgári repülésben való használatának jóváhagyása, más légügyi hatóság által kiadott alkalmassági dokumentum alapján
2.
schválenie spôsobilosti a vydanie typového osvedčenia alebo súhlasu s použitím výrobku v civilnom letectve na základe dokladu o spôsobilosti vydaného iným leteckým úradom
a polgári repülésben, a légiforgalmi személyzet kiképzésére használt, földi repülési berendezés használatának jóváhagyásának kiadása
Vydanie súhlasu na použitie leteckého pozemného zariadenia určeného na výcvik leteckého
personálu v civilnom letectve

1.

a jóváhagyás módosítása, kiegészítése vagy érvényességének meghosszabbítása
zmena, doplnenie alebo predĺženie platnosti súhlasu

91.b tétel
Položka 91b
A repülési alkalmasság tanúsítványának kiadása25ac)
a)
Vydanie osvedčenia letovej spôsobilosti25ac) pre
léggömbökhöz, léghajókhoz
1.
balóny, vzducholode
vitorlázó repülőgépekhez
2.
vetrone
www.onkormanyzas.sk
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euró
eur

500

euró
eur

euró
eur
euró
900
eur
euró
1 500
eur
euró
2 500
eur
a megfelelő illetékkulcs 25%-a
25% príslušnej
sadzby
600

60

euró
eur

60

euró
eur

660

euró
eur

az m) pont szerinti megfelelő illetékkulcs 25%-a
25% príslušnej
sadzby podľa
písmena m)

60
100

euró
eur
euró
eur
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

motoros siklórepülőkhöz
motorizované klzáky
a 450 kg (beszámítva) alatti maximális felszálló tömegű repülőgépek számára
lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg (vrátane)
a 2 750 kg (beszámítva) alatti maximális felszálló tömegű repülőgépek számára
lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 750 kg (vrátane)
az 5 700 kg (beszámítva) alatti maximális felszálló tömegű repülőgépek számára
lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 5 700 kg (vrátane)
a 30 000 kg (beszámítva) alatti maximális felszálló tömegű repülőgépek számára
lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 30 000 kg (vrátane)
a 30 000 kg feletti maximális felszálló tömegű repülőgépek számára
lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 30 000 kg

b)

A repülési alkalmasság tanúsítványának módosítása vagy meghosszabbítása
Zmena alebo predĺženie osvedčenia letovej spôsobilosti

c)

Repülőgép típus-alkalmassági bizonyítvány kiadása
Vydanie typového certifikátu pre lietadlo
1.

d)

e)
f)

g)

repülőgép típus-alkalmassági bizonyítványa módosításának vagy függelékének jóváhagyása
schválenie modifikácie alebo dodatku k typovému osvedčeniu lietadla

euró
eur
euró
320
eur
euró
500
eur
euró
1500
eur
euró
3 500
eur
euró
7 000
eur
az a) pont szerinti
megfelelő illetékkulcs 25%-a
25% príslušnej
sadzby podľa
písmena a)
euró
3 500
eur
a megfelelő illetékkulcs 25%-a
25% príslušnej
sadzby
200

Külföldi illetékes szerv által kiadott típus-alkalmassági bizonyítvány elismerése
Uznanie osvedčenia o typovej spôsobilosti vydaného príslušnými orgánmi cudzieho štátu
léggömbök, léghajók
1.
60
balóny, vzducholode
vitorlázó-repülőgépek
2.
100
vetrone
a 450 kg (beszámítva) alatti maximális felszálló tömegű motoros siklórepülők és
repülőgépek
3.
160
motorizované klzáky a lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg
(vrátane)
Repülési alkalmasság tanúsítása egyénileg, amatőr módon épített repülőgép esetén25ad)
2 000
Osvedčovanie letovej spôsobilosti jednotlivo amatérsky stavaného lietadla 25ad)
Repülési engedély kiadása
Vydanie letového povolenia
a 450 kg (beszámítva) alatti maximális felszálló tömegű vitorlázó repülőgép, motoros siklórepülő és repülőgép számára
1.
100
vetroňa, motorizovaného vetroňa, lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod
450 kg (vrátane)
az 5 700 kg (beszámítva) alatti maximális felszálló tömegű repülőgép és helikopter
2. számára
200
lietadla a vrtuľník s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 5 700 kg (vrátane)
az 5 700 kg feletti maximális felszálló tömegű repülőgép és helikopter számára
3.
1 500
lietadla a vrtuľník s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 5 700 kg
Repülési alkalmasság hitelesítési tanúsítványának kiadása, ajánlási jelentés nélkül, motoros repülőgépekhez
Vydanie osvedčenia o overení letovej spôsobilosti bez odporúčacej správy motorovým lietadlám
a 2 750 kg (beszámítva) alatti maximális felszálló tömegű repülőgépek számára
1.
700
s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 750 kg (vrátane)
az 5 700 kg (beszámítva) alatti maximális felszálló tömegű repülőgépek számára
2.
2 000
s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 5 700 kg (vrátane)
a 30 000 kg (beszámítva) alatti maximális felszálló tömegű repülőgépek számára
3.
4 000
s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 30 000 kg (vrátane)
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a 30 000 kg feletti maximális felszálló tömegű repülőgépek számára
9 000
s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 30 000 kg
Repülési alkalmasság hitelesítési tanúsítványának kiadása, ajánlási jelentés alapján, motoros repülőgépekhez
Vydanie osvedčenia o overení letovej spôsobilosti na základe odporúčacej správy motorovým lietadlám
a 2 750 kg (beszámítva) alatti maximális felszálló tömegű repülőgépek számára
1.
160
s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 750 kg (vrátane)
az 5 700 kg (beszámítva) alatti maximális felszálló tömegű repülőgépek számára
2.
240
s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 5 700 kg (vrátane)
a 30 000 kg (beszámítva) alatti maximális felszálló tömegű repülőgépek számára
3.
1 000
s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 30 000 kg (vrátane)
a 30 000 kg feletti maximális felszálló tömegű repülőgépek számára
4.
3 320
s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 30 000 kg
Repülési alkalmasság hitelesítési tanúsítványának kiadása, ajánlási jelentés alapján, vitorlázó
repülőgépekhez, siklórepülőhöz és motoros vitorlázó repülőgépekhez
200
Vydanie osvedčenia o overení letovej spôsobilosti vetroňom, klzákom, motorizovaným vetroňom na základe odporúčacej správy
Repülési alkalmasság hitelesítési tanúsítványának kiadása, ajánlási jelentés nélkül, vitorlázó
repülőgépekhez, siklórepülőhöz és motoros vitorlázó repülőgépekhez
600
Vydanie osvedčenia o overení letovej spôsobilosti vetroňom, klzákom, motorizovaným vetroňom bez odporúčacej správy
4.

h)

i)

j)

91.c tétel
Položka 91c
Légiközlekedés-védelmi program jóváhagyása25ae)
a)
Schválenie programu bezpečnostnej ochrany25ae)
nemzetközi nyilvános repülőtér
1.
medzinárodného verejného letiska
nyilvános repülőtér
2.
verejného letiska
repülési üzemeltető
3.
leteckého prevádzkovateľa
Veszélyes áru szállítására felkészítő kiképzőközpont jóváhagyása
b)
Schválenie výcvikového strediska na prepravu nebezpečného tovaru

c)

Az engedély módosítása, kiegészítése vagy érvényességének meghosszabbítása
Zmena, doplnenie alebo predĺženie platnosti povolenia

d)

A repülési törvény 34.a §-a szerinti megbízhatóság elbírálásának kérvényezése
Žiadosť o posúdenie spoľahlivosti podľa § 34a leteckého zákona

euró
eur

euró
eur
euró
eur
euró
eur
euró
eur
euró
eur

euró
eur

euró
eur
euró
160
eur
euró
340
eur
euró
660
eur
az a) és b) pontok
szerinti megfelelő illetékkulcs 50%-a
50% príslušnej sadzby podľa písmen a) a b)
euró
10
eur
340

91.d tétel
Položka 91d
A légiforgalmi személyzet elméleti vizsgáztatása, az alkalmassági igazolvány vagy a képesítés megszerzésére
a)
Vykonanie teoretickej skúšky leteckého personálu na získanie preukazu spôsobilosti alebo kvalifikácie
léggömb pilóta, 450 kg (beszámítva) alatti maximális felszálló tömegű repülőgép
pilóta, vitorlázó repülőgép pilóta, repülési földi rádióállomás operátor
euró
1.
20
pilot voľného balóna, pilot lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg
eur
(vrátane), pilot vetroňa, operátor leteckej rádiovej pozemnej stanice
magánpilóta, kereskedelmi pilóta, szállító pilóta, légiforgalmi navigátor, fe10 euró az előírt
délzeti mérnök, fedélzeti rádiós, légiutas-kísérő, repülőgép karbantartó techvizsga minden tárgyért
nikus, légiforgalmi diszpécser, légiforgalmi irányító
a szakosítás szerint
2.
súkromný pilot, obchodný pilot, dopravný pilot, letecký navigátor, palubný 10 eur za každý predmet
inžinier, palubný rádiotelefonista, palubný sprievodca, technik údržby liepredpísanej skúšky
tadla, dispečer leteckej dopravy, riadiaci letovej prevádzky
podľa odbornosti
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3.

vagy a képesítés megszerzésére az alkalmassági igazolványhoz
získanie kvalifikácie k preukazu spôsobilosti

nyelvvizsga
jazyková skúška
Alkalmassági igazolvány kiadása
Vydanie preukazu spôsobilosti
első kiadás
1.
prvé vydanie
képesítés, záradék vagy kategória bejegyzése
2.
vpísanie kvalifikácie, doložky alebo kategórie
módosítás vagy meghosszabbítás
3.
zmena alebo predĺženie
alkalmassági igazolvány kiadása más államban kiadott alkalmassági igazolvány
alapján
4.
vydanie preukazu spôsobilosti na základe preukazu spôsobilosti vydaného iným štátom
külföldi alkalmassági igazolvány elismerése
5.
uznanie cudzieho preukazu spôsobilosti
Rendkívüli elméleti vizsgáztatás, amely a bevont alkalmassági igazolvány, képesítés vagy jogosítvány visszaadásának feltétele
Mimoriadne teoretické preskúšanie, ktorým je podmienené vrátenie odobratého preukazu spôsobilosti, kvalifikácie alebo oprávnenia
A légi közlekedési hatóság felügyelője általi gyakorlati vizsgáztatás
Praktické preskúšanie inšpektorom leteckého úradu
egypilótás repülőgépen – látvarepülési szabályok
1.
na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti
egypilótás repülőgépen – műszer szerinti repülési szabályok
2.
na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov
többpilótás repülőgépen – látvarepülési szabályok
3.
na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti
többpilótás repülőgépen – műszer szerinti repülési szabályok
4.
na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov
A légi közlekedési hatóság felügyelője általi rendkívüli gyakorlati vizsgáztatás
Mimoriadne praktické preskúšanie inšpektorom leteckého úradu
egypilótás repülőgépen – látvarepülési szabályok
1.
na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti
egypilótás repülőgépen – műszer szerinti repülési szabályok
2.
na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov
többpilótás repülőgépen – látvarepülési szabályok
3.
na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti
többpilótás repülőgépen – műszer szerinti repülési szabályok
4.
na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov
4.

b)

c)

d)

e)

10 euró az előírt
vizsga minden tárgyért
a szakosítás szerint
10 eur za každý predmet
predpísanej skúšky
podľa odbornosti
euró
60
eur

92. tétel
Položka 92
Repülőgép bejegyzése a Szlovák Köztársaság repülőgép-nyilvántartásába
a)
Zápis lietadla do registra lietadiel Slovenskej republiky
a 2 750 kg (beszámítva) alatti maximális felszálló tömegű repülőgépek esetében
1.
s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 750 kg (vrátane)
2 751 kg - 5 700 kg (beszámítva) maximális felszálló tömegű repülőgépek esetében
2.
s maximálnou vzletovou hmotnosťou od 2 751 kg do 5 700 kg (vrátane)
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5 701 kg feletti maximális felszálló tömegű repülőgépek esetében
euró
1 000
s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 5 701 kg
eur
Repülőgép törlése a Szlovák Köztársaság repülőgép-nyilvántartásából
euró
20
Výmaz lietadla z registra lietadiel Slovenskej republiky
eur
Repülőgép bejegyzése a repülő sporteszközök nyilvántartásába
euró
60
Zápis lietadla do evidencie lietajúcich športových zariadení
eur
Repülőgép törlése a repülő sporteszközök nyilvántartásából
euró
10
Výmaz lietadla z evidencie lietajúcich športových zariadení
eur
Rendszám vagy speciális rendszám kiutalása (minden rendszámért külön)
euró
40
Pridelenie poznávacej značky alebo špeciálnej poznávacej značky (za každú značku osobitne)
eur
Fedélzeti napló vagy repülőgépkönyv kiadása
euró
40
Vydanie palubného denníka alebo lietadlovej knihy
eur
az a), c), e) és f) pontok
szerinti megfelelő illetékMódosítás elvégzése a repülőgép okmányaiban
kulcs 25%-a
Vykonanie zmeny v dokladoch lietadla
25% príslušnej sadzby
podľa písmen a), c), e) a f)
A 90 - 92. tételek szerinti dokumentum, határozat, jóváhagyási bizonylat vagy alkalmassági
igazolvány kiadásának kérvényezése, a megsemmisült, elveszett, eltulajdonított vagy sérült
dokumentum, határozat, jóváhagyási bizonylat vagy alkalmassági igazolvány pótlására
euró
20
Podanie žiadosti o vydanie dokumentu, rozhodnutia, osvedčenia schválenia alebo preukazu
eur
spôsobilosti podľa položky 90 až 92 ako náhrada za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený dokument, rozhodnutie, osvedčenie schválenie alebo preukaz spôsobilosti
A 90 - 92. tételek szerinti dokumentum, határozat, jóváhagyási bizonylat vagy alkalmassági
igazolvány kiadásának kérvényezése a megsemmisült, elveszett, eltulajdonított vagy sérült
dokumentum, határozat, jóváhagyási bizonylat vagy alkalmassági igazolvány pótlására, ismételten, két egymást követő éven belül
euró
35
Podanie žiadosti o vydanie dokumentu, rozhodnutia, osvedčenia schválenia alebo preukazu
eur
spôsobilosti podľa položky 90 až 92 ako náhrada za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený dokument, rozhodnutie, osvedčenie schválenie alebo preukaz spôsobilosti, opakovane
v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch
3.

b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)

i)

Mentesítés
Oslobodenie
A 90 – 92. tételek szerinti illeték fizetése alól mentesül az a személy, akinek a dokumentumot, határozatot, bizonylatot
vagy igazolványt pótlásként adják ki olyan változás esetén, melyet nem a természetes személy vagy a jogi személy okozott, vagy ha a dokumentumban, határozatban, bizonylatban vagy igazolványban olyan hibát állapítottak meg, melyet az
az állami hatóság okozott, amelyik a dokumentumot, határozatot, bizonylatot vagy igazolványt kiadta.
A 92. tétel b) pontja szerinti illeték fizetése alól mentesül annak a repülőgépnek a törlése, melynek kiselejtezéséről a
Szlovák Köztársaság Repülési Hivatala döntött.
Od poplatku podľa položky 90 až 92 je oslobodená osoba, ktorej sa vydáva dokument, rozhodnutie, osvedčenie alebo
preukaz ako náhrada pri zmene nezavinenej fyzickou osobou alebo právnickou osobou, alebo ak bola v dokumente, rozhodnutí, osvedčení alebo preukaze zistená chyba zapríčinená štátnym orgánom, ktorý dokument, rozhodnutie, osvedčenie alebo preukaz vydal.
Od poplatku podľa položky 92 písm. b) je oslobodený výmaz lietadla, o ktorého vyradení z prevádzky rozhodol Letecký
úrad Slovenskej republiky.
93. tétel
Položka 93
Szállítmányozói szakmai alkalmassági tanúsítvány megszerzésére irányuló vizsga teljesítése
a)
Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu
Szakmai alkalmassági vizsga teljesítése a vízi jármű legénységének tagja vagy a csatornazsilipen keresztüli hajózás vezetője részére
b)
Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla alebo vedúceho plavby na
plavebnej komore
Szakmai alkalmassági vizsga teljesítése, kis vízi jármű vezetője részére
c)
Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla
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d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Pótvizsga teljesítése
Vykonanie opravnej skúšky podľa
a b) pont szerint
1.
písmena b)
a c) pont szerint
2.
písmena c)
Az b) - c) pontok szerinti szakmai alkalmassági igazolvány kiadása
Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti podľa písmen b) až c)
Az e) pont szerinti szakmai alkalmassági igazolvány másodpéldányának kiadása
Vydanie duplikátu preukazu odbornej spôsobilosti podľa písmena e)
A hajólegénység tagja szolgálati hajóskönyvének kiadása
Vydanie služobnej lodníckej knižky člena lodnej posádky
A szállítmányozó szakmai alkalmassági tanúsítványának kiadása
Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu
A szállítmányozó szakmai alkalmassági tanúsítványa másodpéldányának kiadása
Vydanie duplikátu osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu
A szállítmányozó szakmai alkalmassági tanúsítványában szereplő adatok módosításának kérvényezése
Podanie žiadosti o zmenu údajov v osvedčení o odbornej spôsobilosti dopravcu
Biztonsági tanácsadói vagy szakértői vizsga teljesítése
Vykonanie skúšky bezpečnostného poradcu alebo odborníka
Biztonsági tanácsadói vagy szakértői szakmai alkalmassági tanúsítvány kiadása
Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu alebo odborníka
Az l) pont szerinti szakmai alkalmassági tanúsítvány másodpéldányának kiadása
Vydanie duplikátu osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa písmena l)
Egészségügyi alkalmassági igazolás kiadása
Vydanie potvrdenia zdravotnej spôsobilosti

82,50
16,50
9,50
9,50
33
20
10
10
165,50
16,50
9,50
5

euró
eura
euró
eura
euró
eura
euró
eura
euró
eur
euró
eur
euró
eur
euró
eur
euró
eura
euró
eura
euró
eura
euró
eur

Mentesítés
Oslobodenie
A jelen tétel c) - e) pontjai szerinti illeték fizetése alól mentesülnek a Tűzoltó és Mentőszolgálat tagjai szolgálati célból
és a hajózási felügyelők.
Od poplatku podľa písmen c) až e) tejto položky sú oslobodení príslušníci Hasičského a záchranného zboru na služobné
účely a plavební inšpektori.
Megjegyzés
Poznámka
A jelen tétel szerinti illetékek csak a belvízi hajózásra vonatkoznak.
Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú iba na vnútrozemskú plavbu.
94. tétel
Položka 94
A vízi jármű hajóbizonyítványának kiadása és üzemalkalmasságának ellenőrzése
a)
Vydanie lodného osvedčenia a vykonanie prehliadky prevádzkovej spôsobilosti plavidla
kis vízjárművek esetében, 7 m-es hosszig
1.
pre malé plavidlá s dĺžkou do 7 m
saját gépi meghajtás nélkül
1.1.
bez vlastného strojného pohonu
saját gépi meghajtással
1.2.
s vlastným strojným pohonom
kis vízi járművek esetében, 7 m-es hossz felett
2.
pre malé plavidlá s dĺžkou väčšou ako 7 m
saját gépi meghajtás nélkül
2.1.
bez vlastného strojného pohonu
saját gépi meghajtással
2.2.
s vlastným strojným pohonom
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olyan vízi járművek esetében, melyek nem minősülnek kis vízi járműveknek
pre plavidlá, ktoré nie sú malými plavidlami,
saját gépi meghajtás nélkül
euró
3.1.
250
bez vlastného strojného pohonu
eur
saját gépi meghajtással
euró
3.2.
500
s vlastným strojným pohonom
eur
A hajóbizonyítvány érvényességének meghosszabbítása, módosítások végrehajtása a hajóbizonyítványban vagy a
hajóbizonyítvány másodpéldánya kiadásának kérvényezése
Podanie žiadosti o predĺženie platnosti lodného osvedčenia a vykonanie zmien v lodnom osvedčení alebo žiadosti
o vydanie jeho duplikátu
kis vízi járművek esetében, 7 m-es hosszig
1.
pre malé plavidlá s dĺžkou do 7 m
saját gépi meghajtás nélkül
euró
1.1.
16,50
bez vlastného strojného pohonu
eura
saját gépi meghajtással
euró
1.2.
43
s vlastným strojným pohonom
eur
kis vízi járművek esetében, 7 m-es hossz felett
2.
pre malé plavidlá s dĺžkou väčšou ako 7 m
saját gépi meghajtás nélkül
euró
2.1.
33
bez vlastného strojného pohonu
eur
saját gépi meghajtással
euró
2.2.
66
s vlastným strojným pohonom
eur
olyan vízi járművek esetében, melyek nem minősülnek kis vízi járműveknek
3.
pre plavidlá, ktoré nie sú malými plavidlami,
saját gépi meghajtás nélkül
euró
3.1.
165
bez vlastného strojného pohonu
eur
saját gépi meghajtással
euró
3.2.
330
s vlastným strojným pohonom
eur
Műszaki vizsgáztatás
Vykonanie technickej prehliadky
kis vízi járművek esetében, 7 m-es hosszig
1.
malého plavidla s dĺžkou do 7 metrov
saját gépi meghajtás nélkül
euró
1.1.
6,50
bez vlastného strojného pohonu
eura
saját gépi meghajtással
euró
1.2.
9,50
s vlastným strojným pohonom
eura
kis vízi járművek esetében, 7 m-es hossz felett
2.
malého plavidla s dĺžkou väčšou ako 7 metrov
saját gépi meghajtás nélkül
euró
2.1.
33
bez vlastného strojného pohonu
eur
saját gépi meghajtással
euró
2.2.
49,50
s vlastným strojným pohonom
eura
Kiegészítő hajóbizonyítvány kiadása
euró
65
Vydanie doplnkového lodného osvedčenia
eur
Ideiglenes hajóbizonyítvány kiadása
euró
65
Vydanie dočasného lodného osvedčenia
eur
Különleges engedély kiadása vízi jármű üzemeltetésére
euró
49,50
Vydanie osobitného povolenia na prevádzku plavidla
eura
Kiegészítő hajóbizonyítvány másodpéldányának kiadása
euró
33
Vydanie duplikátu doplnkového lodného osvedčenia
eur
Átmeneti hajóbizonyítvány érvényességének meghosszabbítása vagy másodpéldányának kieuró
adása
33
eur
Predĺženie platnosti dočasného lodného osvedčenia alebo vydanie jeho duplikátu
3.

b)

c)

d)
e)
f)
g)
h)
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i)

j)
k)

l)

m)

n)
o)
p)

Vízi jármű üzemeltetése külön engedélye másodpéldányának vagy vízi jármű külön szállítási
engedélye másodpéldányának kiadása
euró
25
Vydanie duplikátu osobitného povolenia na prevádzku plavidla alebo duplikátu osobitného
eur
povolenia na prepravu plavidla
Vízi jármű külön szállítási engedélyének kiadása
euró
49,50
Vydanie osobitného povolenia na prepravu plavidla
eura
Hitelesítési bizonyítvány kiadása vízi járművek részére
Vydanie ciachového preukazu pre plavidlá
áru- vagy személyszállításra szolgáló vízi járművek részére
euró
1.
165,50
určené na prepravu cestujúcich alebo nákladov
eura
áru- vagy személyszállításra nem szolgáló vízi járművek részére
euró
2.
99,50
neurčené na prepravu cestujúcich alebo nákladov
eura
A vízi jármű hitelesítési bizonyítványának érvényessége meghosszabbításának kérvényezése és a hitelesítési bizonyítvány módosításainak kérvényezése vagy a hitelesítési bizonyítvány másodpéldánya kiadásának kérvényezése
Podanie žiadosti o predĺženie platnosti ciachového preukazu a vykonanie zmien v ciachovom preukaze alebo žiadosti o vydanie jeho duplikátu pre plavidlá
áru- vagy személyszállításra szolgáló vízi járművek részére
euró
1.
56
určené na prepravu cestujúcich alebo nákladov
eur
áru- vagy személyszállításra nem szolgáló vízi járművek részére
euró
2.
33
neurčené na prepravu cestujúcich alebo nákladov
eur
Bejegyzés a Szlovák Köztársaság vízi jármű nyilvántartásába
Zápis do registra plavidiel Slovenskej republiky
kis vízi járművek esetében
euró
1.
16,50
malých plavidiel
eura
olyan vízi járművek esetében, melyek nem minősülnek kis vízi járműveknek
euró
2.
33
plavidiel, ktoré nie sú malými plavidlami
eur
Kivonat a Szlovák Köztársaság vízi jármű nyilvántartásából
euró
16,50
Výpis z registra plavidiel Slovenskej republiky
eura
A vízi jármű törlése a Szlovák Köztársaság vízijármű-nyilvántartásából
euró
6,50
Výmaz plavidla z registra plavidiel Slovenskej republiky
eura
Módosítás bejegyzésének kérvényezése a vízijármű-nyilvántartásba
euró
33
Podanie žiadosti o zápis zmeny údajov do registra plavidiel
eura

Mentesítés
Oslobodenie
A jelen tétel o) pontja szerinti illeték fizetése alól mentesül annak a vízi járműnek a törlése, melynek tartós üzemen kívül helyezéséről a Közlekedési Hivatal döntött.
Od poplatku podľa písmena o) tejto položky je oslobodený výmaz plavidla, o ktorého trvalom vyradení z prevádzky rozhodol Dopravný úrad.

1.

2.

Megjegyzések
Poznámky
A jelen tétel b) pontja szerinti hajóbizonyítvány módosításért és a jelen tétel l) pontja szerinti hitelesítési bizonyítvány módosításáért, a tulajdonos által nem okozott okok miatt, a közigazgatási szerv nem szed be illetéket.
Za vykonanie zmien v lodnom osvedčení podľa písmena b) tejto položky a za vykonanie zmien v ciachovom preukaze podľa písmena l) tejto položky z dôvodov nezavinených ich držiteľom správny orgán poplatok nevyberá.
A jelen tétel szerinti illetékek csak a belvízi hajózásra vonatkoznak.
Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú iba na vnútrozemskú plavbu.

95. tétel
Položka 95
Regisztrációköteles úszóeszközök állási engedélyének kiadása, vagy másodpéldányának kiállítása
a)
Vydanie povolenia státia plávajúceho zariadenia, ktoré podlieha registrácii alebo vydanie jeho duplikátu
20 m vagy annál rövidebb esetében
1.
33
s dĺžkou rovnou alebo menšou ako 20 m
20 m-nél hosszabb esetében
2.
66
s dĺžkou väčšou ako 20 m
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)
i)

j)

k)
l)
m)

Regisztrációköteles és egyúttal nem besorolás köteles kis vízi jármű egyéni építésére vagy kis
vízi jármű felújítására vonatkozó műszaki dokumentáció jóváhagyása, és ezen vízi jármű építési vagy felújítási engedélyének kiadása
Schválenie technickej dokumentácie na individuálnu stavbu alebo rekonštrukciu malého
plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne nepodlieha povinnej klasifikácii a vydanie
súhlasu na individuálnu stavbu alebo rekonštrukciu tohto plavidla
Regisztrációköteles és egyúttal nem besorolás köteles kis vízi jármű típusdokumentációjának
jóváhagyása kis vízi jármű építéséhez és típus-alkalmassági bizonyítványának kiadása
Schválenie typovej dokumentácie na individuálnu stavbu malého plavidla, ktoré podlieha
registrácii a súčasne nepodlieha povinnej klasifikácii a vydanie typového osvedčenia takéhoto plavidla
Regisztrációköteles és egyúttal nem besorolás köteles kis vízi jármű építésének engedélyezése a jóváhagyott típusdokumentáció szerint
Vydanie súhlasu na individuálnu stavbu malého plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne nepodlieha povinnej klasifikácii podľa schválenej typovej dokumentácie
Vízijármű-kölcsönző létrehozásának engedélye
Povolenie na zriadenie požičovne plavidiel
saját gépi meghajtású vízi járművekre
1.
plavidlá s vlastným strojným pohonom
saját gépi meghajtás nélküli vízi járművekre
2.
plavidlá bez vlastného strojného pohonu
Vízi útvonalon vagy annak közelében végzett tevékenységre vonatkozó jóváhagyás kiadása, a
hajózás biztonságára és folyamatosságára való tekintettel
Vydanie s súhlasu na vykonávanie činnosti na vodnej ceste alebo v jej blízkosti v súvislosti s
bezpečnosťou a plynulosťou plavby
Regisztrációköteles és egyúttal nem besorolás köteles kis vízi jármű típus-alkalmassági bizonyítványa másodpéldányának kiadása
Vydanie duplikátu typového osvedčenia malého plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne
nepodlieha povinnej klasifikácii
Nyilvános rendezvény szervezését jóváhagyó engedély kiadása, minden cselekményért
Vydanie povolenia na usporiadanie verejného podujatia, za každý úkon
A következő bizonyítványokat kérvényezők oktatására való megbízás kiadása
Vydanie poverenia na vykonávanie školení žiadateľov o osvedčenie
biztonsági tanácsadó szakmai alkalmassága
1.
o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu
speciális ismeretek
2.
o osobitných znalostiach
Képesítési tanfolyam elvégzésére szóló megbízás kiadása
Vydanie poverenia na vykonávanie kvalifikačného kurzu
A kategóriájú kis vízi jármű vezetője részére
1.
vodcu malého plavidla kategórie A
B kategóriájú kis vízi jármű vezetője részére
2.
vodcu malého plavidla kategórie B
C kategóriájú kis vízi jármű vezetője részére
3.
vodcu malého plavidla kategórie C
D kategóriájú kis vízi jármű vezetője részére
4.
vodcu malého plavidla kategórie D
Kis vízi jármű vezetőképzési tanfolyam tanterve módosításának kérvényezése
Podanie žiadosti o vykonanie zmien učebných osnov kvalifikačného kurzu vodcu malého
plavidla
Kis vízi jármű vezetőképzési tanfolyam oktatószemélye megváltoztatásának kérvényezése
Podanie žiadosti o vykonanie zmien školiteľov kvalifikačného kurzu vodcu malého plavidla
Szállítási licenc megadása
Udelenie dopravnej licencie
nemzetközi nyilvános vízi szállításra, minden évre és minden megkezdett évre
1.
na medzinárodnú verejnú vodnú dopravu, za každý aj začatý rok
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belföldi nyilvános vízi szállításra, minden évre és minden megkezdett évre
na vnútroštátnu verejnú vodnú dopravu, za každý aj začatý rok
Szállítási licenc megadása meghatározatlan időre
Udelenie dopravnej licencie na dobu neurčitú
A jelen tétel m) és n) pontjai szerint megadott szállítási licenc módosításának kérvényezése
Podanie žiadosti o vykonanie zmeny v dopravnej licencii udelenej podľa písmen m) a n) tejto
položky
A vízi jármű műszaki ellenőrzésének elvégzésére való megbízás kiadása
Vydanie poverenia na vykonávanie technickej prehliadky plavidla
Szállítási licenc másodpéldányának kiadása
Vydanie duplikátu dopravnej licencie
Veszélyes áru tankhajókban való nemzetközi szállítási engedélyének kiadása
Vydanie povolenia na medzinárodnú prepravu nebezpečného tovaru v tankových plavidlách
Veszélyes áru tankhajókban való nemzetközi szállítási engedélye érvényességének meghos-szabbítása vagy másodpéldányának kiadása
Predĺženie platnosti povolenia na medzinárodnú prepravu nebezpečného tovaru v tankových
plavidlách alebo vydanie jeho duplikátu
A vízi jármű jóváhagyásáról szóló bizonylat vagy a vízi jármű ideiglenes jóváhagyásáról szóló bizonylat kiadása
Vydanie osvedčenia o schválení plavidla alebo dočasného osvedčenia o schválení plavidla
A vízi jármű jóváhagyásáról szóló bizonylat érvényességének meghosszabbítása vagy másodpéldányának kiadása
Predĺženie platnosti osvedčenia o schválení plavidla alebo vydanie jeho duplikátu
A jóváhagyó bizonylat kiadása
Vydanie schvaľovacieho osvedčenia
2.

n)
o)
p)
q)
r)

s)

t)

u)
v)

96. tétel
Položka 96
Tengerészigazolvány kiadása
a)
Vydanie námorníckej knižky
Tengerjáró hajó parancsnokának és gépüzemvezetőjének szakmai alkalmassági igazolványáb) nak kiadása
Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa námornej lode a prvého strojného dôstojníka
Tengerésztiszt szakmai alkalmassági igazolványának kiadása
c)
Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti námorného dôstojníka
Szakmai alkalmassági igazolvány megerősítésének kiadása
d)
Vydanie potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti
Külföldi illetékes hatóság által kiadott szakmai alkalmassági igazolvány elismeréséről szóló
igazolás kiadása
e)
Vydanie potvrdenia o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti vydaného príslušným orgánom
cudzieho štátu
Külföldi illetékes hatóság által kiadott szakmai alkalmassági igazolvány elismeréséről szóló
ideiglenes igazolás kiadása
f)
Vydanie dočasného potvrdenia o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti vydaného príslušným
orgánom cudzieho štátu
A legénység tagja alkalmassági igazolványának kiadása
f)
Vydanie preukazu spôsobilosti člena lodného mužstva
Alkalmassági igazolvány kiadása a biztonsági tanfolyam vagy a kiegészítő szakmai kiképzés
elvégzése után
g)
Vydanie preukazu spôsobilosti po absolvovaní kurzu bezpečnostného výcviku alebo doplnkového odborného výcviku
Az a) – g) pontokban szereplő okmányok másodpéldányának kiadása
h)
Vydanie duplikátu dokladov uvedených v písmenách a) až g)

1.

99,50
995,50
33
200
66
65 euró

euró
eura
euró
eura
euró
eur
euró
eur
euró
eur
euró
eur

33 euró

euró
eur

65 euró

euró
eur

33 euró

euró
eur

33 euró

euró
eur

30

euró
eur

140

euró
eur

70
70

euró
eur
euró
eur

70

euró
eur

30

euró
eur

30

euró
eur

30

euró
eur

30

euró
eur

Megjegyzések
Poznámky
A jelen tétel szerinti illetékek csak a tengeri hajózásra vonatkoznak.
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2.

Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú len na námornú plavbu.
A jelen tétel a), d) és e) pontjai szerinti okmányok hivatali kötelezettségből történő módosítása illetékmentes.
Za vykonanie zmien v dokladoch podľa písmen a), d), e) tejto položky z úradnej povinnosti sa poplatok nevyberie.

97. tétel
Položka 97
Tengerjáró hajó bejegyzése a tengerhajózási nyilvántartásba (tengerjáró hajó regisztrálása), beleértve a regisztráa) ciós lap kiadását is
Zápis námornej lode do námorného registra (registrácia námornej lode) vrátane vydania registračného listu
nem önjáró vízi jármű
euró
1.
1 600
nesamohybného plavidla
eur
bruttó űrtartalom 5 000 RT-ig
euró
2.
2 000
s hrubou priestornosťou do 5 000 RT
eur
bruttó űrtartalom 5 001 RT - 15 000 RT
euró
3.
3 000
s hrubou priestornosťou od 5 001 RT do 15 000 RT
eur
bruttó űrtartalom több, mint 15 001 RT
euró
4.
4 000
s hrubou priestornosťou viac ako 15 001 RT
eur
Tengerjáró hajó éves regisztrációs illetéke vagy ismételt bejegyzése a tengerhajózási nyilvántartásba (tengerjáró
hajó regisztrációjának meghosszabbítása)
b)
Ročný registračný poplatok alebo opakovaný zápis námornej lode do námorného registra (predĺženie registrácie
námornej lode)
nem önjáró vízi jármű
euró
1.
1 500
nesamohybného plavidla
eur
bruttó űrtartalom 5 000 RT-ig
euró
2.
1 700
s hrubou priestornosťou do 5 000 RT
eur
bruttó űrtartalom 5 001 RT - 15 000 RT
euró
3.
2 700
s hrubou priestornosťou od 5 001 RT do 15 000 RT
eur
bruttó űrtartalom több, mint 15 001 RT
euró
4.
3 700
s hrubou priestornosťou viac ako 15 001 RT
eur
A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet éves tagdíja (IMO)
c)
Ročný poplatok za členstvo v Medzinárodnej námornej organizácii (IMO)
nem önjáró vízi jármű
euró
1.
300
nesamohybného plavidla
eur
bruttó űrtartalom 5 000 RT-ig
euró
2.
350
s hrubou priestornosťou do 5 000 RT
eur
bruttó űrtartalom 5 001 RT - 15 000 RT
euró
3.
400
s hrubou priestornosťou od 5 001 RT do 15 000 RT
eur
bruttó űrtartalom több, mint 15 001 RT
euró
4.
500
s hrubou priestornosťou viac ako 15 001 RT
eur
Nem önjáró vízi jármű törlése a tengerhajózási nyilvántartásból
euró
d)
500
Výmaz nesamohybného plavidla z námorného registra
eur
Tengerjáró hajó törlése a tengerhajózási nyilvántartásból
euró
e)
500
Výmaz námornej lode z námorného registra
eur
Tengerjáró hajó nevének megváltoztatása
euró
f)
500
Zmena mena námornej lode
eur
Tengerjáró hajó tulajdonosának megváltoztatása
euró
g)
500
Zmena vlastníka námornej lode
eur
Zálogjog bejegyzése a tengerhajózási nyilvántartásban szereplő tengerjáró hajóra
euró
h)
350
Zápis záložného práva námornej lode zapísanej v námornom registri
eur
Zálogjog törlése a tengerhajózási nyilvántartásban szereplő tengerjáró hajó esetén
euró
i)
350
Výmaz záložného práva námornej lode zapísanej v námornom registri
eur
Egyéb bejegyzés a tengerhajózási nyilvántartásba
euró
j)
250
Iný zápis v námornom registri
eur
Tengerjáró hajó átvizsgálása
euró
k)
1 500
Kontrolná prehliadka námornej lode
eur
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l)

m)

n)

o)
p)

r)

s)

t)
u)
v)

w)

x)
y)
z)

Épülőfélben lévő tengerjáró hajó ideiglenes bejegyzése a tengerhajózási nyilvántartásba (ideiglenes regisztráció), beleértve a regisztrációs lap kiadását is
Dočasný zápis rozostavanej námornej lode do námorného registra (dočasná registrácia) vrátane vydania registračného listu
Zálogjog bejegyzése és törlése épülőfélben lévő tengerjáró hajó esetén
Zápis a výmaz záložného práva rozostavanej námornej lode
A tengerjáró hajó bejegyzése a) pont szerint, az éves regisztrációs illeték vagy az ismételt bejegyzés a b) pont szerint és az éves tagdíj a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetben (IMO) a
c) pont szerint, tankhajók és speciális tengerjáró hajók részére
Zápis námornej lode podľa písmena a), ročný registračný poplatok alebo opakovaný zápis
podľa písmena b) a ročný poplatok za členstvo v Medzinárodnej námornej organizácii (IMO)
podľa písmena c) pre tankové a špeciálne námorné lode
Szakmai alkalmassági igazolvány kiadása tengerjáró üdülőhajó parancsnoka számára
Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa námorného rekreačného plavidla
Nemzetközi bizonyítvány kiadása tengerjáró üdülőhajó részére
Vydanie medzinárodného osvedčenia pre námorné rekreačné plavidlo
12 m teljes hossznál rövidebb, tengerjáró üdülőhajó bejegyzése a tengerjáró üdülőhajók nyilvántartásába, beleértve a regisztrációs lap kiadását is
Zápis námorného rekreačného plavidla s celkovou dĺžkou do 12 metrov do registra námorných rekreačných plavidiel vrátane vydania registračného listu
12 m teljes hosszal rendelkező vagy hosszabb, tengerjáró üdülőhajó bejegyzése a tengerjáró
üdülőhajók nyilvántartásába, beleértve a regisztrációs lap kiadását is
Zápis námorného rekreačného plavidla s celkovou dĺžkou 12 metrov a viac do registra námorných rekreačných plavidiel vrátane vydania registračného listu
szakmai alkalmassági igazolvány kiadása tengerjáró jacht legénységének tagja számára
vydanie preukazu odbornej spôsobilosti člena posádky námornej jachty
módosítás a tengerjáró jachtok nyilvántartásában, beleértve a regisztrációs lap kiadását is
vykonanie zmien v registri námorných jácht vrátane vydania registračného listu
Tengerjáró jacht bejegyzése a tengerhajózási nyilvántartásba, beleértve a regisztrációs lap kiadását is
Zápis námornej jachty do námorného registra vrátane vydania registračného listu
Módosítás a tengerjáró üdülőhajók nyilvántartásában vagy a tengerjáró üdülőhajó parancsnoka szakmai alkalmassági igazolványban
Vykonanie zmien v registri námorných rekreačných plavidiel alebo v preukaze odbornej spôsobilosti veliteľa námorného rekreačného plavidla
A tengerjáró üdülőhajó törlése a tengerjáró üdülőhajók nyilvántartásából
Výmaz námorného rekreačného plavidla z registra námorných rekreačných plavidiel
Tengerjáró jacht törlése a tengerhajózási nyilvántartásból
Výmaz námornej jachty z námorného registra
Az o) – t) pontokban szereplő okmányok másodpéldányának kiadása
Vydanie duplikátu dokladov uvedených v písmenách o) až t)

130

euró
eur

130

euró
eur

a megfelelő illetékkulcs 150%-a
150% z príslušnej
sadzby
40
40

euró
eur
euró
eur

140

euró
eur

350

euró
eur

50
200

euró
eur
euró
eur

1 000

euró
eur

30

euró
eur

40
500
30

euró
eur
euró
eur
euró
eur

Megjegyzés
Poznámky
A jelen tétel szerinti illetékek csak a tengeri hajózásra vonatkoznak.
Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú len na námornú plavbu.
98. tétel
Položka 98
Ideiglenes nyilvántartási lap kiadása
a)
Vydanie dočasného registračného listu
A nyilvántartási laptól eltérő hajóokmány kiadása
b)
Vydanie lodnej listiny inej ako registračný list
A nyilvántartási laptól eltérő hajóokmány kiadása épülőfélben lévő tengerjáró hajó részére
c)
Vydanie lodnej listiny inej ako registračný list pre rozostavanú námornú loď
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140
250
140

euró
eur
euró
eur
euró
eur
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d)

Bármilyen hajóokmány másodpéldányának kiadása
Vydanie duplikátu akejkoľvek lodnej listiny

140

euró
eur

Megjegyzések
Poznámky
A jelen tétel szerinti illetékek csak a tengeri hajózásra vonatkoznak.
Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú len na námornú plavbu.
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VII. RÉSZ
ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ
VII. ČASŤ
ELEKTRONICKÉ KOMUNIKÁCIE
99. tétel
Položka 99
Javaslat benyújtása vitás kérdés eldöntésére26)
Podanie návrhu na rozhodnutie sporu 26)
a hozzáférésről vagy összekapcsolásról
a)
o prístupe alebo prepojení
a berendezések közös elhelyezéséről és használatáról
b)
o spoločnom umiestnení a používaní zariadení
az a) és b) pontok szerinti vitás kérdésektől eltérő esetekben
c)
okrem sporov podľa písm. a) a b)
100. tétel
Položka 100
szám kiutalásáról szóló határozat kiadása27)
a)
vydanie rozhodnutia o pridelení čísla27)
módosítás végrehajtásának kérelmezése a szám kiutalásáról kiadott határozatban27a)
b)
žiadosť o vykonanie zmeny vo vydanom rozhodnutí o pridelení čísla27a)

1 659,50
829,50
331,50

49,50
16,50

euró
eura
euró
eura
euró
eura

euró
eura
euró
eura

Megjegyzés
Poznámka
A jelen tétel szerinti illetéket nem kell beszedni, ha a közigazgatási hatóság a következő számokat utalja ki: segélykérő
hívások, hibabejelentések, interurbán és nemzetközi hívások bejelentőjével történő hívások, táviratok telefonos felvételét biztosító távbeszélő-állomások hívása és információ, mely a hívó felet az előfizetői telefonszámok változásairól tájékoztatják
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak správny orgán prideľuje čísla pre tiesňové volania, hlásenie porúch, hovory s ohlasovňou medzimestských a medzinárodných hovorov, hovory s telefónnou stanicou určenou na podávanie telegramov telefonicky a informácie (hlásky), ktoré informujú volajúceho účastníka o zmenách účastníckych telefónnych
čísel
101. tétel
Položka 101
rádióberendezések üzemeltetési engedélyének kérvényezése vagy a frekvenciák kiosztásának
kérvényezése27b)
a)
podanie žiadosti o povolenie na prevádzkovanie rádiových zariadení alebo podanie žiadosti o
pridelenie frekvencií27b)
rádióberendezések üzemeltetésére vonatkozó egyéni, üzemeltetési, típus és külön engedélye
érvényességi idejének meghosszabbítása27c)
b)
predĺženie doby platnosti individuálneho, prevádzkového, typového, osobitného povolenia na
prevádzkovanie rádiových zariadení27c)
amatőr rádióberendezések üzemeltetési engedélyének kiadása27d) vagy érvényességi idejének
meghosszabbítása
c)
vydanie amatérskeho povolenia na prevádzkovanie rádiových zariadení 27d) alebo predĺženie
doby jeho platnosti
a jelen tétel szerint kiadott engedély módosításának kérvényezése
d)
podanie žiadosti o zmenu povolenia vydanom podľa tejto položky
102. tétel
Položka 102
külön szakmai alkalmassági bizonylat kiadása27e)
a)
vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti27e)
a külön szakmai alkalmassági bizonylat másodpéldányának kiadásának kérvényezése
b)
žiadosť o vydanie duplikátu osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti
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6,50

euró
eura

6,50

euró
eura

3

euró
eurá

3

euró
eurá

9,50
6,50

euró
eura
euró
eura
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103. tétel
Položka 103
az amatőr rádióállomások operátora, légiforgalmi mozgó szolgálat vagy hajózási mozgó szolgálat rádiótelefon kezelője külön szakmai alkalmassági vizsgáztatás27e)
a)
overenie osobitnej odbornej spôsobilosti operátora amatérskych staníc, rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby alebo plavebnej pohyblivej služby27e)
külön szakmai alkalmassági vizsgáztatás a többi bizonyítványfajták esetében27e)
b)
overenie osobitnej odbornej spôsobilosti pre ostatné druhy osvedčení27e)
pótvizsga az a) pont szerinti vizsgáztatás esetén
c)
opravná skúška pri overení podľa písmena a)
pótvizsga a b) pont szerinti vizsgáztatás esetén
d)
opravná skúška pri overení podľa písmena b)
104. tétel
Položka 104
A bejelentési kötelezettség teljesítéséről szóló igazolás kiadása27f)
Vydanie potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti27f)
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6,50

16,50
3
6,50

16,50

euró
eura
euró
eura
euró
eurá
euró
eura

euró
eura
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VIII. RÉSZ
PÉNZÜGYI IGAZGATÁS ÉS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG
VIII. ČASŤ
FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ
133. tétel
Položka 133
Kérvény
Žiadosť
kiegészítő nyugdíj-biztosító létrehozási engedélyének megadására32)
a)
o udelenie povolenia na zriadenie doplnkovej dôchodkovej poisťovne 32)
kiegészítő nyugdíj-biztosító alapszabályzatának jóváhagyására
b)
o schválenie štatútu doplnkovej dôchodkovej poisťovne
kiegészítő nyugdíj-biztosító juttatási programjának jóváhagyására
c)
o schválenie dávkového plánu doplnkovej dôchodkovej poisťovne
kiegészítő nyugdíj-biztosító alapszabályzatának módosítása vagy kiegészítése és juttatási
programjának módosítása vagy kiegészítése jóváhagyására
d)
o schválenie zmeny alebo doplnku štatútu a schválenie zmeny alebo doplnku dávkového
plánu doplnkovej dôchodkovej poisťovne
kiegészítő nyugdíj-biztosítók egyesülési, összeolvadási vagy szétválási engedélyének kiadására
e)
o udelenie povolenia na zlúčenie, splynutie alebo na rozdelenie doplnkových dôchodkových poisťovní
134. tétel
Položka 134
Külföldi befektetéshez szükséges devizahatósági engedély megadása véleményezésének kérvényezése
Podanie žiadosti o vyjadrenie k udeleniu devízového povolenia na investovanie v zahraničí
természetes személy
a)
fyzická osoba
jogi személy
b)
právnická osoba

165,50
33
33

euró
eura
euró
eur
euró
eur

16,50

euró
eura

66

euró
eur

16,50
33

euró
eura
euró
eur

138. tétel
Položka 138
A Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériuma által nyújtott állami kezesség banki hitel esetén, garancialevél kiállításával vagy garanciaszerződés aláírásával, a teljes hitel tőkéből
Poskytnutie štátnej záruky Ministerstvom financií Slovenskej republiky za bankový úver vystavením záručnej listiny alebo podpísaním zmluvy o záruke, z celkovej istiny úveru
3 319 391,50 euróig
euró
a)
3 319
do 3 319 391,50 eura
eur
33 193 918,50 euróig
euró
b)
33 193,50
do 33 193 918,50 eura
eura
33 193 918,50 euró felett
euró
c)
165 969,50
nad 33 193 918,50 eura
eura
140. tétel
Položka 140
egyedi engedély megadása, a következő hazárdjátékok üzemeltetésére:
a)
udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier:
számsorsjátékok
1.
číselné lotérie
azonnali sorsjátékok
2.
okamžité lotérie
nyerőgépek, minden nyerőgépért
3.
výherné prístroje, za každý výherný prístroj
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jótékonysági sorsjátékok vagy szerencsejátékok, a sportfogadás kivételével
charitatívne lotérie alebo stávkové hry okrem kurzových stávok
pénznyereményes sorsjegy játékok vagy pénz- és tárgynyereményes sorsjegy játé5.
kok
žrebové peňažné lotérie alebo žrebové peňažno-vecné lotérie
sportfogadások
6.
kurzové stávky
kaszinóban játszható hazárdjátékok
7.
hazardné hry v kasíne
bingó beleértve a speciális bingót is
8.
bingo vrátane špeciálneho binga
a hazárdjátékos által közvetlenül kezelt műszaki berendezésen keresztül működtetett vagy telekommunikációs berendezéseken keresztül működtetett játékok és videojátékok
9.
hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo
hráčmi hazardných hier alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných
zariadení a videohry
az 1 – 9. pontokban fel nem sorolt hazárdjátékok
10.
hazardné hry neuvedené v prvom bode až deviatom bode
kaszinón kívül játszott tárgynyereményes sorsjegy játék, tombola vagy póker típusú kártyajátékok, melyek során a játékosok egymás ellen játszanak, üzemeltetőjének bejelentése
oznámenie prevádzkovateľa žrebovej vecnej lotérie, tomboly alebo kartových hier pokrového
typu prevádzkovaných mimo kasína, pri ktorých hráči hrajú jeden proti druhému,
az engedély módosítása a hazárdjáték üzemeltetőjének bejelentése vagy kérelmezése alapján
zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania prevádzkovateľa hazardnej hry pri
az a) pont 1 – 5. pontjában feltüntetett hazárdjátékok esetén
1.
hazardných hrách uvedených v písmene a) prvom až piatom bode
az a) pont 6 - 10. pontjában feltüntetett hazárdjátékok esetén
2.
hazardných hrách uvedených v písmene a) šiestom až desiatom bode
nyerőgép azonosító kártyájának kiadása
vydanie identifikačnej karty výherného prístroja
nyerőgép azonosító kártyájának kiadása, az elveszett, megsemmisült, sérült vagy eltulajdonított azonosító kártya pótlására
vydanie identifikačnej karty výherného prístroja ako náhrady za stratenú, zničenú, poškodenú
alebo odcudzenú identifikačnú kartu
a videojátékok üzemeltetése során használt műszaki berendezések vagy berendezések elhelyezéséről szóló nyilatkozat kiadása, minden nyilatkozatért
vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení alebo zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier, za každé vyjadrenie
4.

b)

c)

d)

e)

f)

141. tétel
Položka 141
Szakmai értékelésre való megbízás kiadása a Tt., hazárdjátékokról, valamint némely törvények
módosításáról és kiegészítéséről szóló, 171/2005. sz. törvénye szerint
Vydanie poverenia na odborné posudzovanie podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a
o zmene a doplnení niektorých zákonov
142. tétel
Položka 142
Az önállóan gazdálkodó földműves nyilvántartásba vételéről szóló bizonylat kiadása
a)
Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie
A családi név vagy az állandó lakhely megváltozásának bejegyzése az önállóan gazdálkodó
földműves nyilvántartásba vételéről szóló bizonylatban
b)
Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho
roľníka
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143. tétel
Položka 143
Az adózó helyileg illetékes adókezelőjének megállapításáról szóló határozat kiadása; a határidő meghosszabbításáról szóló határozat kiadása; az elmulasztott határidő következményeinek
elengedéséről szóló határozat kiadása; az adófizetés halasztásáról vagy az adófizetés részletekben való törlesztéséről szóló határozat kiadása; adókedvezmény engedélyezéséről vagy az
adóhátralék elengedéséről szóló határozat kiadása, adóügyi eljárás keretében, az adóalany
a) kérvénye alapján, külön szabályozás szerint32a)
Vydanie rozhodnutia o delegovaní miestnej príslušnosti na správu dane, vydanie rozhodnutia
o predĺžení lehoty, vydanie rozhodnutia o odpustení zmeškanej lehoty, vydanie rozhodnutia o
povolení odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach, vydanie rozhodnutia o povolení úľavy na dani alebo odpustení daňového nedoplatku na dani v daňovom konaní na základe žiadosti daňového subjektu podľa osobitného predpisu 32a)
A pénzügyi igazgatóság szervei által kiadott igazolás, külön szabályozás szerint 32a)
b)
Vydanie potvrdenia orgánom finančnej správy podľa osobitného predpisu 32a)
A kérvényező által benyújtott nyomtatvány adatainak kiegészítése
c)
Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ
Átvételi regisztrációs szám kiutalása
d)
Pridelenie registračného odberného čísla

1.

2.

9,50

3
1,50
9,50

euró
eura

euró
eurá
euró
eura
euró
eura

Mentesítés
Oslobodenie
A jelen tétel szerinti illeték fizetése alól mentesül az adóilletőségről szóló igazolás kiadása és a Szlovák Köztársaság területén történt adóbefizetésről szóló igazolás kiadása külföldi illetőségű személyek részére, a Szlovák Köztársaságot kötelező nemzetközi szerződések alkalmazása céljából.
Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii a vydanie potvrdenia o zaplatení dane na území Slovenskej republiky pre nerezidentné osoby na účely aplikácie medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.
A jelen tétel szerinti illeték fizetése alól mentesül a nyilvántartásba vételről szóló igazolás, a Szlovák Köztársaság
Pénzügyminisztériumának, a szesz fogyasztói adója alól mentesített szesz vásárlási engedélye kiadási kérvényének
alaki kellékeiről szóló, 63/161/1995. sz. rendelete szerint.
Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené potvrdenie o registrácii podľa výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 63/161/1995 o náležitostiach žiadosti o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od spotrebnej dane z liehu

Megjegyzés
Poznámka
A 143. tétel b) pontja szerinti illetéket nem szedik be, ha az igazolást a Szlovák Köztársaság kötelékéből történő elbocsátás céljából adják ki.
Poplatok podľa položky 143 písmena b) sa nevyberie, ak sa potvrdenie vydáva na účely prepustenia zo štátneho zväzku
Slovenskej republiky.
144. tétel
Položka 144
A regisztrációs pénztárgép kiutalt adókódjának bejegyzése a pénztárgép tartalékkönyvébe elvesztés, megsemmisülés, sérülés vagy eltulajdonítás esetén
a)
Zápis prideleného daňového kódu registračnej pokladnice do náhradnej knihy pokladnice
v prípade straty, zničenia, poškodenia alebo odcudzenia
Az adókezelő írásos beleegyezésének kérvényezése, a cégjegyzékből való törléssel
b)
Žiadosť o písomný súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra
A szankció enyhítésének vagy a szankció elengedésének engedélyezése, külön szabályozás
c) szerint32a)
Povolenie úľavy zo sankcie alebo odpustenie sankcie podľa osobitného predpisu32a)
A nyilvántartásba vételi bizonylat kiadása az elveszett, megsemmisült, sérült vagy eltulajdonított bizonylat pótlására
d)
Vydanie osvedčenia o registrácii ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené osvedčenie
A zálogjog tárgyával való rendelkezés jóváhagyása32a)
e)
Udelenie súhlasu s nakladaním s predmetom záložného práva 32a)
www.onkormanyzas.sk
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f)

Adóügyi eljárás felfüggesztésének kérvényezése8)
Žiadosť o prerušenie daňového konania8)

146. tétel
Položka 146
A Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériuma engedélyének kiadása fogyasztói jellegű áruk hozzáadott értékadó (ÁFA) nélküli értékesítésére természetes személyek részére a repülőterek és kikötők tranzitterületén, a szlovák légitársaságok külföldi repülőgép járatainak fedélzetén és a szlovák
hajózási társaságok külföldi hajójáratainak fedélzetén
Vydanie povolenia Ministerstvom financií Slovenskej republiky na predaj tovaru spotrebného charakteru bez dane z pridanej hodnoty fyzickým osobám v tranzitnom priestore letísk a prístavov, na
palubách lietadiel zahraničných liniek slovenských leteckých spoločností a na palubách lodí zahraničných liniek slovenských plavebných spoločností
147.a tétel
Položka 147a
Árutőzsde létrehozásának és tevékenységének engedélyezése
Udelenie povolenia na vznik a činnosť komoditnej burzy
148. tétel
Položka 148
Vállalkozói jogosultság bizonylatának kiadása
a)
Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
minden szabadon űzhető szakma esetében
1.
na každú voľnú živnosť
minden kézműipari vagy szabályozott szakma esetében
2.
na každú remeselnú živnosť alebo každú viazanú živnosť
Kivonat a vállalkozói jegyzék nyilvános részéből, minden egyes vállalkozóért
b)
Výpis z verejnej časti živnostenského registra za jedného podnikateľa
A vállalkozói jegyzékbe bejegyzett adatok áttekintésének kiadása
c)
Vydanie prehľadu údajov zapísaných v živnostenskom registri
Vállalkozói jogosultság pótbizonylatának kiadása, az elveszett, megsemmisült, sérült vagy eltulajdonított vállalkozói jogosultság bizonylatának pótlására
d)
Vydanie náhradného osvedčenia o živnostenskom oprávnení náhradou za stratené, zničené,
poškodené alebo odcudzené osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Felelős képviselői tisztség ellátásának engedélyezése több mint egy üzemrészlegben
e) Vydanie povolenia na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni
Módosítások végrehajtása a vállalkozói jogosultság bizonylatában
f)
Za vykonanie zmien v osvedčení o živnostenskom oprávnení
Az iparűzés leállításának vagy a leállítás ideje módosításának bejelentése
g) Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti alebo o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti
Vizsgabizottság előtt letett képesítési vizsga elvégzéséről szóló bizonylat kiadása, külön szabályozás szerint33)
h)
Vydanie osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou podľa osobitného predpisu33)
A gyakorlat jellegéről és hosszáról szóló okmány kiadása33a)
i)
Vydanie dokladu o povahe a dĺžke praxe33a)
Szakmai gyakorlat elismeréséről szóló határozat kiadása
j)
Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej praxe
Az Európai Unió tagországa állampolgárának vagy olyan ország állampolgárának, amely az
Európai Gazdasági Térségről szóló egyezmény aláírója vagy a Svájci Konföderáció állampolgára szakképesítésének elismeréséről szóló határozat kiadása, a Szlovák Köztársaságban
k) történő vállalkozás üzemeltetésére
Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie občana členského štátu Európskej únie
alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarskej konfederácie na účely prevádzkovania živnosti v Slovenskej republike
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l)
m)

n)

1.

2.

3.

Az arról szóló igazolás kiadása, hogy a vállalkozói jegyzékben nincs bejegyzés
Vydanie potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis
Papír alapú dokumentumok elektronikus formába történő átvitele, minden megkezdett 15 oldalért
Za prevod listinných dokumentov do elektronickej podoby za každých začatých 15 strán
Az arról szóló okmány kiadása, hogy a vállalkozói jogosultság alapján nyújtott szolgáltatás
nincs korlátozva vagy betiltva33b)
Vydanie dokladu o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je
obmedzené alebo zakázané33b)

3
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3
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Megjegyzések
Poznámky
Az f) pont szerinti illeték mértékére nincs hatással a vállalkozói jogosultságról szóló bizonylatok száma, melyeken
a változás bejegyzendő, sem az egyszerre kijelölt módosítások száma.
Na poplatok podľa písmena f) nemá vplyv počet osvedčení o živnostenskom oprávnení, na ktorých sa zmena vyznačí, ani počet súčasne vyznačených zmien.
A lakhely, vállalkozás helye vagy székhelye címének módosítása, melyre a település vagy az utca átnevezése miatt
kerül sor, vagy a vállalkozói jogosultság okmányainak és a bennük feltüntetett adatoknak a módosítása, mely a vállalkozás feltételeit érintő jogszabályok módosításából következik, illetékmentes.
Za zmenu adresy bydliska, miesta podnikania alebo sídla vyznačenú v dôsledku premenovania názvov obcí a ulíc
alebo zmenu dokladov o živnostenskom oprávnení a údajov v nich uvedených vyplývajúcu z právnych zmien podmienok živnostenského podnikania sa poplatok nevyberie.
Az a) pont 1. bekezdése és a b), c), f), l) és n) pontok szerinti illetéket nem szedik be, ha a cselekményeket elektronikus eszközökkel benyújtott és elektronikus aláírással ellátott beadvány alapján végzik el, külön szabályozás szerint.4)
Poplatok podľa písmena a) bodu 1 písm. b), c), f), l) a n) sa nevyberie, ak sa úkony vykonávajú na základe podania
predloženého elektronickými prostriedkami a podpísaného elektronickým podpisom podľa osobitného zákona. 4)

149. tétel
Položka 149
Működési engedély megadásának kérvényezése
a)
Podanie žiadosti o udelenie licencie na prevádzku
őrszolgálat esetén
1.
strážnej služby
nyomozó szolgálat esetén
2.
detektívnej služby
szakmai felkészítés és tanácsadás esetén
3.
odbornej prípravy a poradenstva
saját védelem esetén
4.
vlastnej ochrany
műszaki szolgáltatás esetén
5.
technickej služby
professzionális, határokon átnyúló, közúti készpénzszállítás esetén
6.
profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou
Képesítő vizsga kérvényezése
b)
Podanie žiadosti o vykonanie kvalifikačnej skúšky
Szakmai alkalmassági vizsgára való jelentkezés, minden jelentkezett személyért
c)
Podanie prihlášky na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti za každú prihlásenú osobu
S típusú vizsga
1.
skúška typu S
P típusú vizsga
2.
skúška typu P
CIT típusú vizsga
3.
skúška typu CIT
Akkreditáció megadásának kérvényezése
d)
Podanie žiadosti o udelenie akreditácie
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e)

f)

g)

h)
i)
j)
k)
l)
m)

Különösen fontos objektum fizikai őrzésével megbízott személy megbízhatósági ellenőrzésének kérvényezése, minden személyért
Podanie žiadosti o preverenie spoľahlivosti osoby, ktorá má byť poverená výkonom fyzickej
ochrany na objekte osobitnej dôležitosti, za každú osobu
Szakmai alkalmassági igazolvány kiadásának kérvényezése, szakmai előkészítés és vizsga letétele nélkül a magán biztonsági szolgálatokról szóló törvény 19. §,3. és 4. bek. szerint
Podanie žiadosti o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti bez vykonania skúšky a odbornej
prípravy podľa § 19 ods. 3 a 4 zákona o súkromnej bezpečnosti
Biztonsági szolgálat, saját védelem vagy műszaki szolgáltatás üzemeltetéséről szóló engedély
kiadása
Vydanie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, vlastnej ochrany alebo technickej
služby
A képesítési vizsga letételéről szóló bizonylat kiadása
Vydanie osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky
Szakmai alkalmassági igazolvány kiadása
Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti
Akkreditáció megadásáról szóló határozat kiadása
Vydanie rozhodnutia o udelení akreditácie
Az engedély megadásáról szóló határozat módosításáról szóló határozat kiadása
Vydanie rozhodnutia o zmene rozhodnutia o udelení licencie
Akkreditáció megadásáról szóló határozat módosításáról szóló határozat kiadása
Vydanie rozhodnutia o zmene rozhodnutia o udelení akreditácie
Kivonat kiadása a magán biztonsági információs rendszer nyilvántartásából
Vydanie výpisu z evidencie informačného systému súkromnej bezpečnosti
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Mentesítés
Oslobodenie
A jelen tétel b) és h) pontjai szerinti illeték fizetése alól mentesülnek a katonai rendőrség tagjai, a Szlovák Köztársaság
fegyveres biztonsági testületeinek tagjai és a Szlovák Köztársaság fegyveres testületeinek tagjai.
Od poplatku podľa písmen b) a h) tejto položky sú oslobodení príslušníci Vojenskej polície, príslušníci ozbrojených
bezpečnostných zborov Slovenskej republiky a príslušníci ozbrojených zborov Slovenskej republiky.

1.

2.

3.

Megjegyzések
Poznámky
A közigazgatási hatóság az i) pont szerinti illetéket, a feltüntetett illetékkulcs kétszeresére emeli, ha a szakmai alkalmassági igazolvány kiadását annak másodszori elvesztése vagy eltulajdonítása után kérvényezik.
A szakmai alkalmassági igazolvány minden további elvesztése vagy eltulajdonítása esetén az illeték összege az
előző illeték kétszeresére emelkedik.
Správny orgán zvýši poplatok podľa písmena i) do výšky dvojnásobku uvedenej sadzby, ak je preukaz odbornej
spôsobilosti vydaný pri druhej strate alebo krádeži.
Pri každej ďalšej strate alebo krádeži preukazu odbornej spôsobilosti sa poplatok zvýši na dvojnásobok predchádzajúceho poplatku.
A közigazgatási hatóság a k) pont szerinti közigazgatási illetéket nem szedi be, ha az engedély megadásáról szóló
határozat módosítására a közigazgatási hatóság kezdeményezésére kerül sor.
Správny orgán správny poplatok podľa písmena k) nevyberie, ak zmena rozhodnutia o udelení licencie je vykonaná
na podnet správneho orgánu.
A közigazgatási hatóság az l) pont szerinti közigazgatási illetéket nem szedi be, ha az akkreditáció megadásáról
szóló határozat módosítására a közigazgatási hatóság kezdeményezésére kerül sor.
Správny orgán správny poplatok podľa písmena l) nevyberie, ak zmena rozhodnutia o udelení akreditácie je vykonaná na podnet správneho orgánu.
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149.a tétel
Položka 149a
Adatok közzététele a Kereskedelmi Közlönyben, a következők esetében:
Zverejnenie údajov v Obchodnom vestníku, ak ide o
A Kereskedelmi törvénykönyv szerinti, a Tt. értékpapírokról és befektetési szolgáltatásokról valamint némely törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló, többször módosított, 566/2001.
sz. törvénye (értékpapír törvény) szerinti, a Tt. állami vállalatokról szóló, többször módosított,
111/1990. sz. törvényének 15c. § 2. bek. szerinti és a Tt. kötvényekről szóló, többször módosított,
a) 530/1990. sz. törvényének 3. §, 5. bek. szerinti adatok
údaje podľa Obchodného zákonníka, zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných
službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, § 15c ods. 2 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 5 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov
pénzügyi kimutatások, éves jelentések és a gazdálkodásról szóló jelentések
b)
účtovné závierky, výročné správy a správy o hospodárení
a mérleget és az eredmény-kimutatást a rendes egyéni éves kimutatásból és a rendkívüli
egyéni éves kimutatásból, beleértve azt az információt, hogy a könyvvizsgálói jelentés
milyen véleményt tartalmaz, valamint a tényeket, melyeket a könyvvizsgáló hangsúlyozni akart, és amelyek nem voltak hatással véleménynyilvánítására, a Tt. számvitelről
szóló, többször módosított, 431/2002. sz. törvényének 21. § 2. bek. szerint, a mérleget
és az eredmény-kimutatást a rendes konszolidált éves kimutatásból és a rendkívüli konszolidált éves kimutatásból beleértve azt az információt, hogy a könyvvizsgálói jelentés
milyen véleményt tartalmaz, valamint a tényeket, melyeket a könyvvizsgáló hangsúlyozni akart, és amelyek nem voltak hatással véleménynyilvánítására, a Tt. számvitelről
1. szóló, többször módosított, 431/2002 sz. törvényének 21. § 4. bek. szerint
súvahu a výkaz ziskov a strát z riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej
individuálnej účtovnej závierky vrátane informácie, aký názor správa audítora obsahuje a skutočnosti, ktoré chcel audítor zdôrazniť a ktoré nemali vplyv na vyjadrenie jeho
názoru podľa § 21 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov, súvahu a výkaz ziskov a strát z riadnej konsolidovanej účtovnej závierky a
mimoriadnej konsolidovanej účtovnej závierky vrátane informácie, aký názor správa
audítora obsahuje a skutočnosti, ktoré chcel audítor zdôrazniť a ktoré nemali vplyv na
vyjadrenie jeho názoru podľa § 21 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov
a Szlovák Köztársaság Export-import Bankjának éves jelentését a Tt. 567/2008. sz. törvényével módosított, a Tt. a Szlovák Köztársaság Export-import Bankjáról szóló,
80/1997. sz. törvényének 34. § 2. bek szerint
2.
výročnú správu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky podľa § 34 ods. 2 zákona č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona
č. 567/2008 Z. z.
A pénzügyi kimutatást a Tt. Szlovák Rádióról és Televízióról, valamint némely törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló, 532/2010. sz. törvényének 19. § 12. bek.
szerint, a pénzügyi kimutatást a Tt. Szlovák Köztársaság Hírügynökségéről, valamint
némely törvények módosításáról szóló, 385/2008. sz. törvényének 5.§ 10. bek. szerint,
a pénzügyi kimutatást a Tt. Audiovizuális Alapról, valamint némely törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló, 516/2008. sz. törvénye 23. §-ának 6. bek. szerint, pénzügyi kimutatást a Tt. az európai területi együttműködési csoportosulásról és a Tt. állami
statisztikáról szóló, többször módosított, 540/2001. sz. törvényének kiegészítéséről szóló, 90/2008. sz. törvénye 30. §-ának 4. bek. szerint, továbbá a gazdasági eredményt a
Tt. Vasutakról, valamint némely törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló,
3.
513/2009. sz. törvénye 36. §-ának 5. bek. szerint
účtovnú závierku podľa § 19 ods. 12 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii
Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účtovnú závierku podľa § 5 ods.
10 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov, účtovnú závierku podľa § 23 ods. 6 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účtovnú závierku podľa § 30
ods. 4 zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení
zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a výsledok
hospodárenia podľa § 36 ods. 5 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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c)

d)

e)

f)

g)

h)

a nem befektetési alapok pénzügyi kimutatását a Tt. nem befektetési alapokról és a
Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 207/1996. sz. törvényének kiegészítéséről
szóló, 147/1997. sz. törvénye 24. §-ának 3. bek. szerint, a közérdekű szolgáltatásokat
nyújtó non-profit szervezetek pénzügyi kimutatását a Tt. a közérdekű szolgáltatásokat
nyújtó non-profit szervezetekről szóló, 213/1997. sz. törvénye 33. §-ának 4. bek. szeeuró
4. rint
10
eur
účtovnú závierku neinvestičných fondov podľa § 24 ods. 3 zákona č. 147/1997 Z. z. o
neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
207/1996 Z. z. a účtovnú závierku neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne
prospešné služby podľa § 33 ods. 4 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby
a honlapot, melyen a pénzügyi kimutatást közzétették a Tt. számvitelről szóló, többször módosított, 431/2002. sz. törvénye 21. §-ának 5. bek. szerint
euró
5.
10
webové sídlo, na ktorom je zverejnená účtovná závierka podľa § 21 ods. 5 zákona č.
eur
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
a természetes személyek és a jogi személyek befizetett jövedelemadójából megkapott adófelajánlások felhasználásának részletezését, a Tt. jövedelemadóról szóló, többször módosított,
euró
595/2003. sz. törvénye 50. §, 13. bek. szerint
3,50
eura
špecifikáciu použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických
osôb podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
az állandó választott bíróságok alapítóinak adatait a Tt. választott bírósági eljárásokról szóló, többször módosított,
244/2002. sz. törvénye szerint és a mediációs központok alapítóinak adatait a Tt. Mediációról, valamint némely
törvények kiegészítéséről szóló, többször módosított 420/2004. sz. törvénye szerint.
údaje zriaďovateľov stálych rozhodcovských súdov podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov a údaje zriaďovateľov mediačných centier podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
az állandó választott bíróság vagy a mediációs központ és ezek kirendeltségei alapításáról szóló adatokat
euró
1.
20
údaje o zriadení stáleho rozhodcovského súdu alebo mediačného centra a ich poeur
bočiek
az állandó választott bíróságot, a mediációs központot vagy ezek kirendeltségeit érintő adatok mellékletei
euró
2.
166
prílohy k údajom týkajúcim sa rozhodcovského súdu, mediačného centra alebo ich
eur
pobočiek
az 1. pont szerinti adatok módosításait
euró
3.
10
zmeny v údajoch podľa prvého bodu
eur
a 2. pont szerinti adatok módosításait
euró
4.
16,50
zmeny v údajoch podľa druhého bodu
eura
a könyvvizsgálói záradékot az alapítvány éves pénzügyi kimutatásához, a Tt. Alapítványokról,
valamint a többször módosított Polgári Törvénykönyv módosításáról szóló, 34/2002. sz. törvéeuró
nye szerint
3,50
eura
výrok audítora k ročnej účtovnej závierke nadácie podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a
o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
a közhatalmi szervek határozatait, ha azokat nem az a személy nyújtja be, aki a határozatot kiadta, és ha ez a személy nem mentesül az illetékfizetési kötelezettség alól
euró
66,50
rozhodnutia orgánov verejnej moci, ak ich zasiela osoba iná ako tá, ktorá rozhodnutie vydala a
eura
ak táto osoba nie je oslobodená od poplatkovej povinnosti
más adatokat
euró
20
iné údaje
eur
a közzétett adatok javítása a Tt. Kereskedelmi Közlönyről, valamint némely törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló, 200/2011. sz. törvénye 8. §-ának 2. bek. szerint
euró
3,50
oprava zverejnených údajov podľa § 8 ods. 2 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a
eura
o zmene a doplnení niektorých zákonov

Mentesítés:
Oslobodenie:
A jelen tétel szerinti illeték fizetése alól mentesülnek a regisztrációs hivatalok36), vagyonfelügyelők, bírósági végrehajtók, árverezők és a Szlovák Nemzeti Bank által a Kereskedelmi Közlönyben közzétett adatok, valamint a Kereskedelmi
törvénykönyv 218.a §-ának 6. bek. és 218.o §-ának 1. bek. a) pontja szerint közzétett adatok.
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Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené údaje zverejňované v Obchodnom vestníku registrovými úradmi, 36) konkurznými správcami, súdnymi exekútormi, dražobníkmi, Národnou bankou Slovenska a údaje zverejňované podľa
§ 218a ods. 6 a § 218o ods. 1 písm. a) Obchodného zákonníka.
149.b tétel
Položka 149b
A pénzügyi kimutatások nyilvántartásában36aa) elhelyezett dokumentum fénymásolatának elkészítése
a)
Vyhotovenie fotokópie dokumentu uloženého v registri účtovných závierok, 36aa) za každú,
minden egyes megkezdett oldalért
aj začatú stranu
de legkevesebb
najmenej
A pénzügyi kimutatások nyilvántartásában elhelyezett dokumentum megküldése elektronikus
formában, elektronikus eszközökkel
b)
Zaslanie elektronickej formy dokumentu uloženého v registri účtovných závierok elektronickými prostriedkami
Arról szóló igazolás kiadása, hogy egy bizonyos dokumentum nincs elhelyezve a pénzügyi
c) kimutatások nyilvántartásában
Vydanie potvrdenia o tom, že určitý dokument nie je uložený v registri účtovných závierok
Arról szóló igazolás elküldése elektronikus eszközökkel, hogy egy bizonyos dokumentum
nincs elhelyezve a pénzügyi kimutatások nyilvántartásában
d)
Zaslanie potvrdenia o tom, že určitý dokument nie je uložený v registri účtovných závierok
elektronickými prostriedkami

0,33
1,50

euró
eura
euró
eura

0,33

euró
eura

3

euró
eurá

0,33

euró
eura

150. tétel
Položka 150
Egészségügyi létesítmény üzemeltetésének engedélyezése
a)
Vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia
önkormányzati kerület (megye) által
1.
samosprávnym krajom pre
természetes személy részére
euró
1.1.
80
fyzickú osobu
eur
jogi személy részére
euró
1.2.
500
právnickú osobu
eur
a Szlovák Köztársaság Egészségügyi Minisztériuma által
euró
2.
497,50
Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky
eura
Egészségügyi létesítmény üzemeltetési engedélyének módosítása
b)
Zmena povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydaného
önkormányzati megye által kiadott
euró
1.
50
samosprávnym krajom
eur
a Szlovák Köztársaság Egészségügyi Minisztériuma által kiadott
euró
2.
165,50
Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky
eura
Az a) és b) pontokban feltüntetett engedélyek másodpéldányának kiállítása
euró
c)
10
Vyhotovenie duplikátu povolení uvedených v písmenách a) a b)
eur
Humán vagy állatgyógyászati gyógyszerek kezelésének és egészségügyi vagy állatgyógyászati segédeszközök
vagy kellékek kezelésének engedélyezése, külön szabályozás szerint
d)
Vydanie povolenia na zaobchádzanie alebo manipuláciu s humánnymi alebo veterinárnymi liečivami a na zaobchádzanie alebo manipuláciu so zdravotníckymi alebo s veterinárnymi pomôckami alebo potrebami podľa osobitného predpisu pre
természetes személy részére
euró
1.
100
fyzickú osobu
eur
jogi személy részére
euró
2.
250
právnickú osobu
eur
Humán vagy állatgyógyászati gyógyszerek kezelési engedélyének módosítása
e)
Zmena povolenia na zaobchádzanie alebo manipuláciu s humánnymi alebo veterinárnymi liečivami pre
természetes személy részére
euró
1.
20
fyzickú osobu
eur
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jogi személy részére
právnickú osobu
A közegészségügy36a) területén működő államigazgatási hatóság kötelező erejű álláspontjának
vagy határozatának kiadása, kivéve az ae) pont szerinti határozatot vagy kötelező erejű álláspontot
Vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného
zdravotníctva36a)okrem rozhodnutia alebo záväzného stanoviska podľa písmena ae)
Az f) pont szerinti kötelező erejű álláspont vagy határozat másodpéldányának kiállítása
Vyhotovenie duplikátu záväzného stanoviska alebo rozhodnutia podľa písmena f)
Szakmai alkalmassági vizsga letétele, vizsgabizottság előtt
Vykonanie skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti
Szakmai alkalmassági bizonyítvány kiadása36b)
Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti36b)
Az i) pont szerinti bizonyítvány másodpéldányának kiadása
Vydanie duplikátu osvedčenia podľa písmena i)
Az engedélyezett anyagok listáiban nem szereplő anyag használatának engedélyezése kozmetikai termékekben, a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala által
Vydanie povolenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na použitie inej látky
v kozmetických výrobkoch ako látky uvedenej v zoznamoch povolených látok
Valamely anyag fel nem tüntetésének engedélyezése a kozmetikai termék összetevőinek listájában, üzleti titok védelme miatt, a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala által
Vydanie povolenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na neuvedenie látky v
zozname zložiek v označení kozmetických výrobkov z dôvodu ochrany obchodného tajomstva
A kozmetikai termékek összetevőinek vagy összetevői kombinációjának állatokon való tesztelési tilalma alóli kivétel engedélyezéséről szóló határozat kiadása, a Szlovák Köztársaság
Közegészségügyi Hivatala által
Vydanie rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o povolení výnimky
zo zákazu testovať zložky alebo kombináciu zložiek kozmetického výrobku na zvieratách
A kész kozmetikai terméknek vagy prototípusának állatokon való tesztelési tilalma alóli kivétel engedélyezéséről szóló határozat kiadása, a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala által
Vydanie rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o povolení výnimky
zo zákazu testovať konečný kozmetický výrobok alebo jeho prototyp na zvieratách
A k) és l) pontok szerinti engedély érvényességének meghosszabbítása
Predĺženie platnosti povolenia podľa písmen k) a l)
Személyi sugárzásmérő kártya kiadása
Vydanie osobného radiačného preukazu
Azbeszt vagy azbeszt tartalmú anyagok építményekből való eltávolításáról szóló jogosítvány
kiadása36ba)
Vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb36ba)
A q) pont szerinti jogosítvány módosítása
Zmena oprávnenia podľa písmena q)
A q) és r) pontok szerinti jogosítvány másodpéldányának kiadása
Vydanie duplikátu oprávnenia podľa písmen q) a r)
Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtásáról szóló jogosítvány kiadása36bb)
Vydanie oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby36bb)
A t) pont szerinti jogosítvány módosítása
Zmena oprávnenia podľa písmena t)
A t) és u) pont szerinti jogosítvány másodpéldányának kiadása
Vydanie duplikátu oprávnenia podľa písmen t) a u)
Nagy kockázatú biológiai ágensek és toxinok kezelésének engedélyezése36bc)
Vydanie povolenia na zaobchádzanie s vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi 36bc)
2.

f)

g)
h)
i)
j)

k)

l)

m)

n)

o)
p)

q)

r)
s)
t)
u)
v)
w)
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x)

y)

z)

aa)

ab)

Sugárzáshoz vezető tevékenységek engedélyezése
Vydanie povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu
egy röntgenkészülékért
1.
za jeden röntgenový prístroj
minden további röntgenkészülékért
2.
za každý ďalší röntgenový prístroj
radioaktív sugárforrásért, nagy aktivitásúért is
3.
za rádioaktívny žiarič, aj vysokoaktívny
minden további radioaktív sugárforrásért
4.
za každý ďalší rádioaktívny žiarič
minden további nagy aktivitású sugárforrásért
5.
za každý ďalší vysokoaktívny žiarič
a Tt. közegészség védelméről, támogatásáról és fejlesztéséről, valamint némely törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló, többször módosított, 355/2007. sz. törvénye
45. §-ának 2. bek. szerint, kivéve a nukleáris berendezéseket
6.
podľa § 45 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, okrem jadrových zariadení
egy darab sugárterápiában használt részecskegyorsítóért
7.
za jeden urýchľovač častíc pre rádioterapiu
minden további sugárterápiában használt részecskegyorsítóért
8.
za každý ďalší urýchľovač častíc pre rádioterapiu
fokozott természetes ionizáló sugárzással járó munkahelyért
9.
za pracovisko so zvýšeným prírodným ionizujúcim žiarením
más ionizáló sugárzásforrásáért
10.
za iný zdroj ionizujúceho žiarenia
minden további más ionizáló sugárzásforrásáért
11.
za každý iný ďalší zdroj ionizujúceho žiarenia
minden nukleáris berendezésért, a kiégett nukleáris fűtőelemek szállításáért
12.
za každé jadrové zariadenie, za prepravu vyhoretého jadrového paliva
I. és II. kategóriás, nyílt radioaktív sugárforrású munkahelyért
13.
za pracovisko s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi I. a II. kategórie
egyéb radioaktív sugárforrások szállításának és egyéb radioaktív anyagszállítás engedélyezéséért
14.
za povolenie prepravy iných rádioaktívnych žiaričov a iných prepráv rádioaktívnych látok
Sugárvédelmi szempontból fontos tevékenységek engedélyezése
Vydanie povolenia na činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany
egy engedélyezett tevékenységért
1.
za jednu povoľovanú činnosť
minden további engedélyezett tevékenységért
2.
za každú ďalšiu povoľovanú činnosť
Radioaktívanyag- és radioaktívan szennyezett tárgyak kibocsátásáról szóló engedély kiadása,
melyek a közegészségügyi szerv engedélye alapján végzett, sugárzáshoz vezető tevékenység
közben jöttek létre vagy kerültek használatra
Vydanie povolenia na uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných
predmetov, ktoré vznikli alebo sa používali pri činnostiach vedúcich k ožiareniu vykonávaných
na základe povolenia orgánu verejného zdravotníctva
A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala arról szóló határozatának kiadása, hogy az
adott tevékenységre vonatkozik-e a bejelentési kötelezettség, vagy engedély köteles-e
Vydanie rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o tom, či sa na činnosť vzťahuje oznamovacia povinnosť alebo potreba povolenia
Az x) - z) pontok szerinti engedély másodpéldányának vagy az aa) és ae) pontok szerinti határozat vagy kötelező erejű álláspont másodpéldányának kiállítása
Vyhotovenie duplikátu povolenia podľa písmen x) až z) a duplikátu rozhodnutia alebo záväzného stanoviska podľa písmen aa) a ae)
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ac)

ad)
ae)

af)

ag)

ah)

ai)

aj)

A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala igazolásának kiadása, a bejelentési kötelezettség nyilvántartásba vételéről
euró
30
Vydanie potvrdenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o zaevidovaní oznaeur
movanej činnosti
Az x) és y) pontok szerinti engedély megszüntetése, ha annak birtokosa a megszüntetést kéreuró
vényezi
30
eur
Zrušenie povolenia podľa písmen x) a y), ak držiteľ požiada o jeho zrušenie
Sugárvédelmet érintő határozatok vagy kötelező erejű álláspontok kiadása
Vydanie rozhodnutia alebo záväzného stanoviska v oblasti radiačnej ochrany
amely kizárólag a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala hatáskörébe tartozik
euró
1.
200
ktoré je v kompetencii výlučne Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
eur
amely a regionális közegészségügyi hivatal hatáskörébe tartozik
euró
2.
100
ktoré je v kompetencii regionálneho úradu verejného zdravotníctva
eur
amely nukleáris berendezéseket érint
euró
3.
1 000
týkajúceho sa jadrových zariadení
eur
Az x) és y) pontok szerinti engedély módosítása a következő okokból:
Zmena povolenia podľa písmen x) a y) z dôvodu
a szakértő-képviselő személyének megváltozása, cégszerű megnevezés, jogi forma vagy
székhely megváltozása jogi személy esetén, vagy cégszerű megnevezés vagy a vállalkozás helyének megváltozása természetes személy – vállalkozó esetén a sugárzáshoz vezető tevékenységek engedélyében, a sugárzásvédelem szempontjából fontos tevékenységek engedélyében vagy radioaktívanyag- és radioaktívan szennyezett tárgyak kibocsátásáról szóló engedélyben, melyek a közegészségügyi szerv engedélye alapján végzett, sueuró
1.
gárzáshoz vezető tevékenység közben jöttek létre vagy kerültek használatra
30
eur
zmeny odborného zástupcu, zmeny obchodného mena, právnej formy alebo sídla, ak ide
o právnickú osobu, alebo zmeny obchodného mena alebo miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa v povolení na činnosti vedúce k ožiareniu, na činnosti dôležité
z hľadiska radiačnej ochrany alebo na uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne
kontaminovaných predmetov, ktoré vznikli alebo sa používali pri činnostiach vedúcich k
ožiareniu vykonávaných na základe povolenia orgánu verejného zdravotníctva
a tevékenység végzési helyének, a használt ionizáló sugárzásforrások típusának vagy számának, vagy a
munkahely sugárvédelmi szempontból fontos technológiai berendezésének megváltozása, minden ionizáló
sugárzásforrásért – az illetéket az x) pont 2, 4, 5, 8, 9, 11, 13 és 14 bekezdései szerint szedik be
2.
zmeny miesta vykonávania činnosti, typu alebo počtu používaných zdrojov ionizujúceho žiarenia alebo
technologického zariadenia pracoviska dôležitého z hľadiska radiačnej ochrany za každý zdroj ionizujúceho žiarenia – poplatok sa vyberá podľa písmena x) bodov 2, 4, 5, 8, 9, 11, 13 a 14
a 2. pont szerinti változások, ha azt az ae) pont szerinti határozat kiadása előzte meg
euró
3.
30
zmeny podľa bodu 2, ak jej predchádzalo vydanie rozhodnutia podľa písmena ae)
eur
A Szlovák Köztársaság Egészségügyi Minisztériuma bizonylatának kiadása a folyamatos képzés tanulmányi programjának akkreditációjáról36bd)
euró
70
Vydanie osvedčenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o akreditácii študijného
eur
programu sústavného vzdelávania36bd)
A Szlovák Köztársaság Egészségügyi Minisztériuma bizonylatának kiadása az elsősegélytanfolyam akkreditációjáról36bd)
euró
100
Vydanie osvedčenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o akreditácii kurzu prvej
eur
pomoci36bd)
A Szlovák Köztársaság Egészségügyi Minisztériuma bizonylatának kiadása az elsősegélytanfolyam oktatójának akkreditációjáról36bd)
euró
100
Vydanie osvedčenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o akreditácii kurzu ineur
štruktora prvej pomoci36bd)
A Szlovák Köztársaság Egészségügyi Minisztériuma által kiadott, az elsősegély- tanfolyam
akkreditációjáról szóló bizonylat módosítása36bd)
euró
50
Zmena osvedčenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o akreditácii kurzu prvej
eur
pomoci36bd)
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ak)

al)
am)

A Szlovák Köztársaság Egészségügyi Minisztériuma által kiadott, az elsősegély- tanfolyam
oktatójának akkreditációjáról szóló bizonylat módosítása36bd)
Zmena osvedčenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o akreditácii kurzu inštruktora prvej pomoci36bd)
Humán gyógyszerek vétele vagy eladása közvetítésének bejelentése
Oznámenie sprostredkovania nákupu alebo predaja humánnych liekov
Hatóanyag gyártásának, behozatalának vagy terjesztésének bejelentése
Oznámenie výroby, dovozu alebo distribúcie účinnej látky

150.a tétel
Položka 150a
Támogatott foglalkoztatási ügynökség tevékenységének engedélyezése
a)
Vydanie povolenia na činnosť agentúry podporovaného zamestnávania pre
természetes személy részére
1.
fyzickú osobu
jogi személy részére
2.
právnickú osobu
Támogatott foglalkoztatási ügynökség tevékenységi engedélyének módosítása
b)
Zmena povolenia na činnosť agentúry podporovaného zamestnávania pre
természetes személy részére
1.
fyzickú osobu
jogi személy részére
2.
právnickú osobu
Támogatott foglalkoztatási ügynökség tevékenységi engedélye másodpéldányának kiállítása
c)
Vyhotovenie duplikátu povolenia na činnosť agentúry podporovaného zamestnávania
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Megjegyzés
Poznámka
A közigazgatási hatóság eltekint az a) - c) pontok szerinti illeték beszedésétől a súlyos testi fogyatékosok igazolványával rendelkező természetes személyek vagy a súlyos testi fogyatékosok és kísérőjük igazolványával rendelkező természetes személyek esetében, ha a feltüntetett tevékenységet önálló vállalkozóként fogja végezni és nem lesz alkalmazott.
Správny orgán odpustí poplatok podľa písmen a) až c) fyzickej osobe, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ak uvedenú činnosť bude vykonávať ako osoba samostatne zárobkovo činná a nebude zamestnancom.
150.b tétel
Položka 150b
Munkaerő-kölcsönző ügynökség tevékenységének engedélyezése
a)
Vydanie povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania pre
természetes személy részére
1.
fyzickú osobu
jogi személy részére
2.
právnickú osobu
Munkaerő-kölcsönző ügynökség tevékenységi engedélyének módosítása
b)
Zmena povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania pre
természetes személy esetében
1.
fyzickú osobu
jogi személy esetében
2.
právnickú osobu
Munkaerő-kölcsönző ügynökség tevékenységi engedélye másodpéldányának kiállítása
c)
Vyhotovenie duplikátu povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania
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151. tétel
Položka 151
Kábítószerek, pszichotrop anyagok és készítmények, valamint az 1. kategóriába tartozó, jegyzékben szereplő anyagok kezelésének engedélyezése, továbbá a 2. és 3. kategóriába tartozó,
jegyzékben szereplő anyagokat kezelő üzemeltetők regisztrálása
a)
Vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými látkami, psychotropnými látkami a prípravkami a určenými látkami kategórie 1 a registrácia prevádzkovateľov zaobchádzajúcich s
určenými látkami kategórie 2 a 3
Az a) pont szerint kiadott engedély vagy regisztráció módosítása
b)
Zmena povolenia alebo registrácie vydaného podľa písmena a)
Természetes gyógyvíz vagy természetes ásványvíz36be) vagy gyógyításra alkalmas klimatikus
feltételek36bf) elismerése a Szlovák Köztársaság Egészségügyi Minisztériuma Állami Gyógyfürdő Bizottsága által (a továbbiakban csak „Állami Gyógyfürdő Bizottság“)
c)
Uznanie prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody36be) alebo klimatických podmienok vhodných na liečenie36bf) Štátnou kúpeľnou komisiou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „Štátna kúpeľná komisia“)
Természetes gyógyvíz vagy természetes ásványvíz36bg) vagy gyógyításra alkalmas klimatikus
feltételek elismerésének megszüntetése az Állami Gyógyfürdő Bizottsága által, ha a tulajdonos kérvényezi annak megszüntetését36bh)
d)
Zrušenie uznania prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody 36bg) alebo klimatických podmienok vhodných na liečenie Štátnou kúpeľnou komisiou, ak držiteľ požiada o jeho
zrušenie36bh)
Az Állami Gyógyfürdő Bizottság engedélyének kiadása a természetes gyógyvízforrás vagy a
természetes ásványvízforrás használatáról36bi)
e)
Vydanie povolenia Štátnej kúpeľnej komisie využívať prírodný liečivý zdroj alebo prírodný
minerálny zdroj36bi)
Új engedély kiadása a természetes gyógyvízforrás vagy a természetes ásványvízforrás használatáról, az engedély érvényességnek napjától számított 15 éven belül36bj)
f)
Vydanie nového povolenia využívať prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj
pred uplynutím 15. roku odo dňa platnosti povolenia 36bj)
Az e) pont szerinti engedély kiadása, amely tartalmazza a k) pont szerinti engedélyt is36bk)
g)
Vydanie povolenia podľa písmena e) obsahujúceho i povolenie podľa písmena k) 36bk)
Az e) pont szerinti engedély módosítása,36bl) ha a tulajdonos kérvényezi annak módosítását
h)
Zmena povolenia podľa písmena e),36bl) ak držiteľ požiada o jeho zmenu
Az e) pont szerinti engedély módosításának végrehajtása36bm)
i)
Vyznačenie zmeny údajov v povolení podľa písmena e)36bm)
Az e) pont szerinti engedély megszüntetése, ha a tulajdonos kérvényezi annak megszüntetéj)
sét36bn)
Zrušenie povolenia podľa písmena e), ak držiteľ požiada o jeho zrušenie 36bn)
Az Állami Gyógyfürdő Bizottság engedélyének kiadása természetes gyógyvíz és természetes
ásványvíz feldolgozására36bo)
k)
Vydanie povolenia Štátnej kúpeľnej komisie na úpravu prírodnej liečivej vody alebo prírodnej
minerálnej vody36bo)
Az Állami Gyógyfürdő Bizottság engedélyének kiadása természetes gyógyfürdő vagy gyógyfürdő intézet üzemeltetésére36bp)
l)
Vydanie povolenia Štátnej kúpeľnej komisie na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľnej liečebne36bp)
Az l) pont szerinti engedély megszüntetése,36bq) ha a tulajdonos kérvényezi annak megszüntem) tését
Zrušenie povolenia podľa písmena l),36bq) ak držiteľ požiada o jeho zrušenie
Az Állami Gyógyfürdő Bizottság megbízásának kiadása, balneotechnikusi tevékenység végn) zésére36br)
Vydanie poverenia Štátnej kúpeľnej komisie na výkon činnosti balneotechnika36br)
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152. tétel
Položka 152
Humán gyógyszer regisztrálásáról szóló határozat kiadása
a)
Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku
Humán gyógyszer regisztrálásáról szóló határozat kiadása36c)
1.
Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku36c)
Humán gyógyszer önálló regisztrálásáról szóló határozat kiadása, teljes kísérleti
adatokkal alátámasztva – új gyógyszer36ca)
euró
1.1.
9 600
Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii humánneho lieku podloženej úpleur
nými experimentálnymi údajmi – nové liečivo36ca)
Humán gyógyszer önálló regisztrálásáról szóló határozat kiadása, teljes kísérleti
adatokkal alátámasztva – ismert gyógyszer36ca)
euró
1.2.
8 000
Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii humánneho lieku podloženej úpleur
nými experimentálnymi údajmi – známe liečivo36ca)
Humán gyógyszer regisztrálásáról szóló határozat kiadása, tudományos munkákra hivatkozva36cb)
euró
1.3.
6 400
Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku s odkazom na vedecké práeur
ce36cb)
Generikus humán gyógyszer regisztrálásáról szóló határozat kiadása36cc)
euró
1.4.
8 000
Vydanie rozhodnutia o registrácii generického humánneho lieku 36cc)
eur
36cd)
Hibrid humán gyógyszer regisztrálásáról szóló határozat kiadása
euró
1.5.
8 500
Vydanie rozhodnutia o registrácii hybridného humánneho lieku 36cd)
eur
Humán gyógyszer regisztrálásáról szóló határozat kiadása új gyógyszerkombinációkkal36ce)
euró
1.6.
8 000
Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku s novou kombináciou lieeur
čiv36ce)
Humán gyógyszer regisztrálásáról szóló határozat kiadása egy másik engedélyes
hozzájárulásával36cf)
euró
1.7.
3 000
Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku so súhlasom iného držiteeur
ľa36cf)
Homeopatikus szer regisztrálásáról szóló határozat kiadása – önálló regisztráció,
teljes kísérleti adatokkal alátámasztva vagy tudományos munkákra hivatkozva36cg)
euró
1.8.
8 000
Vydanie rozhodnutia o registrácii homeopatického lieku – samostatná registráeur
cia podložená úplnými experimentálnymi údajmi alebo odkazom na vedecké práce36cg)
Homeopatikus szer regisztrálásáról szóló határozat kiadása egyszerűsített eljárással36ch)
euró
1.9.
6 400
Vydanie rozhodnutia o registrácii homeopatického lieku zjednodušeným postueur
pom36ch)
Hagyományos növényi eredetű gyógyszer regisztrálásáról szóló határozat kiadáeuró
1.10. sa36ci)
6 400
eur
36ci)
Vydanie rozhodnutia o registrácii tradičného rastlinného lieku
A gyógyszer további hatáserősségének vagy gyógyszerformájának regisztrálásáeuró
1.11. ról szóló határozat kiadása36cj)
2 000
eur
Vydanie rozhodnutia o registrácii ďalšej sily alebo liekovej formy lieku 36cj)
Humán gyógyszer regisztrálásáról szóló határozat kiadása decentralizált eljárással vagy kölcsönös elismerési
eljárással,36ck) ha a Szlovák Köztársaság nem referencia tagállam
2.
Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania,36ck)ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát
Humán gyógyszer önálló regisztrálásáról szóló határozat kiadása decentralizált
eljárással vagy kölcsönös elismerési eljárással, ha a Szlovák Köztársaság nem referencia tagállam, teljes kísérleti adatokkal alátámasztva – új gyógyszer36ca)
euró
2.1.
Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii humánneho lieku decentralizova6 000
eur
ným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie
je referenčný členský štát, podloženej úplnými experimentálnymi údajmi – nové
liečivo36ca)
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

Humán gyógyszer önálló regisztrálásáról szóló határozat kiadása decentralizált
eljárással vagy kölcsönös elismerési eljárással, ha a Szlovák Köztársaság nem referencia tagállam, teljes kísérleti adatokkal alátámasztva – ismert gyógyszer36ca)
Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie
je referenčný členský štát, podloženej úplnými experimentálnymi údajmi – známe
liečivo36ca)
Humán gyógyszer regisztrálásáról szóló határozat kiadása decentralizált eljárással vagy kölcsönös elismerési eljárással, ha a Szlovák Köztársaság nem referencia tagállam, tudományos munkákra hivatkozva36cb)
Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom
alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný
členský štát, s odkazom na vedecké práce36cb)
Generikus humán gyógyszer regisztrálásáról szóló határozat kiadása decentralizált eljárással vagy kölcsönös elismerési eljárással, ha a Szlovák Köztársaság
nem referencia tagállam36cc)
Vydanie rozhodnutia o registrácii generického humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie
je referenčný členský štát36cc)
Hibrid humán gyógyszer regisztrálásáról szóló határozat kiadása decentralizált
eljárással vagy kölcsönös elismerési eljárással, ha a Szlovák Köztársaság nem referencia tagállam36cd)
Vydanie rozhodnutia o registrácii hybridného humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie
je referenčný členský štát36cd)
Humán gyógyszer regisztrálásáról szóló határozat kiadása decentralizált eljárással vagy kölcsönös elismerési eljárással, ha a Szlovák Köztársaság nem referencia tagállam, új gyógyszer-kombinációkkal36ce)
Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom
alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný
členský štát, s novou kombináciou liečiv36ce)
Humán gyógyszer regisztrálásáról szóló határozat kiadása decentralizált eljárással vagy kölcsönös elismerési eljárással, ha a Szlovák Köztársaság nem referencia tagállam, egy másik engedélyes hozzájárulásával36cf)
Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom
alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný
členský štát, so súhlasom iného držiteľa36cf)
Homeopatikus szer regisztrálásáról szóló határozat kiadása decentralizált eljárással vagy kölcsönös elismerési eljárással, ha a Szlovák Köztársaság nem referencia tagállam – önálló regisztráció, teljes kísérleti adatokkal alátámasztva vagy tudományos munkákra hivatkozva36cg)
Vydanie rozhodnutia o registrácii homeopatického lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát – samostatná registrácia podložená úplnými experimentálnymi údajmi alebo odkazom na vedecké práce36cg)
Homeopatikus szer regisztrálásáról szóló határozat kiadása decentralizált eljárással vagy kölcsönös elismerési eljárással, ha a Szlovák Köztársaság nem referencia tagállam, egyszerűsített eljárással36ch)
Vydanie rozhodnutia o registrácii homeopatického lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát, zjednodušeným postupom36ch)
Hagyományos növényi eredetű gyógyszer regisztrálásáról szóló határozat kiadása
decentralizált eljárással vagy kölcsönös elismerési eljárással, ha a Szlovák Köztársaság nem referencia tagállam36ci)
Vydanie rozhodnutia o registrácii tradičného rastlinného lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie
je referenčný členský štát36ci)
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3.

A gyógyszer további hatáserősségének vagy gyógyszerformájának regisztrálásáról szóló határozat kiadása decentralizált eljárással vagy kölcsönös elismerési eljárással, ha a Szlovák Köztársaság nem referencia tagállam36cj)
euró
2.11.
2 000
Vydanie rozhodnutia o registrácii ďalšej sily alebo liekovej formy lieku decentraeur
lizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát36cj)
Humán gyógyszer regisztrálásáról szóló határozat kiadása decentralizált eljárással vagy kölcsönös elismerési
eljárással,36ck) ha a Szlovák Köztársaság referencia tagállam
Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania,36ck) ak Slovenská republika je referenčný členský štát
Humán gyógyszer önálló regisztrálásáról szóló határozat kiadása decentralizált
eljárással vagy kölcsönös elismerési eljárással, ha a Szlovák Köztársaság referencia tagállam, teljes kísérleti adatokkal alátámasztva – új gyógyszer36ca)
euró
3.1.
Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii humánneho lieku decentralizova11 000
eur
ným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je
referenčný členský štát, podloženej úplnými experimentálnymi údajmi – nové liečivo36ca)
Humán gyógyszer önálló regisztrálásáról szóló határozat kiadása decentralizált
eljárással vagy kölcsönös elismerési eljárással, ha a Szlovák Köztársaság referencia tagállam, teljes kísérleti adatokkal alátámasztva – ismert gyógyszer36ca)
euró
3.2.
Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii humánneho lieku decentralizova9 000
eur
ným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je
referenčný členský štát, podloženej úplnými experimentálnymi údajmi – známe
liečivo36ca)
Humán gyógyszer regisztrálásáról szóló határozat kiadása decentralizált eljárással vagy kölcsönös elismerési eljárással, ha a Szlovák Köztársaság referencia
tagállam, tudományos munkákra hivatkozva36cb)
euró
3.3.
7 200
Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom
eur
alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát, s odkazom na vedecké práce36cb)
Generikus humán gyógyszer regisztrálásáról szóló határozat kiadása decentralizált eljárással vagy kölcsönös elismerési eljárással, ha a Szlovák Köztársaság referencia tagállam36cc)
euró
3.4.
9 000
Vydanie rozhodnutia o registrácii generického humánneho lieku decentralizovaeur
ným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je
referenčný členský štát36cc)
Hibrid humán gyógyszer regisztrálásáról szóló határozat kiadása decentralizált
eljárással vagy kölcsönös elismerési eljárással, ha a Szlovák Köztársaság referencia tagállam36cd)
euró
3.5.
9 600
Vydanie rozhodnutia o registrácii hybridného humánneho lieku decentralizovaeur
ným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je
referenčný členský štát36cd)
Humán gyógyszer regisztrálásáról szóló határozat kiadása decentralizált eljárással vagy kölcsönös elismerési eljárással, ha a Szlovák Köztársaság referencia
tagállam, új gyógyszer-kombinációkkal36ce)
euró
3.6.
9 000
Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom
eur
alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát, s novou kombináciou liečiv36ce)
Humán gyógyszer regisztrálásáról szóló határozat kiadása decentralizált eljárással vagy kölcsönös elismerési eljárással, ha a Szlovák Köztársaság referencia
tagállam, egy másik engedélyes hozzájárulásával36cf)
euró
3.7.
3 500
Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom
eur
alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát, so súhlasom iného držiteľa36cf)
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b)

Homeopatikus szer regisztrálásáról szóló határozat kiadása decentralizált eljárással vagy kölcsönös elismerési eljárással, ha a Szlovák Köztársaság referencia
tagállam – önálló regisztráció teljes kísérleti adatokkal alátámasztva vagy tudományos munkákra hivatkozva36cg)
3.8.
Vydanie rozhodnutia o registrácii homeopatického lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát – samostatná registrácia podložená úplnými experimentálnymi údajmi alebo odkazom na vedecké práce36cg)
Homeopatikus szer regisztrálásáról szóló határozat kiadása decentralizált eljárással vagy kölcsönös elismerési eljárással, ha a Szlovák Köztársaság referencia
tagállam, egyszerűsített eljárással36ch)
3.9.
Vydanie rozhodnutia o registrácii homeopatického lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát, zjednodušeným postupom36ch)
Hagyományos növényi eredetű gyógyszer regisztrálásáról szóló határozat kiadása
decentralizált eljárással vagy kölcsönös elismerési eljárással, ha a Szlovák Köztársaság referencia tagállam36ci)
3.10.
Vydanie rozhodnutia o registrácii tradičného rastlinného lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je
referenčný členský štát36ci)
A gyógyszer további hatáserősségének vagy gyógyszerformájának regisztrálásáról szóló határozat kiadása decentralizált eljárással vagy kölcsönös elismerési eljárással, ha a Szlovák Köztársaság referencia tagállam36cj)
3.11.
Vydanie rozhodnutia o registrácii ďalšej sily alebo liekovej formy lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát36cj)
Állatgyógyászati gyógyszer regisztrálásának kérvényezése
Žiadosť o registráciu veterinárneho lieku
Önálló regisztráció kérvényezése teljes kísérleti vagy szakirodalmi adatokkal alátámasztva – állatgyógyászati gyógyszerek kettőnél több fajta célállat számára
1.
Žiadosť o samostatnú registráciu podloženú úplnými experimentálnymi alebo literárnymi
údajmi – veterinárne lieky určené pre viac ako dva druhy cieľových zvierat
Önálló regisztráció kérvényezése teljes kísérleti vagy szakirodalmi adatokkal alátámasztva – állatgyógyászati gyógyszerek kettőnél kevesebb fajta célállat számára
2.
Žiadosť o samostatnú registráciu podloženú úplnými experimentálnymi alebo literárnymi
údajmi – veterinárne lieky určené pre menej ako dva druhy cieľových zvierat
Generikus regisztráció kérvényezése és egy másik engedélyes hozzájárulásával történő
3.
regisztráció kérvényezése
Žiadosť o registráciu generickú a registráciu so súhlasom iného držiteľa
Hibrid regisztráció kérvényezése, ami generikus regisztrációt jelent az alapvető hasonlóság keretén túli adatokkal
4.
Žiadosť o hybridnú registráciu, to znamená registráciu generickú s údajmi nad rámec
zásadnej podobnosti
További hatáserősség vagy gyógyszerforma regisztrálásának kérvényezése, a regisztráció
kibővítése – állatgyógyászati gyógyszerek kettőnél több fajta célállat számára
5.
Žiadosť o registráciu ďalšej sily alebo liekovej formy, rozšírenie registrácie – veterinárne lieky určené pre viac ako dva cieľové druhy zvierat
További hatáserősség vagy gyógyszerforma regisztrálásának kérvényezése, a regisztráció
kibővítése – állatgyógyászati gyógyszerek kettőnél kevesebb fajta célállat számára
6.
Žiadosť o registráciu ďalšej sily alebo liekovej formy, rozšírenie registrácie – veterinárne lieky určené pre menej ako dva cieľové druhy zvierat
Állatgyógyászati homeopatikus szer regisztrálásának kérvényezése egyszerűsített eljá7.
rással
Žiadosť o registráciu veterinárneho homeopatického lieku zjednodušeným postupom
Állatgyógyászati homeopatikus szer további hatáserősségének vagy gyógyszerformájának regisztrálásának kérvényezése – a regisztráció kibővítése
8.
Žiadosť o registráciu ďalšej sily/síl alebo liekovej formy veterinárneho homeopatického
lieku – rozšírenie registrácie
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c)

d)

e)

Humán gyógyszer, homeopatikus szer, hagyományos növényi eredetű gyógyszer regisztrációja érvényességének
meghosszabbításáról szóló határozat kiadása36cl)
Vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti registrácie humánneho lieku, homeopatického lieku, tradičného rastlinného lieku36cl)
Humán gyógyszer regisztrációja érvényességének meghosszabbításáról szóló határozat
euró
1.
kiadása
5 000
eur
Vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti registrácie humánneho lieku
Decentralizált eljárással vagy kölcsönös elismerési eljárással regisztrált humán gyógyszer regisztrációja érvényességének meghosszabbításáról szóló határozat kiadása, ha a
Szlovák Köztársaság nem referencia tagállam
euró
2.
4 000
Vydanie rozhodnutia o predĺžení registrácie humánneho lieku registrovaného decentralieur
zovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je
referenčný členský štát
Decentralizált eljárással vagy kölcsönös elismerési eljárással regisztrált humán gyógyszer regisztrációja érvényességének meghosszabbításáról szóló határozat kiadása, ha a
Szlovák Köztársaság referencia tagállam
euró
3.
5 000
Vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti registrácie humánneho lieku registrovaného
eur
decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát
Állatgyógyászati gyógyszerek regisztrációja érvényességének meghosszabbításának kérvényezése, kivéve az állatgyógyászati homeopatikus szereket
euró
995,50
Žiadosť o predĺženie platnosti registrácie veterinárnych liekov okrem veterinárnych homeopaeur
tických liekov
Humán gyógyszer, homeopatikus szer, hagyományos növényi eredetű gyógyszer regisztrációjának módosítása36cm)
Zmena registrácie humánneho lieku, homeopatického lieku, tradičného rastlinného lieku 36cm)
I. típus
1.
Typ I
Humán gyógyszer regisztrációjának IA vagy IB típusú változásáról szóló értesítés érvényességének megerősítése
euró
1.1.
200
Potvrdenie platnosti oznámenia o zmene typu IA alebo IB registrácie humánneho
eur
lieku
Decentralizált eljárással vagy kölcsönös elismerési eljárással regisztrált humán
gyógyszer regisztrációjának IA vagy IB típusú változásáról szóló értesítés érvényességének megerősítése, ha a Szlovák Köztársaság nem referencia tagállam
euró
1.2.
200
Potvrdenie platnosti oznámenia o zmene typu IA alebo IB registrácie humánneho
eur
lieku registrovaného decentralizovanou procedúrou alebo procedúrou vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát
Decentralizált eljárással vagy kölcsönös elismerési eljárással regisztrált humán
gyógyszer regisztrációjának IA vagy IB típusú változásáról szóló értesítés érvényességének megerősítése, ha a Szlovák Köztársaság referencia tagállam
euró
1.3.
200
Potvrdenie platnosti oznámenia o zmene typu IA alebo IB registrácie humánneho
eur
lieku registrovaného decentralizovanou procedúrou alebo procedúrou vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát
II. típus
2.
Typ II
Humán gyógyszer regisztrációjának II. típusú változásáról szóló határozat kiadáeuró
2.1.
sa
4 000
eur
Vydanie rozhodnutia o zmene typu II registrácie humánneho lieku
Humán gyógyszer regisztrációjának II. típusú változásáról szóló határozat kiadása minden további hatáserőért
euró
2.2.
200
Vydanie rozhodnutia o zmene typu II registrácie humánneho lieku pre každú
eur
ďalšiu silu
Decentralizált eljárással vagy kölcsönös elismerési eljárással regisztrált humán
gyógyszer regisztrációjának II. típusú változásáról szóló határozat kiadása, ha a
Szlovák Köztársaság nem referencia tagállam
euró
2.3.
3 200
Vydanie rozhodnutia o zmene typu II registrácie humánneho lieku registrovaného
eur
decentralizovanou procedúrou alebo procedúrou vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát
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f)

Decentralizált eljárással vagy kölcsönös elismerési eljárással regisztrált humán
gyógyszer regisztrációjának II. típusú változásáról szóló határozat kiadása, ha a
Szlovák Köztársaság nem referencia tagállam, minden további hatáserőért
2.4.
Vydanie rozhodnutia o zmene typu II registrácie humánneho lieku registrovaného
decentralizovanou procedúrou alebo procedúrou vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát, pre každú ďalšiu silu
Decentralizált eljárással vagy kölcsönös elismerési eljárással regisztrált humán
gyógyszer regisztrációjának II. típusú változásáról szóló határozat kiadása, ha a
Szlovák Köztársaság referencia tagállam
2.5.
Vydanie rozhodnutia o zmene typu II registrácie humánneho lieku registrovaného
decentralizovanou procedúrou alebo procedúrou vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát
Decentralizált eljárással vagy kölcsönös elismerési eljárással regisztrált humán
gyógyszer regisztrációjának II. típusú változásáról szóló határozat kiadása, ha a
Szlovák Köztársaság referencia tagállam, minden további hatáserőért
2.6.
Vydanie rozhodnutia o zmene typu II registrácie humánneho lieku registrovaného
decentralizovanou procedúrou alebo procedúrou vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát, pre každú ďalšiu silu
Állatgyógyászati gyógyszer regisztrációjának módosításáról szóló határozat kiadása
Vydanie rozhodnutia o zmene registrácie veterinárneho lieku
I. típus
1.
Typ I
IA és IB típusú állatgyógyászati gyógyszer regisztrációja módosításának kérvé1.1.
nyezése
Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho lieku typu IA a IB
Állatgyógyászati gyógyszer regisztrációja módosításának kérvényezése a gyógyszer regisztrációjának kölcsönös elismerési eljárásával a referencia tagállamban
1.2.
(IA és IB típus)
Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho lieku postupom vzájomného uznania
registrácie lieku v referenčnom členskom štáte (typ IA a IB)
Állatgyógyászati gyógyszer regisztrációja módosításának kérvényezése más tagállam illetékes hatósága által kiadott kölcsönös elismerési eljárással(IA és IB tí1.3.
pus)
Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho lieku postupom vzájomného uznania
vydaného príslušným orgánom iného členského štátu (typ IA a IB)
Állatgyógyászati gyógyszer regisztrációja módosításának kérvényezése decentralizált eljárással (IA és IB típus)
1.4.
Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho lieku decentralizovaným postupom
(typ IA a IB)
II. típus
2.
Typ II
II. típusú állatgyógyászati gyógyszer regisztrációja módosításának kérvényezése
2.1.
Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho lieku typu II
Az egészségügyi várakozási idő lerövidítése, az Európai Bizottság Hivatalos
Közlönyében közzétett maximális maradékanyag-határérték módosítás után
2.2.
Skrátenie ochrannej lehoty po zmene maximálneho limitu rezíduí zverejnenej v
Úradnom vestníku Európskej komisie
II. típusú állatgyógyászati gyógyszer regisztrációja módosításának kérvényezése
más tagállam illetékes szerve által kiadott kölcsönös elismerési eljárással
2.3.
Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho lieku typu II postupom vzájomného
uznania vydaného príslušným orgánom iného členského štátu
II. típusú állatgyógyászati gyógyszer regisztrációja módosításának kérvényezése
decentralizált eljárással
2.4.
Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho lieku typu II decentralizovaným postupom
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g)

h)
i)

j)

k)

l)

Állatgyógyászati gyógyszer regisztrációjának kölcsönös elismerésének kérvényezése
Žiadosť o vzájomné uznanie registrácie veterinárneho lieku
Állatgyógyászati gyógyszer regisztrációjáról szóló határozat elfogadásának kérvényezése, melyet más tagállam illetékes szerve adott ki
1.
Žiadosť o uznanie rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku vydaného príslušným orgánom iného členského štátu
Állatgyógyászati gyógyszer regisztrációjáról szóló határozat elfogadásának kérvényezése
a szakirodalomra való hivatkozással, melyet más tagállam illetékes szerve adott ki
2.
Žiadosť o uznanie rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku s odkazom na vedeckú literatúru vydaného príslušným orgánom iného členského štátu
Homeopatikus állatgyógyászati szer regisztrációjáról szóló határozat elfogadásának kérvényezése egyszerűsített eljárással, melyet más tagállam illetékes szerve adott ki
3.
Žiadosť o uznanie rozhodnutia o registrácii homeopatického veterinárneho lieku zjednodušeným postupom vydaného príslušným orgánom iného členského štátu
Állatgyógyászati gyógyszer regisztrációjáról szóló határozat elfogadásának kérvényezése
az állatgyógyászati gyógyszer regisztrációjáról szóló határozat birtokosának beleegyezésével, állatgyógyászati gyógyszer regisztrálásának kérvényezése (kiterjesztés)
4.
Žiadosť o uznanie rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku so súhlasom držiteľa
rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku, žiadosť o registráciu veterinárneho lieku
(rozšírenie radu)
Állatgyógyászati gyógyszer regisztrációja elismerésének kérvényezése decentralizált eljárással, ha a Szlovák Köztársaság referencia tagállam
5.
Žiadosť o uznanie registrácie veterinárneho lieku decentralizovaným postupom ak je
Slovenská republika referenčným členským štátom
Állatgyógyászati gyógyszer regisztrációjának kölcsönös elismerésének kérvényezése, ha
a Szlovák Köztársaság referencia tagállam
6.
Žiadosť o vzájomné uznanie registrácie veterinárneho lieku, ak je Slovenská republika
referenčným členským štátom
Állatgyógyászati gyógyszer regisztrációja kölcsönös elismerésének kérvényezése a szakirodalomra való hivatkozással, ha a Szlovák Köztársaság referencia tagállam
7.
Žiadosť o vzájomné uznanie registrácie veterinárneho lieku s odkazom na vedeckú literatúru, ak je Slovenská republika referenčným členským štátom
Homeopatikus állatgyógyászati szer regisztrációja kölcsönös elfogadásának kérvényezése egyszerűsített eljárással, ha a Szlovák Köztársaság referencia tagállam
8.
Žiadosť o vzájomné uznanie registrácie veterinárneho homeopatického lieku zjednodušeným postupom, ak je Slovenská republika referenčným členským štátom
Állatgyógyászati gyógyszer regisztrációja kölcsönös elismerésének kérvényezése, a jogbirtokos beleegyezésével (kiterjesztés), ha a Szlovák Köztársaság referencia tagállam
9.
Žiadosť o vzájomné uznanie registrácie veterinárneho lieku so súhlasom držiteľa (rozšírenie radu), ak je Slovenská republika referenčným členským štátom
Állatgyógyászati gyógyszer párhuzamos behozatalának engedélyezése
10.
Vydanie povolenia na súbežný dovoz veterinárneho lieku
Humán gyógyszer regisztrációjának átruházásáról szóló határozat kiadása 36cn)
Vydanie rozhodnutia o prevode registrácie humánneho lieku36cn)
Állatgyógyászati gyógyszer regisztrációjának átruházásának kérvényezése
Žiadosť o prevod registrácie veterinárneho lieku
Állatgyógyászati készítmény és állatgyógyászati segédeszköz jóváhagyásáról szóló határozat
kiadása36k)
Vydanie rozhodnutia o schválení veterinárneho prípravku a veterinárnej zdravotníckej pomôcky36k)
Az i) pontban feltüntetett határozat módosításáról vagy meghosszabbításáról szóló határozat
kiadása
Vydanie rozhodnutia o zmene alebo predĺžení rozhodnutia uvedeného v písmene i)
Állatgyógyászati készítmények és állatgyógyászati segédeszközök klinikai tesztelésének engedélyezése36l)
Vydanie povolenia na klinické skúšanie veterinárnych liekov a veterinárnych zdravotníckych
pomôcok36l)
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m)
n)
o)
p)
q)
r)

s)

t)

u)

v)

w)

x)

y)

z)

aa)

ab)

Nem regisztrált állatgyógyászati gyógyszer behozatalának és forgalomba hozatalának engedélyezése36m)
Vydanie povolenia na dovoz a uvádzanie do obehu neregistrovaného veterinárneho lieku36m)
Humán gyógyszer klinikai tesztelésének engedélyezéséről szóló határozat kiadása
Vydanie rozhodnutia o povolení klinického skúšania humánneho lieku
Egészségügyi segédeszköz klinikai tesztelésének engedélyezéséről szóló határozat kiadása
Vydanie rozhodnutia o povolení klinického skúšania zdravotníckej pomôcky
Állatgyógyászati gyógyszer regisztrációja megszüntetésének kérvényezése, egyéb követelményekkel
Žiadosť o zrušenie registrácie veterinárneho lieku s ďalšími požiadavkami
A gyógyszer hatósági árának meghatározásáról szóló kérvény elbírálása
Rozhodovanie o žiadosti o úradné určenie ceny lieku
A gyógyszer hatóságilag meghatározott árának emeléséről szóló kérvény elbírálása
Rozhodovanie o žiadosti o zvýšenie úradne určenej ceny lieku
A gyógyszer kategorizált gyógyszerek listájára történő besorolásáról és hatósági árának meghatározásáról szóló kérvény elbírálása (olyan gyógyszer esetén, amely tulajdonságainak köszönhetően nem tartozik egy referenciacsoportba sem, a kategorizált gyógyszerek listáján)
Rozhodovanie o žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku (liek, ktorý svojou charakteristikou nepatrí do žiadnej referenčnej skupiny zaradenej v zozname kategorizovaných liekov)
A gyógyszer kategorizált gyógyszerek listájára történő besorolásáról és hatósági árának meghatározásáról szóló kérvény elbírálása (olyan gyógyszer esetén, amely tulajdonságainak köszönhetően valamelyik referenciacsoportba tartozik, a kategorizált gyógyszerek listáján)
Rozhodovanie o žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku (liek, ktorý svojou charakteristikou patrí do niektorej referenčnej skupiny zaradenej v zozname kategorizovaných liekov)
A gyógyszer kategorizált gyógyszerek listájára történő feltételhez kötött besorolásáról és hatósági árának meghatározásáról szóló kérvény elbírálása
Rozhodovanie o žiadosti o podmienené zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a
úradné určenie ceny lieku
Egészségügyi segédeszköz kategorizált egészségügyi segédeszközök listájára történő besorolásáról és hatósági árának meghatározásáról szóló kérvény elbírálása
Rozhodovanie o žiadosti o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných
zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Egészségügyi segédeszköz kategorizált speciális egészségügyi anyagok listájára történő besorolásáról és hatósági árának meghatározásáról szóló kérvény elbírálása
Rozhodovanie o žiadosti o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných
špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Diétás élelmiszer kategorizált diétás élelmiszerek listájára történő besorolásáról és a diétás
élelmiszer hatósági árának meghatározásáról szóló kérvény elbírálása
Rozhodovanie o žiadosti o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín a úradné určenie ceny dietetickej potraviny
A kategorizált gyógyszerek listáján szereplő gyógyszer hatóságilag meghatározott árának emeléséről szóló kérvény elbírálása
Rozhodovanie o žiadosti o zvýšenie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov
A kategorizált egészségügyi segédeszközök listáján szereplő egészségügyi segédeszköz hatóságilag meghatározott árának emeléséről szóló kérvény elbírálása
Rozhodovanie o žiadosti o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v
zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
A kategorizált speciális egészségügyi anyagok listáján szereplő egészségügyi segédeszköz hatóságilag meghatározott árának emeléséről szóló kérvény elbírálása
Rozhodovanie o žiadosti o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v
zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov
A kategorizált diétás élelmiszerek listáján szereplő diétás élelmiszer hatóságilag meghatározott
árának emeléséről szóló kérvény elbírálása
Rozhodovanie o žiadosti o zvýšení úradne určenej ceny dietetickej potraviny zaradenej v zozname kategorizovaných dietetických potravín
www.onkormanyzas.sk
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ac)
ad)

ae)

af)

A referenciacsoport jellemzőinek módosításáról szóló kérvény elbírálása
Rozhodovanie o žiadosti o zmenu charakteristík referenčnej skupiny
Az egészségügyi segédeszközök alcsoportja jellemzőinek módosításáról szóló kérvény elbírálása
Rozhodovanie o žiadosti o zmenu charakteristík podskupiny zdravotníckych pomôcok
A speciális egészségügyi anyagok alcsoportja jellemzőinek módosításáról szóló kérvény elbírálása
Rozhodovanie o žiadosti o zmenu charakteristík podskupiny špeciálnych zdravotníckych materiálov
A diétás élelmiszerek alcsoportja jellemzőinek módosításáról szóló kérvény elbírálása
Rozhodovanie o žiadosti o zmenu charakteristík podskupiny dietetických potravín
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Mentesítés
Oslobodenie
Az ac) – af) pontok szerinti illetékek fizetése alól mentesül az eljárás résztvevője, ha a kérvény tárgyát a következők valamelyike képezi:
Od poplatkov podľa písmen ac) až af) je účastník konania oslobodený, ak predmetom žiadosti je
1. az egészségügyi biztosító maximális térítési összegének csökkentése a gyógyszer standard adagjáért,
zníženie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva,
2. az egészségügyi biztosító maximális térítési összegének csökkentése az egészségügyi segédeszközök alcsoportjában szereplő egészségügyi segédeszközért,
zníženie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za zdravotnícku pomôcku zaradenú v podskupine zdravotníckych pomôcok,
3. az egészségügyi biztosító maximális térítési összegének csökkentése a speciális egészségügyi anyagok alcsoportjában szereplő egészségügyi segédeszközért,
zníženie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za zdravotnícku pomôcku zaradenú v podskupine špeciálnych zdravotníckych materiálov,
4. az egészségügyi biztosító maximális térítési összegének csökkentése a diétás élelmiszer referenciaadagjának egységéért,
zníženie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za jednotku referenčnej dávky dietetickej potraviny,
5. a gyógyszerfelírási korlátozások szűkítése,
zúženie preskripčného obmedzenia,
6. az indikációs terület korlátozásának szűkítése,
zúženie indikačného obmedzenia,
7. a mennyiségi korlát csökkentése vagy
zníženie množstvového limitu alebo
8. a pénzügyi korlát csökkentése.
zníženie finančného limitu.

1.

2.
3.

4.

Megjegyzések
Poznámky
Az állatgyógyászati gyógyszer regisztrációja megszüntetésének kérvényezése, egyéb követelmények nélkül illetékmentes.
Žiadosť o zrušenie registrácie veterinárneho lieku bez ďalších požiadaviek sa nespoplatňuje.
Az Európai Bizottság rendeletével előírt regisztráció-módosítás illetékmentes.
Zmena v registrácii podmienená nariadením Európskej komisie sa nespoplatňuje.
A q) - af) pontok szerinti kérvényekért járó illetéket a Szlovák Köztársaság Egészségügyi Minisztériumának számlájára kell átutalni, legkésőbb a kérvény kézbesítésétől számított hét napon belül, különben az eljárást leállítják.
Úhrada poplatku pre žiadosti podľa písmen q) až af) musí byť pripísaná na účet Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky najneskôr siedmy deň odo dňa doručenia žiadosti, inak sa konanie zastaví.
Ha a q) - af) pontok szerinti eljárást leállítják, a befizetett illetékeket nem térítik vissza.
Ak konanie podľa písmen q) až af) bolo zastavené, uhradené poplatky sa nevracajú.
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153. tétel
Položka 153
Veszélyes vegyi anyagok és veszélyes vegyi készítmények csomagolása különleges megjelölésének kérvényezése36r)
a)
Žiadosť o zvláštne označovanie obalov nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov36r)
Detergensek vagy detergensek felületaktív alkotórészeinek forgalomba hozatalára feljogosító
kivétel megadásának kérvényezése36t)
b)
Žiadosť o podanie výnimky z uvádzania detergentov alebo povrchovo aktívnych látok pre detergenty na trh36t)
153.a tétel
Položka 153a
Hatóanyag jóváhagyása
1.
Schválenie účinnej látky
Hatóanyag jóváhagyásának megújítása
2.
Obnovenie schválenia účinnej látky
Biocid termék belföldi engedélyezése
3.
Vnútroštátna autorizácia biocídneho výrobku
Biocid termék uniós engedélyezése
4.
Autorizácia Únie
Biocid termék csoportjának belföldi engedélyezése
5.
Vnútroštátna autorizácia skupiny biocídnych výrobkov
Biocid termék csoportjának uniós engedélyezése
6.
Autorizácia Únie pre skupinu biocídnych výrobkov
Biocid termék fokozatos kölcsönös elismerése vagy biocid termék párhuzamos kölcsönös elismerése
7.
Postupné vzájomné uznanie biocídneho výrobku alebo paralelné vzájomné uznanie biocídneho výrobku
Biocid termékek csoportjának fokozatos kölcsönös elismerése vagy biocid termékek csoportjának párhuzamos kölcsönös elismerése
8.
Postupné vzájomné uznanie skupiny biocídnych výrobkov alebo paralelné vzájomné uznanie
skupiny biocídnych výrobkov
Biocid termékek csoportja belföldi engedélyezésének megújítása külön szabályozás szerint
vagy biocid termékek csoportja uniós engedélyezésének megújítása
9.
Obnovenie vnútroštátnej autorizácie skupiny biocídnych výrobkov podľa osobitného predpisu
alebo obnovenie autorizácie Únie pre skupinu biocídnych výrobkov
Az engedély módosítása vagy kiegészítése az engedély birtokosának kérelmére
10.
Zmena a doplnenie autorizácie na žiadosť držiteľa autorizácie
Biocid termék bejegyezése a Szlovák Köztársaság piacán hozzáférhető biocid termékek nyilvántartásába
11.
Zapísanie biocídneho výrobku do registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike
A Vegyi Anyagok és Készítmények Központja határozatának módosítása, biocid terméknek a
Szlovák Köztársaság piacán hozzáférhető biocid termékek nyilvántartásába történő bejegyzé12. séről
Zmena rozhodnutia Centra pre chemické látky a prípravky o zapísaní biocídneho výrobku do
registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike
Biocid termék törlése a Szlovák Köztársaság piacán hozzáférhető biocid termékek nyilvántartásából, jogi személy vagy természetes személy – vállalkozó saját kérésére
13.
Výmaz biocídneho výrobku z registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike na vlastnú žiadosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa
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eur
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154. tétel / Položka 154
a)

Meghatározott termékek kereskedelmi licencének megadása, a meghatározott termékek értékének
Udelenie licencie na obchodovanie s určenými výrobkami, z hodnoty určených výrobkov
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)
j)
k)

l)

m)
n)

o)

p)

A meghatározott termékek végfelhasználási nyilatkozatának igazolása, a kettős felhasználású
termékek behozatali engedélyén
Vydanie potvrdenia na vyhlásení o konečnom použití určených výrobkov, dovozného certifikátu položiek s dvojakým použitím
A védelmi ipar termékeivel való kereskedelem engedélyezése
Vydanie povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu
a védelmi ipari termékek behozatali licencének vagy a védelmi ipari termékek kiviteli licencének kiadása, a licencben megengedett áru értékének
vydanie licencie na dovoz výrobkov obranného priemyslu alebo licencie na vývoz výrobkov
obranného priemyslu z hodnoty tovaru povolenej v licencii
Katonai felszerelések, fegyverek, lőszerek és robbanóanyagok behozatali és kiviteli licencének kiadása gyorsított körlevél formájában, a megadott licencben feltüntetett áru értékének
Vydanie licencie na dovoz a vývoz vojenského materiálu, zbraní, streliva a výbušnín zrýchleným obežníkovým spôsobom, z hodnoty tovaru udelenej v licencii
Kábítószerek, pszichotrop anyagok és kábítószer vagy pszichotrop anyag tartalmú készítmények behozatali, kiviteli vagy tranzit engedélyének kiadása
Vydanie dovozného, vývozného alebo tranzitného povolenia na omamné látky, psychotropné
látky a prípravky s obsahom omamných látok alebo psychotropných látok
Meghatározott anyagok kiviteli engedélyének vagy meghatározott anyagok behozatali engedélyének kiadása
Vydanie povolenia na vývoz určených látok alebo povolenia na dovoz určených látok
Kiválasztott vegyi anyagok és készítmények behozatali vagy kiviteli licencének kiadása, külön szabályozás szerint36n)
Vydanie licencie na dovoz alebo vývoz vybraných chemických látok a prípravkov podľa osobitného predpisu36n)
Meghatározott termékek transzferéről szóló engedély kiadása
Vydanie povolenia na transfer určených výrobkov
Az a), b) és d) - i) pontok szerinti engedélyek másodpéldányának kiadása
Vydanie duplikátu podľa písmen a), b) a d) až i)
globális transzferlicenc kiadása
vydanie globálnej transferovej licencie
individuális transzferlicenc kiadása
vydanie individuálnej transferovej licencie
általános transzferlicenc kiadása
vydanie všeobecnej transferovej licencie
védelmi ipari termékek átvevői tanúsítványának kiadása
vydanie certifikátu príjemcu výrobkov obranného priemyslu
védelmi ipari hatástalanított termékek gyűjtőinek nyilvántartásába történt bejegyzéséről szóló
bizonylat kiadása
vydanie osvedčenia o zápise do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného
priemyslu
a védelmi ipar termékeivel való kereskedelmi engedély másodpéldányának kiadása, védelmi
ipari termékek behozatali licencének vagy a védelmi ipari termékek kiviteli licencének másodpéldányának kiadása, globális transzferlicenc másodpéldányának kiadása, individuális
transzferlicenc másodpéldányának kiadása, általános transzferlicenc másodpéldányának kiadása, védelmi ipari termékek átvevői tanúsítványa másodpéldányának kiadása, védelmi ipari
hatástalanított termékek gyűjtőinek nyilvántartásába történt bejegyzéséről szóló bizonylat másodpéldányának kiadása, a c), d), k) - o) pontok szerint
vydanie duplikátu povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu, vydanie
duplikátu licencie na dovoz výrobkov obranného priemyslu alebo licencie na vývoz výrobkov
obranného priemyslu, vydanie duplikátu globálnej transferovej licencie, vydanie duplikátu individuálnej transferovej licencie, vydanie duplikátu všeobecnej transferovej licencie, vydanie
duplikátu certifikátu príjemcu výrobkov obranného priemyslu, vydanie duplikátu osvedčenia o
zápise do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu podľa písmen
c), d), k) až
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q)

r)

s)

t)

védelmi ipari termékek behozatali licencének vagy a védelmi ipari termékek kiviteli licence
érvényességének meghosszabbításáról szóló határozat kiadása, a globális transzferlicenc érvényességének meghosszabbításáról szóló határozat kiadása, az individuális transzferlicenc
érvényességének meghosszabbításáról szóló határozat kiadása, a d) és k) - m) pontok szerinti
általános transzferlicenc érvényességének meghosszabbításáról szóló határozat kiadása
euró
33
vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti licencie na dovoz výrobkov obranného priemyslu
eur
alebo licencie na vývoz výrobkov obranného priemyslu, vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti globálnej transferovej licencie, vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti individuálnej
transferovej licencie, vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti všeobecnej transferovej licencie podľa písmen d) a k) až m)
Adat módosítása (kivéve az értéket érintő adatot) az engedélyben, licencben, behozatali engedélyben, végfelhasználói nyilatkozaton az a) - i) pontok szerint
euró
18
Zmena údaja (okrem údaja týkajúceho sa hodnoty) na povolení, licencii, dovoznom certifikáeur
te, vyhlásení konečného užívateľa podľa písmen a) až
az új érték és az eredeti illeték közötti
Az értéket érintő adat módosítása
különbség 0,1%-a, legkevesebb 18 euró
Zmena údaja týkajúceho sa hodnoty
rozdiel medzi 0,1% z novej hodnoty
a pôvodným poplatkom, najmenej 18 eur
Külföldi partnerrel történő tárgyalás előzetes jóváhagyásának kiadása
euró
18
Vydanie predbežného súhlasu na rokovanie so zahraničným partnerom
eur

Meghatalmazás
Splnomocnenie
Határérték alatti szállítmányok esetén a közigazgatási hatóság csökkentheti az illeték meghatározott illetékkulcsát. Az
illetékeket a közigazgatási hatóság írásbeli felszólítása nélkül is be lehet fizetni.
V prípade podlimitných dodávok môže správny orgán znížiť určenú sadzbu poplatku. Poplatky možno zaplatiť aj bez písomnej výzvy správneho orgánu.
Megjegyzés
Poznámka
A közigazgatási szerv nem szedi be a jelen tétel szerinti illetéket, ha olyan robbanóanyagok és robbanóeszközök mintáinak behozataláról van szó, melyeket azok tanúsítványának és besorolásának bejelentett szervezet általi elvégzése céljából importálnak.
Správny orgán nevyberie poplatok podľa tejto položky, ak ide o dovoz vzoriek výbušnín a výbušných predmetov určených na vykonanie ich certifikácie a klasifikácie notifikovanou osobou.
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X. RÉSZ
KÖRNYEZET
X. ČASŤ
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
160. tétel
Položka 160
Jóváhagyás kiadásának, módosításának vagy megszüntetésének kérvényezése, külön szabályozás szerint 36p)
Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona36p)
természetes személy esetében
1.
10
fyzická osoba
Jogi személy vagy vállalkozásra jogosult természetes személy esetében, akinek a tevékenysége összefügg a benyújtott kérvénnyel
2.
100
Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti
súvisí s podanou žiadosťou

1.

2.

3.

euró
eur
euró
eur

Mentesítés
Oslobodenie
A jelen tétel szerinti illeték fizetése alól mentesülnek a természettudományi múzeumok és az állami felsőoktatási
intézmények.
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním a verejné vysoké školy.
A természet és táj különösen védett részeinek feltárása és kutatása jóváhagyásának illetékfizetése alól, valamint a
feltárással és kutatással összefüggő tevékenység kérvényezési illetékének fizetése alól mentesülnek a középiskolák
és felsőoktatási intézmények diákjai és hallgatói, az iskolalátogatási igazolás bemutatása után, ha a természet és a
táj különösen védett részeinek feltárását és kutatását a természet és a táj védelmének érdekében teszik.
Od poplatku za podanie žiadosti na vydanie súhlasu na prieskum a výskum osobitne chránených častí prírody a
krajiny a od poplatku za podanie žiadosti na činnosť súvisiacu s vykonávaním výskumu a prieskumu sú oslobodení
žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú výskum a
prieskum osobitne chránených častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody a krajiny.
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)
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov
a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov. 37)

161. tétel
Položka 161
Tiltások alóli kivétel engedélyezésének, módosításának vagy megszüntetésének kérvényezése, külön szabályozás szerint36p)
Podanie žiadosti o povolenie, zmenu alebo zrušenie výnimky zo zákazov ustanovených osobitným zákonom36p)
természetes személy esetében
euró
1.
10
fyzická osoba
eur
jogi személy vagy vállalkozásra jogosult természetes személy esetében, melynek/akinek
tevékenysége összefügg a benyújtott kérvénnyel
euró
2.
100
právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti
eur
súvisí s podanou žiadosťou

1.

2.

Mentesítés
Oslobodenie
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.
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú vedecko-výskumnú činnosť, verejné vysoké školy a múzeá s prírodovedným
zameraním.
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)
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov
a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.37)
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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.
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s povolením výnimky na
odchyt alebo usmrtenie chránených druhov živočíchov v prípadoch, ak je ohrozené zdravie alebo život človeka, ak
vznikli preukázateľné škody na majetku alebo ak vznikli preukázateľné škody na chránených druhoch živočíchov.

161.a tétel
Položka 161a
Példányok behozatali és kiviteli engedélyének vagy újbóli kiviteli igazolása kiadásának kérvényezése37a)
Podanie žiadosti na vydanie povolenia na dovoz, vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz exemplárov37a)

15

euró
eur

Mentesítés
Oslobodenie
A jelen tétel szerinti illeték fizetése alól mentesülnek a természettudományi múzeumok, az állami, megyei vagy községi
alapítású állatkertek és a Szlovák Köztársaság Állami Természetvédelmi Hivatala.
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním, zoologické záhrady, ktorých zriaďovateľom je štát, vyšší územný celok alebo obec a Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky.
161.b tétel
Položka 161b
Kereskedelmi tevékenységek tilalma alóli kivétel kérvényezése külön szabályozás szerint, vagy élő példányok áthelyezésének jóváhagyása külön szabályozás szerint37a)
Podanie žiadosti o udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností podľa osobitných predpisov alebo vydanie súhlasu
na premiestnenie živých exemplárov podľa osobitných predpisov 37a)
1 - 20 példány esetén
6 euró minden példányért
1.
pre 1 až 20 exemplárov
6 eur za každý exemplár
21 - 100 példány esetén
euró
2.
130
pre 21 až 100 exemplárov
eur
több mint 100 példány esetén
euró
3.
300
pre viac ako 100 exemplárov
eur
37aa)
példány esetén, a külön szabályozás szerint használt egységek feltüntetésével
euró
4.
6
pre exemplár s uvedením jednotiek používaných podľa osobitného predpisu 37aa)
eur
Mentesítés
Oslobodenie
A jelen tétel szerinti illeték fizetése alól mentesülnek a természettudományi múzeumok, az állami, megyei vagy községi
alapítású állatkertek és a Szlovák Köztársaság Állami Természetvédelmi Hivatala.
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním, zoologické záhrady, ktorých zriaďovateľom je štát, vyšší územný celok alebo obec a Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky.
161.c tétel
Položka 161c
Géntechnológiai berendezés első használatáról szóló jóváhagyás kiadásának kérvényezése37b)
a)
Žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie zariadenia na genetické technológie37b)
Géntechnológia zárt térben történő használatáról szóló jóváhagyás kiadásának kérvényezéb) se37b)
Žiadosť o vydanie súhlasu na používanie genetických technológií v uzavretých priestoroch 37b)
A tevékenységek kisebb kockázati osztályba történő besorolásának módosításáról szóló jóvác) hagyás kiadásának kérvényezése37b)
Žiadosť o vydanie súhlasu na zmenu zatriedenia činností do nižšej rizikovej triedy 37b)
A berendezés ellenőrzése során leállított tevékenységek folytatásáról szóló jóváhagyás kiadásának kérvényezése37b)
d)
Žiadosť o vydanie súhlasu na pokračovanie v činnostiach, ktoré boli pozastavené pri vykonávaní inšpekcie zariadenia37b)
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e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)
m)
n)

Genetikailag módosított szervezetek, a magasabb rendű növények kivételével, környezetbe
történő kijuttatásáról szóló jóváhagyás kiadásának kérvényezése37c)
Žiadosť o vydanie súhlasu na zavedenie geneticky modifikovaných organizmov, okrem vyšších
rastlín, do životného prostredia37c)
Genetikailag módosított magasabb rendű növények környezetbe történő kijuttatásáról szóló
jóváhagyás kiadásának kérvényezése37c)
Žiadosť o vydanie súhlasu na zavedenie geneticky modifikovaných vyšších rastlín do životného prostredia37c)
Genetikailag módosított szervezet, több genetikailag módosított szervezet és genetikailag módosított szervezetek kombinációja környezetbe történő kijuttatásának módosításáról szóló jóváhagyás kiadásának kérvényezése37c)
Žiadosť o vydanie súhlasu na zmenu zavádzania geneticky modifikovaného organizmu, viacerých geneticky modifikovaných organizmov a kombinácie geneticky modifikovaných organizmov37c)
A környezetbe kijuttatandó genetikailag módosított szervezetek behozataláról szóló jóváhagyás kiadásának kérvényezése37c)
Žiadosť o vydanie súhlasu na dovoz geneticky modifikovaných organizmov určených na zavedenie do životného prostredia37c)
Genetikailag módosított szervezetekből készült termék forgalomba hozataláról szóló jóváhagyás kiadásának kérvényezése37d)
Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie výrobku z geneticky modifikovaných organizmov na
trh37d)
Más célra használandó, ugyanolyan termék ismételt forgalomba hozataláról szóló jóváhagyás
kiadásának kérvényezése37d)
Žiadosť o vydanie súhlasu na opakované uvedenie rovnakého výrobku na trh, ak sa má používať na iný účel37d)
A forgalomba hozott termék lényeges módosításáról szóló jóváhagyás kiadásának kérvényezése37d)
Žiadosť o vydanie súhlasu na podstatnú zmenu výrobku uvedeného na trh 37d)
Az elsőként forgalomba hozandó termék behozataláról szóló jóváhagyás kiadásának kérvényezése37d)
Žiadosť o vydanie súhlasu na dovoz výrobku, ktorý má byť prvý uvedený na trh37d)
A jóváhagyásról szóló határozat módosításának vagy megszüntetésének kérvényezése 37e)
Žiadosť o zmenu alebo zrušenie rozhodnutia o súhlase37e)
A forgalomba hozatal jóváhagyásról szóló határozat érvényessége meghosszabbításának kérvényezése37f)
Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o súhlase s uvedením na trh 37f)
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Meghatalmazás
Splnomocnenie
A közigazgatási hatóság 50%-kal csökkenti az illetéket, ha a jelen tétel e) vagy f) pontja szerinti ismételt kérvényezésről
van szó.
Správny orgán zníži poplatok o 50%, ak ide o opakované žiadosti podľa písmena e) alebo f) tejto položky.
161.d tétel
Položka 161d
Kivitelre, újbóli kivitelre vagy az Európai Unió keretén belüli kereskedelemre szánt kaviár feldolgozására, csomagolására vagy újracsomagolására feljogosító licenc megadása 37g)
Udelenie licencie na spracovanie, balenie alebo opätovné balenie kaviáru určeného na vývoz, opätovný vývoz alebo obchod v rámci Európskej únie37g)
161.e tétel
Položka 161e
Madarak egyedi jelölésére használt gyűrűk gyártására vagy forgalmazására feljogosító licenc megadása37h)
Udelenie licencie na výrobu alebo distribúciu krúžkov37h) na účely nezameniteľného označenia vtákov
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162. tétel
Položka 162
Hulladékártalmatlanító berendezés üzemeltetése jóváhagyásának kérvényezése38), kivéve a
hulladékégető műveket és a hulladék-együttégető berendezéseket
a)
Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov38)
okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov
Hulladékártalmatlanítás jóváhagyásának kérvényezése,38) melyet nem hagytak jóvá az a) pont
szerint, kivéve a hulladék ártalmatlanítását a hulladékégető művekben és a hulladékegyüttégető berendezésekben
b)
Žiadosť o udelenie súhlasu na zneškodňovanie odpadov, 38) na ktoré nebol daný súhlas podľa
písm. a), okrem zneškodňovania odpadov v spaľovniach a v zariadeniach na spoluspaľovanie
odpadov
Hulladékhasznosító berendezés üzemeltetése jóváhagyásának kérvényezése 38), kivéve a hulladékégető műveket és a hulladék-együttégető berendezéseket
c)
Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov 38)
okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov
Hulladékgyűjtő berendezés üzemeltetése jóváhagyásának kérvényezés,38) ha olyan berendezésről van szó, melynek működését nem hagyták jóvá az a) és c) pontok szerint
d)
Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, 38) ak ide o zariadenie, na prevádzku ktorého nebol daný súhlas podľa písm. a) a c)
Hulladékhasznosító, hulladékártalmatlanító és hulladékgyűjtő berendezések és azok részei
módosításának, valamint rekonstrukciója jóváhagyásának kérvényezése, melyek működtetése
jóváhagyáshoz kötött, ha hatással vannak a berendezésen belül a hulladékkezelésre38)
e)
Žiadosť o udelenie súhlasu na zmenu a rekonštrukcie zariadení na zhodnocovanie odpadov,
zneškodňovanie odpadov a zber odpadov alebo ich častí, na ktorých prevádzkovanie sa vydáva súhlas, ak majú vplyv na nakladanie s odpadmi v zariadení 38)
Veszélyes hulladékok kezelése jóváhagyásának kérvényezése38)
f)
Žiadosť o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi 38)
Veszélyes hulladékok szállítása jóváhagyásának kérvényezése38)
g)
Žiadosť o udelenie súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov38)
Hulladékártalmatlanító berendezés és veszélyeshulladék-hasznosító berendezés üzemeltetési
szabályzata jóváhagyásának kérvényezése38)
h)
Žiadosť o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov 38)
Veszélyeshulladék-kezelő technológia mobil berendezéseken való használata jóváhagyásának
kérvényezése, beleértve a mobil berendezés általános üzemeltetési feltételeit38)
i)
Žiadosť o udelenie súhlasu na použitie technológie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
na mobilných zariadeniach vrátane všeobecných podmienok prevádzkovania mobilného zariadenia38)
Veszélyeshulladék-kezelő technológia első bevezetése jóváhagyásának kérvényezése a Szlovák Köztársaság piacára38)
j)
Žiadosť o udelenie súhlasu na prvé uvedenie technológie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi na trh v Slovenskej republike38)
A hulladék előzetes osztályozása nélküli, a hulladék birtokosa általi felhalmozása jóváhagyásának kérvényezése,38) ha tekintettel a további feldolgozás vagy ártalmatlanítás módjára, az
osztályozás és az elkülönített felhalmozás nem lehetséges vagy nem célravezető
k)
Žiadosť o udelenie súhlasu na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia,38) ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné
Hulladéklerakó vagy annak része lezárásának, rekultivációjának és további megfigyelésének
végrehajtása jóváhagyásának kérvényezése38)
l)
Žiadosť o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie38)
Régi járművek gyűjtése és feldolgozása jóváhagyásának kérvényezése38)
m)
Žiadosť o udelenie súhlasu na zber a spracovanie starých vozidiel38)
Engedélyezés, engedélyezés meghosszabbítása vagy módosítása megadásának kérvényezén)
se38)
Žiadosť o udelenie autorizácie, predĺženie autorizácie alebo jej zmeny38)
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o)
p)

r)

s)

t)
u)
v)

w)

x)
y)
z)

aa)

Hulladék behozatala, kivitele vagy tranzitja megadásának kérvényezése38)
Žiadosť o udelenie povolenia na dovoz, vývoz a tranzit odpadov 38)
A hulladéktermelő hulladékgazdálkodási programja jóváhagyásának kérvényezése
Žiadosť o schválenie programu odpadového hospodárstva pôvodcu odpadu
A hulladék besorolásáról szóló határozat kérvényezése, ha a hulladék birtokosa nem tudja a
hulladékot egyértelműen besorolni, a Hulladékkatalógus szerint38)
Žiadosť o rozhodnutie o zaradení odpadu, ak držiteľ odpadu nemôže odpad jednoznačne zaradiť podľa Katalógu odpadov38)
Az a), c), d), f), g), h), i) és m) pontok szerinti jóváhagyások módosításának kérvényezése és
az f) pont szerinti jóváhagyás meghosszabbításának kérvényezése
Žiadosť o zmenu udelených súhlasov podľa písmen a), c), d), f), g), h), i) a m) a žiadosť o
predĺženie vydaného súhlasu podľa písmena f)
Kisebb légszennyező források épület-elhelyezései jóváhagyásának kiadása
Vydanie súhlasu na umiestnenie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
Kisebb légszennyező források épülethasználata jóváhagyásának kiadása
Vydanie súhlasu na užívanie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
Kisebb légszennyező források épületmódosítása jóváhagyásának kiadása
Vydanie súhlasu na zmenu stavby malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
Helyhez kötött légszennyező forrásokban használt tüzelő- és nyersanyagok megváltoztatása
jóváhagyásának kiadása
Vydanie súhlasu na zmenu používaných palív a surovín v stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia
Légszennyező források berendezéseiben használt technológia módosítása jóváhagyásának kiadása
Vydanie súhlasu na zmenu technológie zariadení zdrojov znečisťovania ovzdušia
Légszennyező források használata módosítása jóváhagyásának kiadása
Vydanie súhlasu na zmenu užívania zdrojov znečisťovania ovzdušia
Helyhez kötött légszennyező források, a végrehajtott változások utáni üzemeltetése jóváhagyásának kiadása
Vydanie súhlasu na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách
Légszennyező források technológiai egészének beszereléséről, azok változásáról, üzembe helyezéséről szóló határozat kiadása, ha azok engedélyezése nem építési eljáráshoz kötött
Vydanie rozhodnutia na inštaláciu technologických celkov zdrojov znečisťovania ovzdušia, na
ich zmeny, na ich uvedenie do prevádzky, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu

163. tétel
Položka 163
A kutatási térség meghatározásáról szóló határozat kiadása39)
a)
Vydanie rozhodnutia o určení prieskumného územia 39)
A kutatási térség módosításáról szóló határozat kiadása
b)
Vydanie rozhodnutia o zmene prieskumného územia
A jelen tétel b) pontja szerinti határozat módosítása, mely a cégszerű megnevezés, székhely
(állandó lakhely), személyi azonosító szám vagy statisztikai számjel változását érinti
c) Vykonanie zmeny v rozhodnutí podľa písmena b) tejto položky týkajúcej sa zmeny obchodného
mena, sídla (trvalého pobytu), zmeny rodného čísla alebo zmeny identifikačného čísla organizácie
A kutatási térség megszüntetéséről szóló határozat kiadása
d)
Vydanie rozhodnutia o zrušení prieskumného územia
A kutatási térség meghatározásáról szóló határozat érvényességének meghosszabbítása
e)
Predĺženie platnosti rozhodnutia o určení prieskumného územia
Kivonat kiadása a kutatási térségek nyilvántartásából, minden egyes megkezdett oldalért
f)
Vydanie výpisu z evidencie prieskumných území, za každú aj začatú stranu
Kutatási térség szerződéses átruházásáról szóló jóváhagyás kiadásának kérvényezése és a
szükséges módosítás végrehajtása a kutatási térségek nyilvántartásában
g)
Žiadosť o vydanie súhlasu so zmluvným prevodom prieskumného územia a vykonanie
potrebnej zmeny v evidencii prieskumných území
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Megjegyzés
Poznámka
A jelen tétel szerinti illeték magában foglalja a helyi ellenőrzést és a kutatási térségek nyilvántartásába történő bejegyzést is.
Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj miestne zisťovanie a zapísanie do evidencie prieskumných území
164. tétel
Položka 164
Geológiai munkálatok tervezését, elvégzését és kiértékelését igazoló szakmai alkalmassági
vizsgára történő jelentkezés benyújtása
a)
Podanie prihlášky na skúšku odbornej spôsobilosti na projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác
Geológiai munkálatok tervezésének, elvégzésének és kiértékelésének szakmai alkalmassági
igazolványa másodpéldányának kiadása
b)
Vydanie duplikátu preukazu odbornej spôsobilosti na projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác
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Megjegyzés
Poznámka
Az a) pont szerinti illeték magában foglalja a geológiai munkálatok tervezésének, elvégzésének és kiértékelésének igazolványának kiadását is.
Poplatok podľa písmena a) zahŕňa aj vydanie preukazu na projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických
prác.
165. tétel
Položka 165
Geológiai engedély kiadása
a)
Vydanie geologického oprávnenia
Az a) pontja szerinti határozat módosítása, mely a cégszerű megnevezés, székhely (állandó
lakhely), személyi azonosító szám vagy statisztikai számjel változását érinti
b)
Vykonanie zmeny v rozhodnutí podľa písmena a) týkajúcej sa zmeny obchodného mena, sídla
(trvalého pobytu), zmeny rodného čísla alebo zmeny identifikačného čísla organizácie
Kivonat kiadása a geológiai munkálatok engedélyeinek nyilvántartásából, minden egyes megkezdett oldalért
c)
Vydanie výpisu z evidencie povolení na vykonávanie geologických prác, za každú aj začatú
stranu
A geológiai munkálatok végzését engedélyező határozat másodpéldányának kiadása
d)
Vydanie duplikátu rozhodnutia o povolení na vykonávanie geologických prác
A geológiai munkálatok engedélyezésének módosításáról szóló határozat kiadása
e)
Vydanie rozhodnutia o zmene povolenia na vykonávanie geologických prác
A geológiai munkálatok kiterjedéséről, módjáról és idejéről szóló határozat kiadásának kérvéf) nyezése39a)
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o rozsahu, spôsobe a čase trvania geologických prác 39a)
Geológiai munkálatok végzésére használt ingatlanok haszonélvezetéről szóló határozat kiadág) sának kérvényezése39b)
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o užívaní nehnuteľností na vykonávanie geologických prác 39b)
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Megjegyzés
Poznámka
A jelen tétel szerinti illeték magában foglalja a helyi ellenőrzést és a geológiai munkálatok engedélyeinek nyilvántartásába történő bejegyzést is.
Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj miestne zisťovanie a zapísanie do evidencie vydaných povolení na vykonávanie
geologických prác.
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167. tétel
Položka 167
Határozat kiadása abban az esetben, ha kétségek merülnek fel arra vonatkozólag, hogy valamely
ásvány fenntartott ásvány vagy nem fenntartott ásvány
Vydanie rozhodnutia pri pochybnostiach o tom, či niektorý nerast je vyhradeným
alebo nevyhradeným nerastom
168. tétel
Položka 168
A kizárólagos lelőhely készletei kiszámításának jóváhagyásáról szóló határozat kiadása
a)
Vydanie rozhodnutia o schválení výpočtu zásob výhradného ložiska
A kizárólagos lelőhelyek készleteinek leírásáról szóló határozat kiadása
b)
Vydanie rozhodnutia o odpise zásob výhradných ložísk
A felszín alatti vizek mennyiségeinek kiszámításáról szóló zárójelentés jóváhagyásáról szóló
c) határozat kiadása
Vydanie rozhodnutia o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody
A geotermális energia mennyiségeinek kiszámításáról szóló zárójelentés jóváhagyásáról szóló
határozat kiadása
d)
Vydanie rozhodnutia o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev geotermálnej energie
A szennyezett terület kockázatelemzéséről szóló zárójelentés jóváhagyásáról szóló határozat
e) kiadása
Vydanie rozhodnutia o schválení záverečnej správy s analýzou rizika znečisteného územia
A szén-dioxid tartós tárolása céljára felhasznált természetes kőzetszerkezet és felszín alatti tér
térfogatának kiszámításáról szóló zárójelentés jóváhagyásáról szóló határozat kiadása 39ba)
f)
Vydanie rozhodnutia o schválení záverečnej správy s výpočtom objemu prírodnej horninovej
štruktúry a podzemného priestoru na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého 39ba)
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Meghatalmazás
Splnomocnenie
A közigazgatási hatóság a jelen tétel a) pontja szerinti illetéket a megfelelő illetékkulcs 50%-ával csökkentheti, ha a kizárólagos lelőhely készleteinek egyszerű kiszámításáról van szó.
Správny orgán môže znížiť poplatok podľa písmena a) tejto položky až o 50% príslušnej sadzby, ak ide o jednoduché
výpočty zásob výhradných ložísk.
Mentesítés
Oslobodenie
Az a) pont szerinti illeték fizetése alól mentesül a kizárólagos lelőhely készletei kiszámításának jóváhagyásáról szóló
határozat kiadása, ha a geológiai feladatot az állami költségvetésből finanszírozták.
Od poplatku podľa písmena a) je oslobodené vydanie rozhodnutia o schválení výpočtu zásob výhradného ložiska, ak bola geologická úloha financovaná zo štátneho rozpočtu.
169. tétel
Položka 169
Kizárólagos lelőhely bizonylatának kiadás
Vydanie osvedčenia o výhradnom ložisku

20

euró
eur

Mentesítés
Oslobodenie
A jelen tétel szerinti illeték fizetése alól mentesül a kizárólagos lelőhely bizonylatának kiadása, ha a geológiai feladatot
az állami költségvetésből finanszírozták.
Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie osvedčenia o výhradnom ložisku, ak bola geologická úloha financovaná zo štátneho rozpočtu.
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170. tétel
Položka 170
Jogosult értékelői engedély kiadásának kérvényezése, értékelési tevékenység végzésére a légkör védelmének tárgyában, a Föld ózonrétegének védelmével kapcsolatos szakvélemények kiadására jogosult személy szakmai alkalmassági engedélye kiadásának kérvényezése, valamint
a jogosult mérések, kalibrációk, megfelelőségi vizsgálatok és ellenőrzések végzéséért felelős
a) személy engedélye kiadásának kérvényezése
Žiadosť o vydanie osvedčenia oprávneného posudzovateľa na vykonávanie posudkovej činnosti v oblasti ochrany ovzdušia, osvedčenia o odbornej spôsobilosti osoby oprávnenej vydávať
odborné posudky vo veciach ochrany ozónovej vrstvy Zeme a osvedčenia zodpovednej osoby
za vykonávanie oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody
A jelen tétel a) pontja szerinti engedély érvényessége meghosszabbításának kérvényezése
b)
Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia podľa písmena a) tejto položky
A családi név megváltoztatása az engedélyen, továbbá az engedély hatályának csökkentése
c) vagy érvényességi idejének lerövidítése
Zmena priezviska, zníženie rozsahu alebo skrátenie času platnosti osvedčenia
Egyes jogosult mérések, kalibrációk, megfelelőségi vizsgálatok és ellenőrzések engedélyezésének kérvényezése
d)
Žiadosť o povolenie na jednotlivé oprávnené meranie, kalibráciu, skúšku alebo inšpekciu zhody
A légkör védelmének tárgyára vonatkozó szakvélemény vagy a Föld ózonrétegének védelmével kapcsolatos szakvélemény kiadása engedélyezésének kérvényezése, különleges esetben
e)
Žiadosť o povolenie vydania odborného posudku vo veciach ochrany ovzdušia alebo vo veciach ochrany ozónovej vrstvy Zeme vo výnimočnom prípade
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Megjegyzések
Poznámky
Az engedély bevonása, érvényességének leállítása és megszűnése illetékmentes.
Odňatie, pozastavenie platnosti a zánik osvedčenia sa nespoplatňujú.

1.

2.

Meghatalmazás
Splnomocnenie
A közigazgatási hatóság a jelen tétel a) pontja szerinti illetéket 50%-ával csökkenti, ha a bizonylat hatályának kiterjesztéséről van szó.
Správny orgán zníži poplatok podľa písmena a) tejto položky až o 50%, ak ide o rozšírenie rozsahu osvedčenia.
A közigazgatási hatóság eltekinthet a jelent tétel a) és b) pontjai szerinti illeték beszedésétől, ha olyan jogosult értékelő engedélyéről van szó, aki egyben szaktanácsadó is, külön szabályozás szerint. 39bb)
Správny orgán môže odpustiť poplatok podľa písmen a) a b) tejto položky, ak ide o osvedčenie oprávneného posudzovateľa, ktorý je odborným konzultantom podľa osobitného predpisu. 39bb)

171. tétel
Položka 171
Szakértői vélemények kiadásához szükséges szakmai alkalmassági bizonylat kiadása38)
a)
Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov 38)
Az a) pontban feltüntetett bizonylat érvényessége meghosszabbításának kérvényezése
b)
Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia uvedenej v písmene a)
Az a) pontban feltüntetett bizonylatban szereplő adatok módosítása
c)
Zmena údajov v osvedčení uvedených v písmene a)
Szakértői vélemények kiadására feljogosító egyszeri engedély kiadása olyan személy részére,
aki nem jogosult személy38)
d)
Vydanie jednorázového povolenia na vydanie odborného posudku pre osobu, ktorá nie je
oprávnenou osobou38)
Engedélyezéshez szükséges szakmai alkalmassági bizonylat kiadása38)
e)
Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na autorizáciu 38)
Engedélyezéshez szükséges szakmai alkalmassági vizsga teljesítésének kérvényezése 39c) és a
vizsga megismétlésének kérvényezése
f)
Žiadosť o vykonanie skúšky o odbornej spôsobilosti na autorizáciu 39c) a žiadosť o opakovanie
skúšky
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1.

2.

Meghatalmazás
Splnomocnenie
A közigazgatási hatóság a jelen tétel a) vagy e) pontja szerinti illetéket 50%-ával csökkenti, ha a bizonylat hatályának bővítéséről van szó.
Správny orgán zníži poplatok podľa písmena a) alebo e) tejto položky o 50%, ak ide o rozšírenie rozsahu osvedčenia.
A közigazgatási hatóság a jelen tétel a) vagy e) pontja szerinti illetéket 9,50 euróra csökkentheti, ha a bizonylat kiadásához nem szükségeltetik a környezetvédelmi miniszter által létrehozott vizsgabizottság előtti vizsgáztatás.
Správny orgán môže znížiť poplatok podľa písm. a) alebo e) tejto položky až na 9,50 eura, ak sa na vydanie osvedčenia nevyžaduje vykonanie skúšky pred skúšobnou komisiou zriadenou ministrom životného prostredia.

171.a tétel
Položka 171a
Az üzemeltető kérvényének előzetes megtárgyalása a Szlovák Környezetvédelmi Felügyelettel39ca)
a)
Predbežné prerokovanie žiadosti prevádzkovateľom so Slovenskou inšpekciou životného prostredia39ca)
Integrált engedély kiadása39cb)
b)
Vydanie integrovaného povolenia39cb)
Integrált engedély módosítása39cc)
c)
Zmena integrovaného povolenia39cc)

1.

2.
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Meghatalmazás
Splnomocnenie
A közigazgatási hatóság a jelen tétel a) – c) pontjai szerinti illetéket 50%-kal csökkentheti, az üzemegység vagy az
abban történt változtatás elbírálásának terjedelmétől és igényességétől függően.
Správny orgán môže znížiť poplatok podľa písmen a) až c) tejto položky až o 50% v závislosti od rozsahu a náročnosti posudzovania prevádzky alebo zmeny v nej.
A közigazgatási hatóság eltekinthet a jelen tétel a) – c) pontjai szerinti illeték beszedésétől, ha az engedély módosításának kérvény benyújtására a Tt. a környezet szennyezésének integrált megelőzéséről és ellenőrzéséről, valamint
némely törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló, 39/2013. sz. törvénye 30. §-a 1. bek.-nek c), d), e) és f)
pontjaiban feltüntetett okokból történt felszólítás alapján kerül sor.
Správny orgán môže upustiť od vybrania poplatku podľa písmen a) až c) tejto položky, ak sa žiadosť o zmenu povolenia podáva na výzvu z dôvodov uvedených v § 30 ods. 1 písm. c), d), e) a f) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

171.b tétel
Položka 171b
A környezet szennyezésének integrált megelőzése és ellenőrzése területére vonatkozó szakmai alkalmassági bizonylat kiadása39cd)
Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia39cd)
171.c tétel
Položka 171c
„Baleseti technikus” és „súlyos ipari balesetek megelőzésére szakosodott specialista” szakterületek szakmai alkalmassági bizonylata kiadásának kérvényezése
a)
Žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v odbornosti „havarijný technik“ a
„špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií“
Az a) pont szerinti bizonylat érvényessége meghosszabbításának kérvényezése
b)
Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia podľa písmena a)
171.d tétel
Položka 171d
Szakmai felkészítés végzésére jogosítvány kiadásának kérvényezése külön szabályozás szerint39d)
a)
Žiadosť o vydanie oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy podľa osobitného predpisu39d)
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b)

Az a) pont szerinti jogosítvány érvényessége meghosszabbításának kérvényezése
Žiadosť o predĺženie platnosti oprávnenia podľa písmena a)

171.e tétel
Položka 171e
a) Némely tevékenység végzésére való feljogosítási határozat kiadásának kérvényezése, külön
szabályozás szerint39e)
a)
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o autorizácii na výkon niektorých činností podľa osobitného
predpisu39e)
Az a) pont szerinti engedélyezésről szóló határozat érvényessége meghosszabbításának kérvéb) nyezése
Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o autorizácii podľa písmena a)
171f. tétel
Položka 171f
Biztonsági jelentésről szóló jóváhagyás kiadásának kérvényezése39f)
a)
Žiadosť o vydanie súhlasu k bezpečnostnej správe39f)
az első biztonsági jelentésért
1.
za prvú bezpečnostnú správu
a biztonsági jelentés módosításáért (aktualizációjáért)
2.
za zmenu (aktualizáciu) bezpečnostnej správy
Biztonsági jelentés hatálya alóli kivétel engedélyezésének kérvényezése
b)
Žiadosť o povolenie výnimky z rozsahu bezpečnostnej správy
171.g tétel
Položka 171g
A mentőszolgálat feladatainak más módon való biztosítása engedélyének kérvényezése 39g)
Žiadosť o povolenie zabezpečenia úloh záchrannej služby náhradným spôsobom39g)
171.k tétel
Položka 171k
A jelentések hitelesítési engedélye kiadásának vagy módosításának kérvényezése a Tt. kibocsátási
kvótákkal való kereskedelemről, valamint némely törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló, 572/2004. sz. törvénye szerint
Podanie žiadosti o vydanie alebo zmenu oprávnenia na overovanie správ podľa zákona č.
572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov
171.l tétel
Položka 171l
A környezetre gyakorolt hatások felmérésére szakmailag alkalmas személyek jegyzékébe való
felvétel kérvényezése39l)
a)
Podanie žiadosti o zapísanie do zoznamu odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov
na životné prostredie39l)
Minden szakterület39l) vagy szakterületek39l) bejegyzése a jegyzékbe
b)
Zapísanie do zoznamu pre každý z odborov činností39l) alebo oblastí činností39l)
171.m tétel
Položka 171 m
Konzultáció kérvényezése39m)
Podanie žiadosti o konzultáciu39m)
171.n tétel
Položka 171n
Korrekciós intézkedések javaslata jóváhagyásának kérvényezése39n)
Podanie žiadosti o schválenie návrhu nápravných opatrení39n)
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171.o tétel
Položka 171o
Költségek viseléséről szóló határozat kiadásának kérvényezése39o)
Podanie žiadosti o vydanie rozhodnutia o znášaní nákladov 39o)
171.p tétel
Položka 171p
Környezeti terhelés eltávolítási munkálatai tervjavaslata jóváhagyásának, a környezeti terhelés
eltávolítási munkálatai tervmódosítása jóváhagyásának vagy a környezeti terhelés eltávolítási
munkálatai tervaktualizálása jóváhagyásának kérvényezése39oa)
a)
Podanie žiadosti o schválenie návrhu plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže,
schválenie zmeny plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže, alebo schválenie aktualizácie plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže39oa)
Környezeti terhelés eltávolítási munkálatai tervmegvalósítása befejezésének kérvényezése 39ob)
b) Podanie žiadosti o ukončenie realizácie plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže39ob)
171.q tétel
Položka 171q
A kvótakiosztás kiszámítási jogosítványának kiadása vagy módosítása39oc)
Vydanie alebo zmena oprávnenia na výpočet pridelenia kvót39oc)
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XI. RÉSZ
BÁNYÁSZATI TEVÉKENYSÉG, ROBBANÓANYAGOK, ROBBANÓESZKÖZÖK ÉS LŐSZEREK
XI. ČASŤ
BANSKÁ ČINNOSŤ, VÝBUŠNINY, VÝBUŠNÉ PREDMETY A MUNÍCIA
172. tétel
Položka 172
Határozat kiadása
Vydanie rozhodnutia o
védett lelőterület meghatározásáról vagy módosításáról
a)
určení alebo zmene chráneného ložiskového územia
védett lelőterület megszüntetéséről
b)
zrušení chráneného ložiskového územia
a természetes kőzetszerkezetek és a földfelszín alatti, bányászati termeléssel létrejött terek
gázok és folyadékok tárolására való alkalmasságáról szóló bizonylat kiadása
c)
vydanie osvedčenia o vhodnosti prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov, ktoré vznikli dobývaním na uskladňovanie plynov a kvapalín

16,50
16,50

1000

euró
eura
euró
eura
euró
eur

Mentesítés
Oslobodenie
A jelen tétel szerinti illeték fizetése alól mentesül a határozat kiadása, ha a kizárólagos lelőhely az állami költségvetésből finanszírozott geológiai feladat eredménye és vonatkozik rá a Tt. ásványkincsek védelméről és felhasználásáról szóló, többször módosított, 44/1988. sz. törvénye 10. §-nak 2. bek.
Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie rozhodnutia, ak výhradné ložisko je výsledkom geologickej úlohy financovanej zo štátneho rozpočtu a vzťahuje sa na neho § 10 ods. 2 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.
172.a tétel
Položka 172a
Az ipari derítő megfelelő kategóriába való besorolásáról szóló határozat kiadása 39n)
Vydanie rozhodnutia o zaradení odkaliska do zodpovedajúcej kategórie39n)
172.b tétel
Položka 172b
Ipari derítő létrehozása, használata, módosítása és bezárása engedélyezéséről szóló határozat kiadása39n)
Vydanie rozhodnutia o povolení zriadenia, užívania, zmeny a uzavretia odkaliska 39n)
172.c tétel
Položka 172c
Ipari derítő bezárása jóváhagyásának kiadása 39n)
Vydanie súhlasu s uzavretím odkaliska39n)
172.d tétel
Položka 172d
Speciális célú pénzügyi tartalékeszközök folyósítása jóváhagyásának kiadása 39n)
Vydanie súhlasu s čerpaním prostriedkov z účelovej finančnej rezervy 39n)
172.e tétel
Položka 172e
Természetes kőzetszerkezetek és kitermeléssel létrejött felszín alatti üregek gázok és folyadékok
tárolására való alkalmasságáról szóló bizonylat kiadása
Vydanie osvedčenia o vhodnosti prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov, ktoré
vznikli dobývaním, na uskladňovanie plynov a kvapalín
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173. tétel
Položka 173
Határozat kiadása
a)
Vydanie rozhodnutia o
a kitermelési terület meghatározásáról
1.
určení dobývacieho priestoru
a kitermelési terület módosításáról
2.
zmene dobývacieho priestoru
a kitermelési terület megszüntetéséről
3.
zrušení dobývacieho priestoru
Kizárólagos lelőhelyek készleteinek leírásáról szóló javaslat benyújtása
b)
Podanie návrhu na odpis zásob výhradných ložísk
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Meghatalmazás
Splnomocnenie
A közigazgatási hatóság indokolt esetekben, főleg ha a kitermelési terület módosítását a közérdek védelmének szempontjából határozzák meg, az a) pont 2. bekezdése szerinti illetéket az illetékkulcs negyedére csökkentheti.
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa zmena dobývacieho priestoru určuje z hľadiska ochrany
verejných záujmov, znížiť poplatok podľa písmena a) bodu 2. až na štvrtinu sadzby.
174. tétel
Položka 174
A kitermelési terület más szervezetre történő szerződéses átruházása előzetes jóváhagyásának kiadása és a szükséges módosítás végrehajtása a kitermelési területek nyilvántartásában
Vydanie predchádzajúceho súhlasu na zmluvný prevod dobývacieho priestoru na inú organizáciu a
vykonanie potrebnej zmeny v evidencii dobývacích priestorov
175. tétel
Položka 175
Felszín alatti és felszíni bányászati tevékenység engedélyezéséről szóló határozat kiadása
a)
Vydanie rozhodnutia o povolení banskej činnosti v podzemí a na povrchu
Az a) pont szerinti határozat módosítása és a határozat érvényességének meghosszabbításáról
szóló határozat kiadása
b)
Zmena rozhodnutia a vydanie rozhodnutia o predĺžení doby platnosti rozhodnutia podľa písmena a)
Bányászati engedély kiadása
c)
Vydanie banského oprávnenia
Az elveszett, megsemmisült, sérült vagy eltulajdonított bányászati engedély pótlására kiadott
bányászati engedély
d)
Vydanie náhradného banského oprávnenia za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené
banské oprávnenie
Kivonat kiadása a bányászati nyilvántartásból
e)
Vydanie výpisu z banského registra
Az adatok módosításának elvégzése a bányászati nyilvántartásban
f)
Vykonanie zmeny údajov v banskom registri
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Meghatalmazás
Splnomocnenie
A közigazgatási hatóság a jelen tétel a) pontja szerinti illetéket, egyszerű esetekben a kizárólagos lelőhelyek bányaművekkel való keresésének és feltárásának engedélyéről szóló határozta kiadásának illetékét, beleértve a bányaművek biztosítását és felszámolását, a megfelelő illetékkulcs 50%-val csökkentheti.
Správny orgán môže v jednoduchých prípadoch za vydanie rozhodnutia o povolení vyhľadávania a prieskumu výhradných ložísk banskými dielami vrátane zabezpečenia a likvidácie týchto banských diel znížiť poplatok podľa písmena a)
prvého bodu tejto položky až o 50% príslušnej sadzby.
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176. tétel
Položka 176
Nem fenntartott ásvány lelőhelye kitermelésének engedélyezése vagy az ilyen lelőhelyen található felszín alatti vagy felszíni bányaművek vagy fejtők biztosításának, esetleg felszámolásának engedélyezése
a)
Vydanie povolenia na dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu alebo povolenia na zabezpečenie, prípadne likvidáciu banských diel a lomov na takomto ložisku podzemným alebo povrchovým spôsobom
Az a) pont szerinti engedély módosítása és az engedély érvényességének meghosszabbításáról
szóló határozat kiadása
b)
Zmena povolenia a vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti doby povolenia podľa písmena a)
177. tétel
Položka 177
Robbanóanyagok – beleértve a robbanóeszközöket vagy lőszereket – gyártásának és feldolgozásának jóváhagyása, vagy robbanóanyagok, robbanóeszközök és lőszerek kutatásának, fejlesztésének és kísérleti jellegű gyártásának jóváhagyása
a)
Vydanie súhlasu na výrobu a spracovanie výbušnín vrátane výbušných predmetov alebo munície, alebo vykonávanie výskumu, vývoja alebo pokusnej výroby výbušnín, výbušných predmetov alebo munície
az a) pont szerinti jóváhagyás módosítása
b)
zmena v súhlase podľa písmena a)
robbanóanyagok felszín alatti használatáról szóló engedély kiadása
c)
vydanie povolenia na používanie výbušniny v podzemí
lőszerek keresésének engedélyezése
d)
vydanie povolenia na vyhľadávanie munície
a d) pont szerinti engedély érvényességének meghosszabbítása
e)
predĺženie platnosti povolenia podľa písmena d)
178. tétel
Položka 178
Robbanóanyagok vételéről szóló engedély kiadása
Vydanie povolenia na odber výbušnín
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Meghatalmazás
Splnomocnenie
A közigazgatási hatóság a jelen tétel szerinti illetéket a meghatározott illetékkulcs ötszörösére is növelheti, ha hosszabb
időtartamra szóló engedély kiadásáról van szó.
Správny orgán môže zvýšiť poplatok podľa tejto položky až na päťnásobok určenej sadzby, ak ide o vydanie povolenia
na dlhšie časové obdobie.
180. tétel
Položka 180
Engedély kiadása
Vydanie povolenia na
kisméretű robbantási munkák vagy tűzijátékok esetén
a)
trhacie práce malého rozsahu alebo ohňostrojné práce
nagyméretű robbantási munkák esetén
b)
trhacie práce veľkého rozsahu
a b) pont szerinti kettő és több robbantás esetén
c)
dva a viac odstrelov podľa písmena b)
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Meghatalmazás
Splnomocnenie
Az a) – c) pontok szerinti határozat időbeli érvényességének meghosszabbítása estén a közigazgatási hatóság a közigazgatási illetéket 50%-kal csökkenti.
Pri predĺžení časovej platnosti rozhodnutia podľa písmen a) až c) správny orgán zníži správny poplatok o 50%.
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181. tétel
Položka 181
Lőmesterek, műszaki robbantásvezetők vagy tűzijáték-indítók, pirotechnikusok és pirotechnikai eszközök árusítóinak oktatására, a robbanóanyagokkal, robbanóeszközökkel és lőszerekkel
dolgozó alkalmazottak szakmai alkalmasságának vizsgálatára, a robbanóanyagokkal és robbanóeszközökkel való munka közvetlen megszervezésére és irányítására, a robbanóanyagokkal,
robbanóeszközökkel és lőszerekkel való munka közvetlen megszervezésére és irányítására feljogosító megbízás kiadása, beleértve a helyszíni ellenőrzést, valamint a tanterv és a tesztek jóa) váhagyását
Vydanie poverenia na výučbu strelmajstrov, technických vedúcich odstrelov alebo odpaľovačov ohňostrojov, pyrotechnikov a predavačov pyrotechnických výrobkov, odbornú spôsobilosť
zamestnancov na práce s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou, na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami a výbušnými predmetmi, na priame organizovanie a
riadenie prác s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou vrátane miestneho zisťovania
a schvaľovanie učebných osnov a testov
Az a) pont szerinti engedély módosítása
b)
Zmena povolenia podľa písmena a)
182. tétel
Položka 182
Robbanóanyag raktárépületének elhelyezéséről szóló határozat kiadása
Vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby skladu výbušnín
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Megjegyzés
Poznámka
A jelen tétel szerinti illetéket nem kell beszedni, ha a területi eljárást összevonták az építési eljárással és egy határozatot
adnak ki.
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
183. tétel
Položka 183
Engedély kiadása
Vydanie povolenia na
robbanóanyag-raktár építésére
a)
stavbu skladu výbušnín
robbanóanyag-raktár megszüntetésére vagy felszámolására
b)
zrušenie alebo odstránenie skladu výbušnín
184. tétel
Položka 184
A robbanóanyag-raktár épületének használatáról szóló engedély kiadása
Vydanie povolenia na užívanie stavby skladu výbušnín
185. tétel
Položka 185
Bányaművek vagy bányaépítmények engedélyezése
Vydanie povolenia na banské diela alebo banské stavby
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Megjegyzés
Poznámka
A jelen tétel szerinti illetéket nem kell beszedni, ha a bányaműveket vagy a bányaépítményeket a bányászati tevékenység engedélyezése keretében engedélyezték a 175. tétel szerint.
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak banské diela alebo banské stavby boli povolené v rámci povoľovania
banskej činnosti podľa položky 175.
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186. tétel
Položka 186
A bányászati előírások szerinti szakmai alkalmassági bizonylat megszerzését biztosító vizsga
a) teljesítése
Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa banských predpisov
A bányászati előírások szerinti szaktevékenységre való alkalmasságról szóló bizonylat, hitelesítés vagy jogosítvány kiadása vagy az a) pont szerinti vizsga sikeres teljesítéséről szóló igazolás kiadása
b)
Vydanie osvedčenia, overenia alebo oprávnenia o spôsobilosti na vykonávanie odbornej činnosti osobou podľa banských predpisov alebo potvrdenia o úspešnom zložení skúšky podľa
písmena a)
A b) pont szerinti bizonylat, hitelesítés vagy jogosítvány érvényességének meghosszabbítása,
beleértve az ismételt vizsgáztatást is
c)
Predĺženie platnosti osvedčenia, overenia alebo oprávnenia vydaného podľa písmena b) vrátane opakovaného preskúšania
187. tétel
Položka 187
Szakvélemények kidolgozására és kiválasztott bányászati gépek, berendezések, műszerek és
eszközök, valamint bizonyos műszaki berendezések ellenőrzésének, vizsgáztatásának stb. elvégzéséről szóló jogosítvány kiadása
a)
Vydanie oprávnenia na vypracovanie odborných posudkov a na vykonávanie prehliadok
a skúšok a pod. vybraných banských strojov, zariadení, prístrojov a pomôcok a vyhradených
technických zariadení
Bizonyos műszaki berendezések bányászati előírások szerinti tervezéséről, gyártásáról, összeszereléséről, javításáról, felújításáról, ellenőrzéséről, vizsgáztatásáról stb. szóló jogosítvány
b) kiadása
Vydanie oprávnenia na projektovanie, výrobu, montáž, opravy, rekonštrukciu, revízie, skúšky
a pod. vyhradených technických zariadení podľa banských predpisov
188. tétel
Položka 188
Bizonyos műszaki berendezések megrendelőnek történő átadásáról szóló igazolás (jóváhagyás) kiadása, külön szabályozás szerint
Vydanie potvrdenia (súhlasu) na odovzdanie vyhradených technických zariadení odberateľovi podľa osobitných predpisov
189. tétel
Položka 189
Szakvélemény (álláspont) kiadása külön szabályozás szerint, a helyszíni ellenőrzés kivételével
Vydanie odborného vyjadrenia (stanoviska) podľa osobitných predpisov okrem miestneho zisťovania
úszó munkagép kitermelési berendezésének dokumentációjához
a)
k dokumentácii ťažobného zariadenia plávajúceho stroja
építmények tervdokumentációjához
b)
k projektovej dokumentácii stavieb
építményhez, berendezéshez
c)
k stavbe, k zariadeniu
190. tétel
Položka 190
A kiválasztott bányászati berendezés próbaüzemének lebonyolítása a bányászati előírások szerint, a helyszíni ellenőrzés kivételével, beleértve a próbaüzem eredményének kiértékelését
a)
Zariadenie overovacej prevádzky vybraného banského zariadenia podľa banských predpisov
okrem miestneho zisťovania vrátane posúdenia výsledku overovacej prevádzky
A kiválasztott bányászati berendezés használatáról szóló engedély kiadása a bányászati előírások szerint, a helyszíni ellenőrzés kivételével
b)
Vydanie povolenia na používanie vybraného banského zariadenia podľa banských predpisov
okrem miestneho zisťovania
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c)

d)

e)

f)

g)
h)

A kiválasztott bányászati berendezés módosításának engedélyezése
Povolenie zmeny na vybranom banskom zariadení
A kiválasztott bányászati gépezet, berendezés, készülék vagy segédeszköz használati feltételeinek meghatározása
určenie podmienok na používanie vybraného banského stroja, zariadenia, prístroja alebo pomôcky
A szállítószalagok típusának és ezek műanyag alapanyagainak földfelszín alatti használatának
jóváhagyása
Schválenie typu dopravníkových pásov a plastických hmôt na ich použitie v podzemí
robbanóanyagok, robbanóeszközök és lőszerek kezelésére használt berendezések, műszerek és
segédeszközök használatának engedélyezése, melyek egy technológiai eljárás során nem számítanak meghatározott termékeknek
povolenie používať vybrané zariadenia, prístroje a pomôcky pri manipulácii s výbušninami,
výbušnými predmetmi a muníciou, ktoré nie sú určenými výrobkami v rámci jedného technologického procesu
az f) pont szerinti berendezés ellenőrző üzemeltetésének elrendelése
nariadenie overovacej prevádzky vybraného zariadenia podľa písmena f)
az f) pont szerinti berendezés módosításának engedélyezése
povolenie zmeny na vybranom zariadení podľa písmena f)

191. tétel
Položka 191
Vizsgálóhely (szakműhely) megbízása a berendezések vizsgáztatásával, esetleg kiértékelésével
vagy jóváhagyásával, külön szabályozás szerint bányászati tevékenység vagy bányászati módszerekkel végzett tevékenység során, a helyszíni ellenőrzés kivételével
Poverenie skúšobne (odborného pracoviska) na vykonávanie skúšok, prípadne na posudzovanie
alebo schvaľovanie zariadení podľa osobitných predpisov pri banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom okrem miestneho zisťovania
192. tétel
Položka 192
Függőleges személyszállítás engedélyezése a mélységi bányákban vagy a függőleges személyszállításra használt vontató berendezés jelentős módosításának engedélyezése, beleértve a helyszíni ellenőrzést is
Vydanie povolenia na zvislú dopravu osôb v hlbinných baniach alebo na podstatné zmeny na ťažnom zariadení na zvislú dopravu osôb vrátane miestneho zisťovania
193. tétel
Položka 193
A bányászati előírások alól kivétel engedélyezése, a helyszíni ellenőrzés kivételével
a)
Povolenie výnimky z banských predpisov okrem miestneho zisťovania
A bányászati előírásokban meghatározott szakmai gyakorlat vagy végzettség alóli kivétel enb) gedélyezése
Povolenie výnimky z praxe alebo zo vzdelania, ktoré sú určené v banských predpisoch
A kötelező érvényű műszaki normák alóli kivétel engedélyezése, a helyszíni ellenőrzés kivétec) lével
Povolenie výnimky zo záväzných technických noriem okrem miestneho zisťovania
194. tétel
Položka 194
A bányászati előírásokban feltüntetett előzetes jóváhagyó álláspont, jóváhagyás igazolás, engedély,
besorolás vagy megszüntetés kiadása
Vydanie predchádzajúceho súhlasného stanoviska, schválenia, potvrdenia, povolenia, zaradenia
alebo zrušenia uvedených v banských predpisoch
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194.a tétel
Položka 194a
Bányászati hulladék kezeléséről szóló törvény némely rendelkezései alóli kivétel engedélyezése 39n)
Vydanie povolenia výnimky niektorých ustanovení zákona o nakladaní s odpadom z ťažobného
priemyslu39n)
194.b tétel
Položka 194b
Bányászati hulladék kezelési tervének jóváhagyásáról szóló határozat kiadása39n)
Vydanie rozhodnutia o schválení plánu nakladania s ťažobným odpadom 39n)
194.c tétel
Položka 194c
Meddőhányó létrehozásának, használatának, módosításának és bezárásának engedélyezéséről szóló
határozat kiadása39n)
Vydanie rozhodnutia o povolení zriadenia, užívania, zmeny a uzavretia odvalu 39n)
194.d tétel
Položka 194d
Meddőhányó bezárása jóváhagyásának kiadása39n)
Vydanie súhlasu s uzavretím odvalu39n)
194.e tétel
Položka 194e
Speciális célú pénzügyi tartalékeszközök folyósítása jóváhagyásának kiadása 39n)
Vydanie súhlasu s čerpaním prostriedkov z účelovej finančnej rezervy 39n)
194.f tétel
Položka 194f
Meddőhányó megfelelő kategóriába történő besorolásáról szóló határozat kiadása39n)
Vydanie rozhodnutia o zaradení odvalu do zodpovedajúcej kategórie 39n)
194.g tétel
Položka 194g
Szén-dioxid geológiai közegbe való tartós elhelyezésének engedélyezéséről szóló határozat kiadása39p)
Vydanie rozhodnutia o povolení na trvalé ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia39p)
194.h tétel
Položka 194h
Szén-dioxid geológiai közegbe való tartós elhelyezése megfigyelési tervének jóváhagyásáról szóló
határozat kiadása39q)
Vydanie rozhodnutia o schválení plánu monitorovania na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia39q)
194.i tétel
Položka 194i
Szén-dioxid geológiai közegbe való tartós elhelyezése aktualizált megfigyelési tervének jóváhagyásáról szóló határozat kiadása39r)
Vydanie rozhodnutia o schválení aktualizovaného plánu monitorovania na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia 39r)
194.j tétel
Položka 194j
Korrekciós intézkedések tervének jóváhagyásáról szóló határozat kiadása 39s)
Vydanie rozhodnutia o schválení plánu nápravných opatrení 39s)
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194.k tétel
Položka 194k
Szén-dioxid geológiai közegbe való tartós elhelyezése engedélyezésének megszüntetéséről szóló
határozat kiadása39t)
Vydanie rozhodnutia o zrušení povolenia na trvalé ukladanie oxidu uhličitého do geologického
prostredia39t)
194.l tétel
Položka 194l
A lelőhely bezárása utáni szakasz jóváhagyásáról szóló határozat kiadása39u)
Vydanie rozhodnutia o schválení plánu pre etapu po uzavretí úložiska 39u)
194.m tétel
Položka 194m
A szállító hálózathoz és a lelőhelyhez való hozzáférés jóváhagyásának kiadása 39v)
Vydanie súhlasu k prístupu k prepravnej sieti a úložisku39v)
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XIII. RÉSZ
MUNKABIZTONSÁG ÉS MŰSZAKI BERENDEZÉSEK
XIII. ČASŤ
BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÉ ZARIADENIA
202. tétel
Položka 202
Műszaki berendezések biztonsági követelményeinek ellenőrzéséről szóló jogosítvány kiadáa) sa42)
Vydanie oprávnenia na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení 42)
Biztonságtechnikai szolgálat végzéséről szóló jogosítvány kiadása42)
b)
Vydanie oprávnenia na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby 42)
Munkavédelmi nevelésről és oktatásról szóló jogosítvány kiadása42)
c)
Vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce 42)
Autorizált biztonsági technikus bizonyítványának kiadása 42)
d)
Vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika42)
Külön szabályozás szerinti tevékenységek végzéséről szóló igazolvány és bizonyítvány kiadáe) sa42a)
Vydanie preukazu a osvedčenia na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu 42a)
Természetes személy által végzett könnyű munkálatok engedélyének kiadása, külön szabályof) zás szerint42a)
Vydanie povolenia na výkon ľahkých prác fyzickou osobou podľa osobitného predpisu 42a)
Az Európai Unió tagállamának állampolgára - természetes személy szakmai alkalmasságának
elismeréséről szóló határozat kiadása42b)
g)
Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá je občanom členského štátu Európskej únie42b)
A c) pont szerinti jogosultság kiterjesztése
h)
Rozšírenie oprávnenia podľa písmena c)
Az a) – e) pontok szerinti jogosítvány, bizonyítvány vagy igazolvány másodpéldányának kii) adása
Vydanie duplikátu oprávnenia, osvedčenia alebo preukazu podľa písmen a) až e)
Az a) – c) pontok szerinti új jogosítvány kiadása, aktualizált adatokkal 42c)
j)
Vydanie nového oprávnenia podľa písmen a) až c) s aktualizovanými údajmi 42c)

995,50
82,50
82,50
33

euró
eura
euró
eura
euró
eura
euró
eur

5

euró
eur

20

euró
eur

16,50

euró
eura

33

euró
eur

5

euró
eur

10

euró
eur

Megjegyzés
Poznámka
Az állandó lakhely vagy a székhely címének megváltozása esetén, a települések és utcák átnevezése következtében, a j)
pont szerinti illetéket nem szedik be.
Pri zmene adresy trvalého pobytu alebo sídla v dôsledku premenovania názvov obcí a ulíc sa poplatok podľa písmena j)
nevyberie.
203. tétel
Položka 203
Vállalkozó szakmai alkalmasságának felülvizsgálata és a külön szabályozás szerinti jogosítvány kiadása, meghatározott tevékenységek végzésére meghatározott vasúti műszaki berendezések területén, minden megkezdett munkaóráért
a)
Preskúmanie odbornej spôsobilosti podnikateľa a vydanie oprávnenia podľa osobitných predpisov na výkon určených činností v oblasti určených technických zariadení na dráhach, za
každú aj začatú hodinu pracovného času
Meghatározott műszaki berendezés üzembe helyezésének jóváhagyása, a meghatározott műszaki berendezés első üzembe helyezése előtt, beleértve a helyszíni ellenőrzést is, minden
megkezdett munkaóráért
b)
Schválenie určeného technického zariadenia na prevádzku pred prvým uvedením určeného
technického zariadenia do prevádzky vrátane miestneho zisťovania, za každú aj začatú hodinu
pracovného času
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ha
ak ide o
elektromos és biztonsági berendezésről van szó
legfeljebb 995,50 euró
elektrické a zabezpečovacie zariadenia
najviac 995,50 eura
emelő és szállító berendezésről van szó
legfeljebb 265,50 euró
2.
zdvíhacie a dopravné zariadenia
najviac 265,50 eura
személyszállító drótkötélpályáról van szó
legfeljebb 16 596,50 euró
3.
osobné lanové dráhy
najviac 16 596,50 eura
nyomástartó berendezésekről van szó
legfeljebb 265,50 euró
4.
tlakové zariadenia
najviac 265,50 eura
gázkészülékekről van szó
legfeljebb 265,50 euró
5.
plynové zariadenia
najviac 265,50 eura
Üzemeltetett meghatározott műszaki berendezés jóváhagyása a további üzemelésre, beleértve
a helyszíni ellenőrzést is, minden megkezdett munkaóráért
euró
13
Schválenie určeného technického zariadenia v prevádzke na ďalšiu prevádzku vrátane miesteur
neho zisťovania, za každú aj začatú hodinu pracovného času
ha
ak ide o
elektromos és biztonsági berendezésről van szó
legfeljebb 663,50 euró
1.
elektrické a zabezpečovacie zariadenia
najviac 663,50 eura
emelő és szállító berendezésről van szó
legfeljebb 82,50 euró
2.
zdvíhacie a dopravné zariadenia
najviac 82,50 eura
személyszállító drótkötélpályáról van szó
legfeljebb 331,50 euró
3.
osobné lanové dráhy
najviac 331,50 eura
nyomástartó berendezésekről van szó
legfeljebb 215,50 euró
4.
tlakové zariadenia
najviac 215,50 eura
gázkészülékekről van szó
legfeljebb 165,50 euró
5.
plynové zariadenia
najviac 165,50 eura
ISO konténerek és cserélhető felépítményeik ellenőrzése és vizsgálata, javításuk vagy felújításuk után, minden darabért
euró
39,50
Prehliadky a skúšky kontajnerov ISO a výmenných nadstavieb po ich oprave alebo rekoneur
štrukcii, za každý kus
Szakmai alkalmasságot igazoló dokumentum kiadása
Vydanie dokladu o odbornej spôsobilosti na vykonávanie
meghatározott műszaki berendezés felülvizsgálatának, ellenőrzésének és vizsgálaeuró
1. tának elvégzésére
33
eur
revízie, prehliadky a skúšky určeného technického zariadenia
meghatározott műszaki berendezés kezelésére és meghatározott műszaki berendezéssel való munkára
euró
2.
16,50
obsluhy určeného technického zariadenia a na prácu s určeným technickým zariaeur
dením
1.

c)

d)

e)

1.
2.

Megjegyzések
Poznámky
A jelen tétel szerinti illetéket az Állami Vasúti Hivatal szedi be.
Poplatok podľa tejto položky vyberá Štátny dráhový úrad
A jelen tétel a) - c) pontjai szerinti illetéket csak a cselekmény végrehajtása után szedik be.
Poplatok podľa písmen a) až c) tejto položky sa vyberá až po vykonaní úkonu.

204. tétel
Položka 204
Szakvélemény (bizonylat) kiadása, külön szabályozás szerint, meghatározott műszaki berendezések behozatalához, minden megkezdett munkaóráért
Vydanie odborného vyjadrenia (osvedčenia) podľa osobitných predpisov na dovoz určených technických zariadení, za každú aj začatú hodinu pracovného času
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Meghatalmazás
Splnomocnenie
A közigazgatási hatóság indokolt esetekben a jelen tétel szerinti illetéket csökkentheti.
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť.
205. tétel
Položka 205
Meghatározott műszaki berendezések dokumentációjának véleményezéséről szóló dokumentum kiadása, minden megkezdett munkaóráért
Vydanie dokladu o posúdení dokumentácie určených technických zariadení, za každú
aj začatú hodinu pracovného času

9,50 euró,
legfeljebb 829,50 euró
9,50 eura,
najviac 829,50 eura

Mentesítés
Oslobodenie
A jelen tétel szerinti illeték fizetése alól mentesülnek a szociális szolgáltatásokat nyújtó létesítmények, valamint azok a
jogi személyek és természetes személyek, amelyek/akik szociális megelőző tevékenységet végeznek vagy szociális tanácsadást vagy szociális szolgáltatásokat nyújtanak, külön szabályozás szerint meghatározott 11) feltételekkel és nem haszonszerzési célzattal végeznek szociális megelőző tevékenységet, továbbá az egészségügyi ellátást nyújtó természetes
személyek és jogi személyek.12)
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické osoby a fyzické osoby, ktoré
vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených
osobitným zákonom11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku, fyzické osoby a právnické osoby
založené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.12)
Meghatalmazás
Splnomocnenie
A közigazgatási hatóság indokolt esetekben a jelen tétel szerinti illeték csökkentheti.
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť.
Megjegyzés
Poznámka
A jelen tétel szerinti illetéket csak a cselekmény végrehajtása után szedik be.
Poplatok podľa tejto položky sa vyberá až po vykonaní úkonu.
206. tétel
Položka 206
A hálózathoz való csatlakozás biztosításának kötelezettsége alóli kivétel engedélyezése 46a)
a)
Udelenie povolenia na dočasnú výnimku z povinnosti zabezpečiť prístup do siete 46a)
Harmadik feleknek a hálózathoz és a tárolóhoz való csatlakozása biztosításának kötelezettsége
alóli kivétel, valamint a szabályozás alóli kivétel megadása, új jelentős gázipari berendezések
és felújított berendezések esetében46b)
b)
Udelenie výnimky z povinnosti zabezpečiť prístup tretích strán do siete a do zásobníka a výnimku z regulácie pre nové významné plynárenské zariadenia alebo pre zrekonštruované zariadenia46b)
207. tétel
Položka 207
Hőenergetikai vállalkozás engedélyének kiadása természetes személy vagy jogi személy számára
I.
Vydanie povolenia fyzickej osobe alebo právnickej osobe na podnikanie v tepelnej energetike
hő gyártására
1.
na výrobu tepla
5 MW-ig
a)
do 5 MW
5 MW felett
b)
nad 5 MW
hő szállítására
2.
na rozvod tepla
50 fogyasztói helyig
a)
do 50 odberných miest
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50 - 100 fogyasztói hely esetén
euró
4 500
nad 50 do 100 odberných miest
eur
100 fogyasztói helynél több esetén
euró
c)
8 000
nad 100 odberných miest
eur
Hőenergetikai vállalkozás engedélyének módosítása és az engedély megszüntetése természetes személy vagy jogi
személy esetén
Vykonanie zmeny povolenia a zrušenie povolenia fyzickej osobe alebo právnickej osobe na podnikanie v tepelnej
energetike
Hőenergetikai vállalkozás engedélye megszüntetésének kérvényezése
euró
1.
200
Žiadosť o zrušenie povolenia na podnikanie v tepelnej energetike
eur
Hőenergetikai vállalkozás engedélye birtokosának felelős képviselőjének módosítása és
a felelős képviselő szakmai alkalmassági bizonyítványának módosítása
euró
2.
50
Zmena zodpovedného zástupcu a zmena osvedčenia o odbornej spôsobilosti zodpovedeur
ného zástupcu držiteľa povolenia na podnikanie v tepelnej energetike
Hőenergetikai vállalkozás engedélye birtokosának képviseleti szervének módosítása
euró
3.
50
Zmena štatutárneho orgánu držiteľa povolenia na podnikanie v tepelnej energetike
eur
Hőenergetikai vállalkozás engedélye birtokosának családi és utónevének, valamint állandó lakhelyének vagy cégszerű elnevezésének és székhelyének megváltozása
euró
4.
50
Zmena mena a priezviska a miesta trvalého pobytu alebo obchodného mena a sídla držieur
teľa povolenia na podnikanie v tepelnej energetike
Hőenergetikai vállalkozás engedélyének módosítása
euró
5.
200
Zmena povolenia na podnikanie v tepelnej energetike
eur
b)

II.

208. tétel
Položka 208
Energetikai vállalkozás engedélyének kiadása, természetes személy vagy jogi személy számára
I.
Vydanie povolenia fyzickej osobe alebo právnickej osobe na podnikanie v energetike
villamos energia gyártására
1.
na výrobu elektriny
1 - 5 MW
euró
a)
200
nad 1 do 5 MW
eur
5 - 50 MW
euró
b)
2 000
nad 5 do 50 MW
eur
50 MW felett
euró
c)
3 500
nad 50 MW
eur
gáz gyártására
2.
na výrobu plynu
34 TJ/év-ig
euró
a)
450
do 34 TJ/r
eur
34 TJ/év felett
euró
b)
2 000
nad 34 TJ/r
eur
villamos energia forgalmazására, gáz forgalmazására, vagy cseppfolyósított szénhidrogén gáz szállítására
szolgáló berendezés üzemeltetésére
3.
na distribúciu elektriny, distribúciu plynu alebo prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka
50 fogyasztói berendezésig és helyig
euró
a)
2 000
do 50 odberných zariadení a miest
eur
50 - 100 fogyasztói berendezés és hely
euró
b)
4 500
nad 50 do 100 odberných zariadení a miest
eur
100 fogyasztói berendezés és hely felett
euró
c)
8 000
nad 100 odberných zariadení a miest
eur
villamos energia vagy gáz szállítására
euró
4.
20 000
na prenos elektriny alebo prepravu plynu
eur
gáz tárolására
euró
5.
4 500
na uskladňovanie plynu
eur
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II.

III.

IV.

üzemanyagok szállítására szolgáló csővezetékek üzemeltetésére és kőolaj szállítására
szolgáló csővezetékek üzemeltetésére
euró
6.
8 000
na prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok a na prevádzkovanie potrubí
eur
na prepravu ropy
nyomástartó edények töltésére szolgáló berendezés üzemeltetésére
euró
7.
450
na prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob
eur
villamos energia-szolgáltatásra vagy gázszolgáltatásra
euró
8.
2 000
na dodávku elektriny alebo dodávku plynu
eur
Energetikai vállalkozás engedélyének módosítása és az engedély visszavonása természetes személy vagy jogi
személy esetén
Vykonanie zmeny povolenia a odňatie povolenia fyzickej osobe alebo právnickej osobe na podnikanie v energetike
Energetikai vállalkozás engedélye megszüntetésének kérvényezése
euró
1.
200
Žiadosť o zrušenie povolenia na podnikanie v energetike
eur
Energetikai vállalkozási engedély tulajdonosa felelős képviselőjének módosítása és a felelős képviselő szakmai alkalmassági bizonyítványának módosítása
euró
2.
50
Zmena zodpovedného zástupcu a zmena osvedčenia o odbornej spôsobilosti zodpovedeur
ného zástupcu držiteľa povolenia na podnikanie v energetike
Energetikai vállalkozási engedély tulajdonosa családi és utónevének, valamint állandó
lakhelyének vagy cégszerű elnevezésének és székhelyének megváltozása
euró
3.
50
Zmena mena a priezviska, adresy, obchodného mena a sídla držiteľa povolenia na podeur
nikanie v energetike
Energetikai vállalkozás engedélyének módosítása
euró
4.
200
Zmena povolenia na podnikanie v energetike
eur
Természetes személy vagy jogi személy bejelentési kötelezettségének teljesítéséről szóló igazolás kiadása
Vydanie potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti fyzickej osobe alebo právnickej osobe
villamos energia gyártására és szolgáltatására, villamos energia gyártására szolgáló berendezésekkel, melyek teljes telepített kapacitása nem haladja meg az 1 MW-ot (beleeuró
1. értve)
100
eur
na výrobu a dodávku elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane
biomasszából származó gáz gyártására és szolgáltatására
euró
2.
100
na výrobu a dodávku plynu z biomasy
eur
biogázból származó gáz gyártására és szolgáltatására
euró
3.
100
na výrobu a dodávku plynu z bioplynu
eur
gépjárművek meghajtására használt, sűrített földgáz értékesítésére
euró
4.
100
na predaj stlačeného zemného plynu určeného na pohon motorových vozidiel
eur
a kitermelt kőolaj szállítására, a kitermelés helyéről a feldolgozás helyére
euró
5.
100
na prepravu vyťaženej ropy z miesta ťažby do miesta spracovania
eur
cseppfolyósított szénhidrogén gáz értékesítésére, nyomástartó edényekben
euró
6.
100
na predaj skvapalneného plynného uhľovodíka v tlakových nádobách
eur
gépjárművek meghajtására használt, cseppfolyósított szénhidrogén gáz értékesítésére,
beleértve a gépjármű tartályának megtöltését is gépjárművek meghajtására használt,
cseppfolyósított szénhidrogén gázzal, kivéve a nyomástartó edények töltését
euró
7.
100
na predaj skvapalneného plynného uhľovodíka určeného na pohon motorových vozidiel
eur
vrátane plnenia nádrže motorového vozidla skvapalneným plynným uhľovodíkom určeným na pohon motorových vozidiel okrem plnenia tlakových nádob
cseppfolyósított szénhidrogén gáz szállítására, nyomástartó edényekben
euró
8.
100
na prepravu skvapalneného plynného uhľovodíka v tlakových nádobách
eur
Átviteli rendszer üzemeltetője és szállítóhálózat üzemeltetője tanúsítványának megadásáról
szóló határozat kiadása
euró
30 000
Vydanie rozhodnutia o udelení certifikácie prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkoeur
vateľa prepravnej siete
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V.

Előzetes jóváhagyás megadásáról szóló határozat kiadása
Vydanie rozhodnutia o udelení predchádzajúceho súhlasu
a szállítóhálózat üzemeltetője, az elosztóhálózat üzemeltetője vagy az elosztórendszer
üzemeltetője megfelelőségi programjának biztosításáért felelős személy kinevezésének
vagy jelölésének és visszahívásának előzetes jóváhagyása
1.
vydanie predchádzajúceho súhlasu s vymenovaním alebo s ustanovením a odvolaním
osoby zodpovednej za zabezpečenie programu súladu prevádzkovateľa prepravnej siete,
prevádzkovateľa distribučnej siete alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy
a szállítóhálózat-üzemeltető képviseleti szervének vagy képviseleti szerve tagja kinevezésének vagy megválasztásának és visszahívásának előzetes jóváhagyása
2.
vydanie predchádzajúceho súhlasu s vymenovaním alebo s voľbou a odvolaním štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu prevádzkovateľa prepravnej siete

200

euró
eur

100

euró
eur

208. tétel
Položka 208
A tervezett hőtermelő berendezések rendszere vagy ennek részei építésének és a Szlovák Köztársaság energetikai
politikájának46f) hosszú távú koncepciójával való összhangját bizonyító határozat kiadása, a következő beépített tela) jesítmények esetén:
Vydanie rozhodnutia o osvedčení o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení alebo jej časti s dlhodobou koncepciou Energetickej politiky Slovenskej republiky46f) s inštalovaným výkonom
20 MW-ig (beleértve)
euró
1.
1 000
do 20 MW vrátane
eur
20 MW felett, minden megkezdett 10 MW-ért
euró
2.
1 000
nad 20 MW za každých aj začatých 10 MW
eur
Energetikai berendezés építésének46g) bizonylatáról szóló határozat kiadása
b)
Vydanie rozhodnutia o osvedčení na výstavbu energetického zariadenia 46g)
beépített teljesítmény nélkül
euró
1.
1 000
bez inštalovaného výkonu
eur
beépített teljesítménnyel minden megkezdett 10 MW-ért
euró
2.
1 000
s inštalovaným výkonom za každých aj začatých 10 MW
eur
Megjegyzés:
Poznámka:
Elektromos áram és hő kombinált termelése esetén a közigazgatási illeték összegét a berendezés beépített elektromos
teljesítménye alapján határozzák meg.
Pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla je výška správneho poplatku určená na základe hodnoty inštalovaného elektrického výkonu zariadenia.
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XIV. RÉSZ
GAZDASÁGI VERSENY
XIV. ČASŤ
HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ
212. tétel
Položka 212
Koncentráció bejelentése
Oznámenie koncentrácie

5 000

euró
eur

Megjegyzés
Poznámka
A jelen tétel szerinti illeték 50%-át visszatérítik, ha a közigazgatási eljárást leállították, mivel az eljárás okafogyottá
vált.
Poplatok podľa tejto položky sa vráti vo výške 50% poplatku, ak sa správne konanie zastavilo z dôvodu, že dôvod na
konanie nebol daný.

www.onkormanyzas.sk

Pro Civis PT

175
XV. RÉSZ
FÉMJELZÉSEK
XV. ČASŤ
PUNCOVNÍCTVO
213. tétel
Položka 213
Nemesfémekből készült áru felelősség jelének kiutalásáról vagy elismeréséről szóló határozat
kiadása
a)
Vydanie rozhodnutia o pridelení alebo uznaní zodpovednostnej značky na tovar z drahých kovov
Nemesfémekből készült áru kiadott gyártási jelének és felelősség jelének törléséről szóló határozat kiadása
b)
Vydanie rozhodnutia o zrušení pridelenej výrobnej značky a zodpovednostnej značky na tovar
z drahých kovov
Ékszerész ötvözetnek, az ékszerész ötvözetek jegyzékébe történő bejegyzéséről szóló bizonyc) lat kiadása
Vydanie osvedčenia o zápise klenotníckej zliatiny do zoznamu registrovaných zliatin

12

euró
eur

2

euró
eur

30

euró
eur

Megjegyzés
Poznámka
A jelen tétel szerinti illetékeket a Szlovák Köztársaság Fémjelzési Hivatala szedi be.
Podľa tejto položky poplatky vyberá Puncový úrad Slovenskej republiky.
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XVI. RÉSZ
IPARJOGVÉDELEM
XVI. ČASŤ
PRIEMYSELNÉ PRÁVA
214. tétel
Položka 214
A tarifatáblázat jelen szakaszában feltüntetett nyilvántartásokból, ügyiratokból vagy hivatalos
iratokból készült másodlatok és kivonatok kiadása, minden egyes megkezdett oldalért
a)
Vydanie druhopisu, výpisu z registrov, zo spisov alebo z úradných listín uvedených v tejto časti sadzobníka, za každú aj začatú stranu
A szabadalmi ügyvivői foglalkozás gyakorlására feljogosító szakvizsga vagy alkalmassági
vizsga teljesítésének kérvényezése
b)
Žiadosť na vykonanie odbornej skúšky alebo skúšky spôsobilosti na výkon povolania patentového zástupcu
215. tétel
Položka 215
Kérvény benyújtása a tarifatáblázat jelen szakasza szerinti eljárásokban
Podanie žiadosti v konaniach podľa tejto časti sadzobníka o
az eljárás folytatásáról
a)
pokračovanie v konaní
az előző állapotba való hozásért
b)
uvedenie do predošlého stavu
a határidő második és minden további meghosszabbítása
c)
druhé a každé ďalšie predĺženie lehoty
az elsőbbségi jogról szóló bizonylat kiadása, minden bizonylatért
d)
vydanie osvedčenia o práve prednosti, za každé osvedčenie

3

euró
eur

50

euró
eur

66
166
20
20

euró
eur
euró
eur
euró
eur
euró
eur

SZABADALMAK
PATENTY
216. tétel
Položka 216
Szabadalmi bejelentés benyújtása
a)
Podanie patentovej prihlášky
a szerző vagy a társszerzők által
1.
pôvodcom alebo spolupôvodcami
a szerzővel nem azonos, más bejelentő által vagy a társszerzőkkel nem azonos, más
bejelentők által
2.
iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so
spolupôvodcami
A következők kérvényezése:
b)
Podanie žiadosti o
az elsőbbségi jog utólagos bevallása
1.
dodatočné priznanie práva prednosti
elsőbbségi irat utólagos elismerése
2.
dodatočné uznanie prioritného dokladu
szabadalmi bejelentés közzététele a törvényben előírt határidő előtt
3.
zverejnenie patentovej prihlášky pred lehotou ustanovenou zákonom
szabadalmi bejelentés más bejelentőre való átruházásának vagy átírásának bejegyzése, vagy a szabadalom más tulajdonosra való átruházásának vagy átírásának be4.
jegyzése a nyilvántartásba
zápis prevodu alebo prechodu patentovej prihlášky na iného prihlasovateľa alebo
prevodu alebo prechodu patentu na iného majiteľa do registra
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eur

53

euró
eur

66
66
20

27

euró
eur
euró
eur
euró
eur
euró
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a találmány további szerzőjének bejegyzése a nyilvántartásba
zápis ďalšieho pôvodcu vynálezu do registra
a szabadalmi bejelentés bejelentője, a találmány szerzője vagy a szabadalom tulajdonosa családi és utónevének vagy állandó lakhelyének, cégszerű megnevezésének
vagy székhelyének módosítási bejegyzési kérelme a nyilvántartásba, minden sza6.
badalmi bejelentésért vagy szabadalomért
zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena, názvu alebo sídla prihlasovateľa patentovej prihlášky, pôvodcu vynálezu alebo majiteľa patentu do registra, za každú patentovú prihlášku alebo patent
a szabadalmi bejelentés bejelentője vagy a szabadalom tulajdonosa képviselője
módosításának bejegyzése a nyilvántartásba, minden szabadalmi bejelentésért vagy
7.
szabadalomért
zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa patentovej prihlášky alebo majiteľa patentu
do registra, za každú patentovú prihlášku alebo patent
licencszerződésnek vagy befejezésének bejegyzése a nyilvántartásba, minden sza8.
badalomért
zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra, za každý patent
kényszerengedélynek vagy megszüntetésének bejegyzése a nyilvántartásba
9.
zápis nútenej licencie, alebo zápis jej zrušenia do registra
zálogjognak vagy befejezésének bejegyzése a nyilvántartásba
10.
zápis záložného práva alebo zápis jeho ukončenia do registra
bírósági pernek vagy befejezésének bejegyzése a nyilvántartásba
11.
zápis súdneho sporu alebo zápis jeho ukončenia do registra
A szabadalmi bejelentés teljes felmérése elvégzésének kérvényezése
Podanie žiadosti o vykonanie úplného prieskumu patentovej prihlášky
10 érvényesített szabadalmi igényig
1.
do 10 uplatnených patentových nárokov
minden további érvényesített igényért
2.
za každý ďalší uplatnený nárok
Szabadalmi okmány kiadása
Vydanie patentovej listiny
10 géppel írt oldal vagy rajz terjedelemben
1.
v rozsahu do 10 strán napísaných strojom alebo výkresov
minden további géppel írt oldalért vagy rajzért
2.
za každú ďalšiu strojom napísanú stranu alebo výkres
Kiegészítő oltalmi tanúsítvány megadásának kérvényezése
Podanie žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia
A kiegészítő oltalmi tanúsítvány érvényességének meghosszabbítása, külön szabályozás szerint47)
Predĺženie doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia podľa osobitného predpisu47)
5.

c)

d)

e)
f)

17

euró
eur

7

euró
eur

7

euró
eur

17

euró
eur

17
17
17

116
17

66
7
166
100

euró
eur
euró
eur
euró
eur

euró
eur
euró
eur

euró
eur
euró
eur
euró
eur
euró
eur

Mentesítés
Oslobodenie
A jelen tétel b) pontjának, 4. bekezdése szerinti illeték fizetése alól mentesülnek a Tt. az állam vagyonának más személyekre való átruházásának feltételeiről szóló, többször módosított 92/1991. sz. törvénye szerinti kérvények.
Od poplatku podľa písmena b) štvrtého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
Megjegyzés
Poznámka
A jelen tétel d) pontja szerinti illeték kiegyenlítése, a hivatal fizetési felszólításának kézbesítésétől számított két hónapon belül esedékes.
Poplatok podľa písmena d) tejto položky je splatný do dvoch mesiacov odo dňa doručenia výzvy úradu.
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216.a tétel
Položka 216a
Európai szabadalmi bejelentés módosítása nemzeti szabadalmi bejelentésre, nemzeti használati minta bejelentésre vagy nemzeti hasznossági bizonylati bejelentésre az Európai szabadalmi
egyezmény 135. cikkelye 2. bek. és 140. cikkelye szerint, minden államért
a)
Zmena európskej patentovej prihlášky na národnú patentovú prihlášku, národnú prihlášku
úžitkového vzoru alebo národnú prihlášku osvedčenia o užitočnosti podľa čl. 135 ods. 2 a čl.
140 Európskej patentovej dohody, za každý štát
Szabadalmi igények fordításának vagy a szabadalmi igények javított fordításának közzététele
és hozzáférhetővé tétele a nyilvánosság számára és bejelentése a Szlovák Köztársaság Iparjogvédelmi Hivatalának Közlönyében
b)
Zverejnenie a sprístupnenie prekladu patentových nárokov alebo opraveného prekladu patentových nárokov verejnosti a oznámenie vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Európai szabadalom fordításának vagy javított fordításának, vagy módosított szövege fordításának közzététele és hozzáférhetővé tétele
c)
Zverejnenie a sprístupnenie prekladu alebo opraveného prekladu, alebo prekladu zmeneného
znenia európskeho patentu
Európai szabadalmi irat benyújtott fordításának közzététele és hozzáférhetővé tétele, meghosszabbított határidőre
d)
Zverejnenie a sprístupnenie predloženého prekladu európskeho patentového spisu v dodatočnej lehote
217. tétel
Položka 217
Meghatározás kérvényezése, hogy a megoldás a szabadalom hatálya alá tartozik-e
a)
Podanie žiadosti o určenie, či riešenie patrí do rozsahu patentu
Szabadalom megszüntetéséről szóló javaslat benyújtása, a szabadalom megadásáról szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított hat hónap elteltével
b)
Podanie návrhu na zrušenie patentu po uplynutí šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení patentu
Európai szabadalom megszüntetéséről szóló javaslat benyújtása
c)
Podanie návrhu na zrušenie európskeho patentu
Kiegészítő oltalmi tanúsítvány megszüntetési vagy módosítási javaslatának benyújtása
d)
Podanie návrhu na zrušenie alebo zmenu dodatkového ochranného osvedčenia
Szabadalom vagy szabadalmi bejelentés visszavonásáról és átírásáról szóló javaslat benyújtása
e)
Podanie návrhu na odňatie a prepis patentu alebo patentovej prihlášky

20

euró
eur

7

euró
eur

116

euró
eur

232

euró
eur

166

euró
eur

50

euró
eur

50
50
33

euró
eur
euró
eur
euró
eur

220. tétel
Položka 220
A nemzetközi bejelentés benyújtásával összefüggő hivatali cselekményekért, A szabadalmi
együttműködésről szóló szerződés szerint
euró
a)
66
Za úkony úradu spojené s podaním medzinárodnej prihlášky podľa Zmluvy o patentovej
eur
spolupráci
A fordítás késedelmes benyújtásával összefüggő hivatali cselekményekért
euró
b)
130
Za úkony úradu spojené s oneskoreným predložením prekladu
eur
A nemzetközi beadványért és a nemzetközi kutatásért járó illeték késedelmes fizetésével a nemzetközi beadvány
összefüggő hivatali cselekményekért
illetékének 50%-a
c)
Za úkony úradu spojené s oneskorenou platbou poplatku za medzinárodné podanie a
50% poplatku za memedzinárodnú rešerš
dzinárodné podanie
A levéltári és kutatási példány megküldése a nemzetközi hivatalnak, ha a hivatal nem az illetékes átvevő hivatal
euró
d)
30
Za odoslanie archívnej a rešeršnej kópie do Medzinárodného úradu, ak úrad nie je príslušeur
ným prijímacím úradom
Az elsőbbségi jog megújításáért
euró
e)
166
Za obnovenie práva na prioritu
eur
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HASZNÁLATI MINTÁK
ÚŽITKOVÉ VZORY
221. tétel
Položka 221
Használati minta bejelentésének benyújtása
a)
Podanie prihlášky úžitkového vzoru
a szerző vagy a társszerzők által
1.
pôvodcom alebo spolupôvodcami
a szerzővel nem azonos, más bejelentő által vagy a társszerzőkkel nem azonos, más
bejelentők által
2.
iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so
spolupôvodcami
A következők kérvényezése:
b)
Podanie žiadosti o
a bejelentés közzétételének elhalasztása
1.
odklad zverejnenia prihlášky
a használati mintabejelentés más bejelentőre való átruházásának vagy átírásának bejegyzése, vagy a használati minta más tulajdonosra való átruházásának vagy átírá2. sának bejegyzése
zápis prevodu alebo prechodu prihlášky úžitkového vzoru na iného prihlasovateľa
alebo prevodu alebo prechodu úžitkového vzoru na iného majiteľa
a használati minta további szerzőjének bejegyzése
3.
zápis ďalšieho pôvodcu úžitkového vzoru
a használati minta bejelentője, a használati minta szerzője vagy a használati minta
tulajdonosa családi és utónév-változásának, vagy állandó lakhelye, cégszerű megnevezése vagy székhelye módosításának bejegyzése, minden bejelentésért vagy be4. jegyzett használati mintáért
zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena, názvu alebo sídla prihlasovateľa úžitkového vzoru, pôvodcu úžitkového vzoru alebo majiteľa
úžitkového vzoru, za každú prihlášku alebo zapísaný úžitkový vzor
a használati minta bejelentője vagy a használati minta tulajdonosa képviselőjének
módosítása a bejegyzésben, minden használati minta bejelentésért vagy bejegyzett
5. használati mintáért
zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa úžitkového vzoru, za každú prihlášku úžitkového vzoru alebo zapísaný úžitkový vzor
licencszerződésnek vagy befejezésének bejegyzése a használati minta nyilvántartásba, minden használati mintáért
6.
zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra úžitkových vzorov, za
každý úžitkový vzor
kényszerengedélynek vagy megszüntetésének bejegyzése a nyilvántartásba
7.
zápis nútenej licencie alebo zápis jej zrušenia do registra
zálogjognak vagy befejezésének bejegyzése a nyilvántartásba
8.
zápis záložného práva alebo zápis jeho ukončenia do registra

33

euró
eur

66

euró
eur

17

euró
eur

27

euró
eur

17

euró
eur

7

euró
eur

7

euró
eur

17

euró
eur

17
17

euró
eur
euró
eur

Mentesítés
Oslobodenie
A jelen tétel b) pontjának 2. bekezdése szerinti illeték fizetése alól mentesülnek a Tt. többször módosított 92/1991. sz.
törvénye szerinti kérvények.
Od poplatku podľa písmena b) druhého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov.
222. tétel
Položka 222
Meghatározás kérvényezése, hogy a műszaki megoldás a bejegyzett használati minta hatálya
alá tartozik-e
a)
Podanie žiadosti o určenie, či technické riešenie patrí do rozsahu zapísaného úžitkového vzoru
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b)
c)
d)

A használati minta nyilvántartásba vétele elleni kifogások benyújtása
Podanie námietok proti zápisu úžitkového vzoru do registra
A használati mintának, a használatiminta-nyilvántartásból való törlésére vonatkozó javaslat
benyújtása
Podanie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra úžitkových vzorov
A használati minta tulajdonosa átírásának kérvényezése
Podanie žiadosti o prepis majiteľa úžitkového vzoru

223. tétel
Položka 223
A használati minta bejegyzése érvényességének meghosszabbítása
Predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru
három év múlva először
1.
po prvý raz o tri roky
három év múlva először, kiegészítő határidőre, a használati minta érvényességének lejárta után hat hónapon belül
2.
po prvý raz o tri roky v dodatočnej lehote do šiestich mesiacov od skončenia platnosti
úžitkového vzoru
három év múlva másodszor
3.
po druhý raz o tri roky
három év múlva másodszor, kiegészítő határidőre, a használati minta érvényességének
lejárta után hat hónapon belül
4.
po druhý raz o tri roky v dodatočnej lehote do šiestich mesiacov od skončenia platnosti
úžitkového vzoru

27

euró
eur

50

euró
eur

33

euró
eur

133

euró
eur

266

euró
eur

266

euró
eur

531

euró
eur

Megjegyzések
Poznámky
Ha a használati minta bejegyzésére a használati minták nyilvántartásába annak érvényességi határidejének lejárta után
kerül sor, a meghosszabbításért járó illeték befizetése a bejegyzett használati minta tulajdonosának kérvénye nélkül esedékes, a bizonylat kiadásától számított két hónapon beül, írásbeli felszólítás alapján.
Ak dôjde k zápisu úžitkového vzoru do registra úžitkových vzorov po uplynutí doby jeho platnosti, poplatok za predĺženie je splatný bez žiadosti majiteľa úžitkového vzoru do dvoch mesiacov od vydania osvedčenia na základe písomnej výzvy.
FORMATERVEZÉSI MINTÁK
DIZAJNY
224. tétel
Položka 224
Formatervezési minta egyszerű bejelentésének benyújtása
a)
Podanie jednoduchej prihlášky dizajnu
a szerző vagy a társszerzők által
1.
pôvodcom alebo spolupôvodcami
a szerzővel nem azonos más bejelentő által, vagy a társszerzőkkel nem azonos más
bejelentők által
2.
iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so
spolupôvodcami
Formatervezési minta tömeges bejelentésének benyújtása
b)
Podanie hromadnej prihlášky dizajnu
a szerző vagy a társszerzők által
1.
pôvodcom alebo spolupôvodcami
a szerzővel nem azonos más bejelentő által, vagy a társszerzőkkel nem azonos más
bejelentők által
2.
iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so
spolupôvodcami
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c)

a szerző vagy a társszerzők által a tömeges bejelentésben bejelentett minden további
formatervezési mintáért
3.
za každý ďalší dizajn v hromadnej prihláške prihlásený pôvodcom alebo spolupôvodcami
a szerzővel nem azonos más bejelentő által vagy a társszerzőkkel nem azonos más
bejelentők által a tömeges bejelentésben bejelentett minden további formatervezési
4. mintáért
za každý ďalší dizajn v hromadnej prihláške prihlásený iným prihlasovateľom ako
pôvodcom alebo prihlasovateľom, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami
A következők kérvényezése:
Podanie žiadosti o
a formatervezési minta közzétételének elhalasztása
1.
odklad zverejnenia dizajnu
a formatervezési minta bejelentése más bejelentőre való átruházásának vagy átírásának bejegyzése vagy a formatervezési minta más tulajdonosra való átruházásának
2. vagy átírásának bejegyzése
zápis prevodu alebo prechodu prihlášky dizajnu na iného prihlasovateľa alebo prevodu alebo prechodu zapísaného dizajnu na iného majiteľa
a formatervezési minta további szerzőjének bejegyzése
3.
zápis ďalšieho pôvodcu dizajnu
a formatervezési minta bejelentője, a formatervezési minta szerzője vagy a formatervezési minta tulajdonosa családi és utóneve vagy állandó lakhelye, cégszerű
megnevezése vagy székhelye módosításának bejegyzése, minden formatervezési
4. minta bejelentésért vagy bejegyzett formatervezési mintáért
zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena, názvu alebo sídla prihlasovateľa, pôvodcu dizajnu alebo majiteľa zapísaného dizajnu, za
každú prihlášku dizajnu alebo zapísaný dizajn
a formatervezési minta bejelentője vagy a formatervezési minta tulajdonosa képviselője változásának bejegyzése, minden formatervezési minta bejelentésért vagy be5. jegyzett formatervezési mintáért
zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa dizajnu alebo majiteľa zapísaného dizajnu, za
každú prihlášku dizajnu alebo zapísaný dizajn
licencszerződésnek vagy befejezésének bejegyzése a formatervezési minták nyilvántartásába, minden formatervezési mintáért
6.
zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra dizajnov, za každý zapísaný dizajn
zálogjognak vagy befejezésének bejegyzése a formatervezési minták nyilvántartá7. sába
zápis záložného práva alebo zápis jeho ukončenia do registra dizajnov
bírósági pernek vagy befejezésének bejegyzése a formatervezési minták nyilvántar8. tásába
zápis súdneho sporu alebo zápis jeho ukončenia do registra dizajnov

7
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Mentesítés
Oslobodenie
A jelen tétel b) pontjának 2. bekezdése szerinti illeték fizetése alól mentesülnek a Tt. többször módosított 92/1991. sz.
törvénye szerinti kérvények.
Od poplatku podľa písmena b) druhého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov.
225. tétel
Položka 225
Meghatározás kérvényezése, hogy a termék külalakja a bejegyzett formatervezési minta hatáa) lya alá tartozik-e
Podanie žiadosti o určenie, či vonkajšia úprava výrobku patrí do rozsahu zapísaného dizajnu
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Törlési javaslat benyújtása
Podanie návrhu na výmaz
bejegyzett formatervezési minta törlésére a formatervezési minták nyilvántartásából
1.
zapísaného dizajnu z registra dizajnov
a bejegyzett formatervezési mintába foglalt minden további formatervezési minta
2. törlésére
za každý ďalší dizajn obsiahnutý v zapísanom dizajne

226. tétel
Položka 226
A formatervezési minta bejegyzési érvényességének meghosszabbítása
Predĺženie platnosti zápisu dizajnu
öt év múlva először
1.
po prvý raz o päť rokov
öt év múlva másodszor
2.
po druhý raz o päť rokov
öt év múlva harmadszor
3.
po tretí raz o päť rokov
öt év múlva negyedszer
4.
po štvrtý raz o päť rokov

1.

2.

50

euró
eur

17

euró
eur

100
200
300
400

euró
eur
euró
eur
euró
eur
euró
eur

Megjegyzések
Poznámky
Ha a formatervezési minta bejegyzésére a formatervezési minták nyilvántartásába az érvényességi határidő lejárta
után kerül sor, a meghosszabbításért járó illeték befizetése a bejegyzett formatervezési minta tulajdonosának kérvénye nélkül esedékes, a bizonylat kiadásától számított két hónapon beül, írásbeli felszólítás alapján.
Ak dôjde k zápisu dizajnu do registra dizajnov po uplynutí doby jeho platnosti, poplatok za predĺženie je splatný
bez žiadosti majiteľa zapísaného dizajnu do dvoch mesiacov od vydania osvedčenia na základe písomnej výzvy.
Ha a bejegyzett formatervezési minta érvényességének utolsó évében nem került sor az érvényesség meghosszabbításának kérvényezésre, az érvényessége lejárta után legfeljebb hat hónapig lehet kérvényezni.
Ak žiadosť nebola podaná v poslednom roku platnosti zapísaného dizajnu, je možné ju podať najneskôr do šiestich
mesiacov od skončenia jeho platnosti.

Meghatalmazás
Splnomocnenie
A közigazgatási hatóság a jelen tétel szerinti illetéket kétszeresére növeli, ha a bejegyzett formatervezési minta érvényességének utolsó évében nem került sor az érvényesség meghosszabbításának kérvényezésre.
Správny orgán zvýši poplatok podľa tejto položky na dvojnásobok, ak žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu
nebola podaná v poslednom roku platnosti zapísaného dizajnu.
FÉLVEZETŐ TERMÉKEK TOPOGRÁFIÁJA
TOPOGRAFIE POLOVODIČOVÝCH VÝROBKOV
227. tétel
Položka 227
Félvezető termékek topográfiája bejelentésének benyújtása
a)
Podanie prihlášky topografie polovodičových výrobkov
A következők kérvényezése:
b)
Podanie žiadosti o
a félvezető termékek topográfiája bejelentésének más bejelentőre való átruházásának vagy átírásának bejegyzése, vagy a félvezető termékek topográfiája más tulajdonosra való átruházásának vagy átírásának bejegyzése
1.
zápis prevodu alebo prechodu prihlášky topografie polovodičových výrobkov na
iného prihlasovateľa alebo prevodu alebo prechodu zapísanej topografie polovodičových výrobkov na iného majiteľa
a félvezető termékek topográfiája további szerzőjének bejegyzése
2.
zápis ďalšieho pôvodcu topografie polovodičových výrobkov
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3.

4.

5.

6.
7.
8.

a félvezető termékek topográfiája bejelentője, a félvezető termékek topográfiája
szerzője vagy a félvezető termékek topográfiája tulajdonosa családi és utóneve,
vagy állandó lakhelye, cégszerű megnevezése vagy székhelye módosításának bejegyzése, minden bejelentésért vagy bejegyzett félvezető termékek topográfiájáért
zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena, názvu alebo sídla prihlasovateľa topografie polovodičových výrobkov, pôvodcu topografie
polovodičových výrobkov alebo majiteľa topografie polovodičových výrobkov, za
každú prihlášku alebo zapísanú topografiu polovodičových výrobkov
a félvezető termékek topográfiája bejelentője vagy tulajdonosa képviselője változásának bejegyzése
zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa topografie polovodičových výrobkov
licencszerződésnek vagy befejezésének bejegyzése a félvezető termékek topográfiájának nyilvántartásába, félvezető termékek minden topográfiájáért
zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra topografií polovodičových výrobkov, za každú topografiu polovodičových výrobkov
kényszerengedély keletkezésének vagy megszüntetésének bejegyzése a nyilvántartásba
zápis nútenej licencie alebo zápis jej zrušenia do registra
zálogjognak vagy befejezésének bejegyzése a nyilvántartásba
zápis záložného práva alebo jeho zániku do registra
bírósági pernek vagy a befejezésének bejegyzése a nyilvántartásba
zápis súdneho sporu alebo jeho ukončenia do registra

7

euró
eur

7

euró
eur

17

euró
eur

17

euró
eur

17
17

euró
eur
euró
eur

Mentesítés
Oslobodenie
A jelen tétel b) pontjának 1. bekezdése szerinti illeték fizetése alól mentesülnek a Tt. többször módosított 92/199.1 sz.
törvénye szerinti kérvények.
Od poplatku podľa písmena b) prvého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov.
228. tétel
Položka 228
A topográfia törlésének javaslata a félvezető termékek topográfiájának nyilvántartásából
Návrh na výmaz topografie z registra topografií polovodičových výrobkov

133

euró
eur

VÉDJEGYEK
OCHRANNÉ ZNÁMKY
229. tétel
Položka 229
Bejelentés vagy megosztott bejelentés benyújtása
a)
Podanie prihlášky alebo rozdelenej prihlášky
egyedi védjegy esetén, az áruk vagy szolgáltatások három osztályába
1.
individuálnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb
kollektív védjegy esetén, az áruk vagy szolgáltatások három osztályába
2.
kolektívnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb
egyedi vagy kollektív védjegy esetén, a három osztályon felüli, minden áru vagy
szolgáltatás osztályáért
3.
individuálnej alebo kolektívnej ochrannej známky, za každú triedu tovarov alebo
služieb nad tri triedy
A következők kérvényezése:
b)
Podanie žiadosti o
a bejelentett védjegy más bejelentőre való átruházásának vagy átírásának bejegyzése, vagy a védjegy más tulajdonosra való átruházásának vagy átírásának bejegyzése
1.
zápis prevodu alebo prechodu prihlášky ochrannej známky na iného prihlasovateľa
alebo prevodu alebo prechodu práva na ochrannú známku na iného majiteľa
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2.

3.

4.

5.

6.

a védjegy bejelentője vagy a védjegy tulajdonosa családi és utóneve vagy állandó
lakcíme, cégszerű megnevezése vagy székhelye módosításának bejegyzése, minden
bejelentésért vagy bejegyzett védjegyért
zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena, názvu alebo sídla prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky, za každú prihlášku alebo
zapísanú ochrannú známku
a védjegy bejelentője vagy tulajdonosa képviselője változásának bejegyzése, minden védjegyért
zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky, za každú
ochrannú známku
licencszerződés bejegyzése, vagy befejezésének bejegyzése a védjegyek nyilvántartásába, minden védjegyért
zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra ochranných známok, za
každú ochrannú známku
a védjegy alá tartozó áruk vagy szolgáltatások listája szűkítésének bejegyzése, a licencszerződés vagy a kollektív védjegy használatáról szóló szerződés módosítása, a
védjegy módosítása
zápis zúženia zoznamu tovarov alebo služieb ochrannej známky, zmenu licenčnej
zmluvy alebo zmluvy o používaní kolektívnej ochrannej známky, úpravu v ochrannej
známke
zálogjog bejegyzése a védjegyre, vagy befejezésének bejegyzése
zápis záložného práva na ochrannú známku alebo zápis jeho ukončenia

7

euró
eur

7

euró
eur

17

euró
eur

17

euró
eur

17

euró
eur

Mentesítés
Oslobodenie
A jelen tétel b) pontjának 1. bekezdése szerinti illeték fizetése alól mentesülnek a Tt. többször módosított 92/1991. sz.
törvénye szerinti kérvények.
Od poplatku podľa písmena b) prvého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov.
230. tétel
Položka 230
A védjegy megszüntetésének javaslata vagy a védjegy érvénytelenítésének javaslata
a) Návrh na zrušenie ochrannej známky alebo návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú
A védjegynek a védjegyek nyilvántartásába történő felvétele elleni kifogások benyújtása
b)
Podanie námietok proti zápisu označenia do registra ochranných známok
A védjegy visszavonásáról és tulajdonosának átírásáról szóló javaslat benyújtása
c)
Návrh na odňatie a prepis majiteľa ochrannej známky
231. tétel
Položka 231
A bejegyzés megújítása
Obnova zápisu
egyedi védjegy esetén, az áruk vagy szolgáltatások három osztályába
a)
individuálnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb
kollektív védjegy esetén, az áruk vagy szolgáltatások három osztályába
b)
kolektívnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb
egyedi védjegy esetén, az áruk vagy szolgáltatások három osztályába, a védelmi idő lejárta után, de legkésőbb az ettől a dátumtól számított hat hónapon belül
c)
individuálnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb podanej po uplynutí
ochrannej doby, najneskôr však do šiestich mesiacov od tohto dátumu
kollektív védjegy esetén, az áruk vagy szolgáltatások három osztályába a védelmi idő lejárta után, de legkésőbb az ettől a dátumtól számított hat hónapon belül
d)
kolektívnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb podanej po uplynutí
ochrannej doby, najneskôr však do šiestich mesiacov od tohto dátumu
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e)

egyedi vagy kollektív védjegy esetén, a három osztályon felüli, minden áru vagy szolgáltatás osztályáért
individuálnej alebo kolektívnej ochrannej známky, za každú triedu tovarov alebo služieb
nad tri triedy

16,50

euró
eur

Megjegyzés
Poznámka
Ha a védjegy bejegyzésére a védjegyek nyilvántartásába annak védelmi idejének lejárta után kerül sor, a meghosszabbításért járó illeték befizetése a védjegy tulajdonosának kérvénye nélkül esedékes, a bizonylat kiadásától számított két
hónapon beül, írásbeli felszólítás alapján.
Ak dôjde k zápisu ochrannej známky do registra ochranných známok po uplynutí jej ochrannej doby, poplatok za obnovu zápisu je splatný bez žiadosti majiteľa ochrannej známky do dvoch mesiacov od vydania osvedčenia na základe písomnej výzvy.
232. tétel
Položka 232
A következők kérvényezése:
Podanie žiadosti o
védjegy nemzetközi bejegyzése
a)
medzinárodný zápis ochrannej známky
védjegy nemzetközi bejegyzésének megújítása
b)
obnovu medzinárodného zápisu ochrannej známky
az országok kijelölése, védjegy nemzetközi bejegyzését követően
c)
vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise ochrannej známky
a nemzetközi nyilvántartás módosításának bejegyzése, ez lehet a nemzetközi védjegy tulajdonosának megváltozása, az áruk és szolgáltatások listájának szűkítése, a védelem feladása legalább egy kijelölt országban, a nemzetközi védjegy törlése, a tulajdonos vagy
képviselője nevének, címének megváltozása
d)
zápis zmeny v medzinárodnom registri, ktorou je zmena majiteľa medzinárodnej ochrannej známky, zúženie zoznamu tovarov a služieb, vzdanie sa ochrany aspoň v jednom vyznačenom štáte, výmaz medzinárodnej ochrannej známky, zmena mena, adresy majiteľa,
zástupcu
nemzetközi védjegy licencének bejegyzése
e)
zápis licencie pre medzinárodnú ochrannú známku
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A TERMÉKEK EREDETMEGJELÖLÉSE ÉS A TERMÉKEK FÖLDRAJZI MEGJELÖLÉSE
OZNAČENIE PÔVODU VÝROBKOV A ZEMEPISNÉ OZNAČENIE VÝROBKOV
233. tétel
Položka 233
A termék eredetmegjelölése vagy földrajzi megjelölése bejelentésének benyújtása
Podanie prihlášky označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku
234. tétel
Položka 234
A termék eredetmegjelölése vagy földrajzi megjelölése megszüntetésének javaslata
Návrh na zrušenie označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku
235. tétel
Položka 235
A termék eredetmegjelölése vagy földrajzi megjelölése nemzetközi bejegyzésének kérvényezése
a)
Podanie žiadosti o medzinárodný zápis označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku
Az eredetmegjelölés nemzetközi nyilvántartásában történő módosításának bejegyzése
b)
Zápis zmeny v medzinárodnom registri označení pôvodu
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c)

d)

A termék eredetmegjelölés-ének vagy földrajzi megjelölésének az Európai Bizottság nyilvántartásába történő bejegyzésének kérvényezése
Podanie žiadosti o zápis označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku do
registra Európskej komisie
A termék eredetmegjelölésének vagy földrajzi megjelölésének az Európai Bizottság nyilvántartásába történő bejegyzésének kérvényezése elleni kifogások benyújtása
Podanie námietok proti žiadosti o zápis označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku do registra Európskej komisie
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XVII. RÉSZ
METROLÓGIA ÉS MEGFELELŐSÉGI VIZSGÁLAT
XVII. ČASŤ
METROLÓGIA A POSUDZOVANIE ZHODY
236. tétel
Položka 236
Meghatározott mérőműszerek gyártójának, javítójának vagy szerelőjének, illetve csomagolóüzem üzemeltetőjének vagy „e” jelöléssel ellátott fogyasztói csomagolások importőrének bejegyeztetése, külön
szabályozás szerint47aa)
Prihláška na registráciu výrobcu, opravára alebo montážnika určených meradiel alebo prevádzkovateľa
baliarne alebo dovozcu spotrebiteľských balení označených značkou „e“ podľa osobitného predpisu 47aa)
237. tétel
Položka 237
A következők kérvényezése:
Žiadosť o
engedélyezés külön szabályozás szerint47ab)
a)
autorizáciu podľa osobitného predpisu47ab)
módosítás bejegyzése külön szabályozás szerint47ac)
b)
zápis zmeny podľa osobitného predpisu47ac)
238. tétel
Položka 238
A következők kérvényezése:
Podanie žiadosti o
a kölcsönös átjárhatóság összetevői megfelelőség-értékelésének engedélyezése, beleértve
a közúti berendezéseket, külön szabályozás szerint 47ad)
a)
autorizáciu na vykonávanie posudzovania zhody zložiek interoperability vrátane cestných zariadení podľa osobitného predpisu47ad)
a kölcsönös átjárhatóság összetevői használatra való alkalmassága értékelésének engedélyezése, külön szabályozás szerint47ad)
b)
autorizáciu na vykonávanie posudzovania vhodnosti zložiek interoperability na použitie
podľa osobitného predpisu47ad)
az a) és b) pontok szerinti megfelelőség-értékelés és alkalmasság-értékelés feletti felügyelet gyakorlásának engedélyezése, külön szabályozás szerint47ad)
c)
autorizáciu na vykonávanie dohľadu nad posudzovaním zhody a posudzovaním vhodnosti podľa písm. a) a b) podľa osobitného predpisu 47ad)
az engedélyezés adatainak módosítása vagy hatályának korlátozása, külön szabályozás
d) szerint47ae)
zmenu údajov alebo o obmedzenie rozsahu autorizácie podľa osobitného predpisu 47ae)
239. tétel
Položka 239
A következőkről szóló határozat kérvényezése
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o
arról, hogy a meghatározott mérőműszer nem típusjóváhagyás köteles, a mérőműszer
minden típusáért, külön szabályozás szerint47aa)
a)
tom, že určené meradlo nepodlieha schváleniu typu, za každý typ meradla podľa osobitného predpisu47aa)
a mérőműszer típusának jóváhagyásáról vagy a mérőműszer típusának jóváhagyásáról
szóló határozat módosításáról, külön szabályozás szerint 47aa)
b)
schválení typu meradla alebo zmeny rozhodnutia o schválení typu meradla podľa osobitného predpisu47aa)
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Megjegyzés
Poznámka
A jelen tétel szerinti illetékeket a Szlovák Méréstani Intézet szedi be.
Poplatok podľa tejto položky vyberá Slovenský metrologický ústav.
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XVIII. RÉSZ
KONZULI ILLETÉKEK
XVIII. ČASŤ
KONZULÁRNE POPLATKY
MEGHATALMAZÁS A XVIII. RÉSZHEZ
SPLNOMOCNENIE K XVIII. ČASTI
1. A Szlovák Köztársaság Külügyminisztériuma és a Szlovák Köztársaság diplomáciai képviselete indokolt esetekben
és általános, politikai vagy humanitárius érdekekből csökkentheti az illetéket vagy eltekinthet annak beszedésétől.
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky a zastupiteľský úrad Slovenskej republiky môžu v odôvodnených prípadoch a z dôvodov všeobecného, politického alebo humanitného záujmu poplatok znížiť alebo upustiť od
jeho vybratia.
2. A Szlovák Köztársaság diplomáciai képviselete az illeték beszedése mellett kérheti a cselekmény elvégzésével járó
tényleges költségek megtérítését is; indokolt esetekben átalány formájában a Szlovák Köztársaság diplomáciai
képviseletének meghatározása szerint.
Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky môže vybrať popri poplatku aj náhradu skutočných výdavkov spojených s
vykonaním úkonu; v odôvodnených prípadoch paušálnou sumou podľa určenia zastupiteľského úradu Slovenskej
republiky.
3. Az illeték összege megváltoztatható vagy beszedésétől eltekinthetnek, ha erről a Szlovák Köztársaságot kötelező
nemzetközi szerződés rendelkezik.
Výška poplatku môže byť zmenená alebo môže byť upustené od jeho vybratia, ak tak ustanovuje medzinárodná
zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
240. tétel
Položka 240
Schengeni vízum megadásának kérvényezése16b)
a)
Žiadosť o udelenie schengenského víza16b)
schengeni vízum megadásának kérvényezése, 6 – 12 éves korú gyermek részére
b)
žiadosť o udelenie schengenského víza dieťaťa vo veku od 6 rokov do 12 rokov
nemzeti vízum megadásának kérvényezése, ha ez szükséges a Szlovák Köztársaság kötelezettségeinek teljesítéséhez, melyek nemzetközi szerződésekből következnek, ha ez a Szlovák
Köztársaság érdekében áll, vagy ha ez szükséges a Szlovák Köztársaságban való tartózkodás
engedélyének megadásával kapcsolatban, kivéve a d) pont szerinti esetet
c)
žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné na plnenie záväzkov Slovenskej republiky
vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ak je to v záujme Slovenskej republiky alebo ak je to
potrebné v súvislosti s udelením povolenia na pobyt v Slovenskej republike okrem prípadu
podľa písmena d)
nemzeti vízum megadásának kérvényezése, ha ez szükséges a Szlovák Köztársaságban való
tartózkodás megadott engedélyének átvételével kapcsolatban
d)
žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné v súvislosti s prevzatím udeleného povolenia na pobyt v Slovenskej republike
Fellebbezés a schengeni vízum megadásának kérvényezését visszautasító határozat ellen, vagy
a megadott schengeni vízumot megszüntető vagy visszahívó határozat ellen
e) Podanie odvolania proti rozhodnutiu, ktorým bola žiadosť o udelenie schengenského víza zamietnutá, alebo proti rozhodnutiu, ktorým bolo udelené schengenské vízum zrušené alebo odvolané
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Mentesítés:
Oslobodenie:
Az a) és b) pontok szerinti illetékek fizetése alól mentesülnek a külön szabályozás szerinti személyek. 16b)
Od poplatku podľa písmen a) a b) sú oslobodené osoby podľa osobitného predpisu. 16b)
A jelen tétel szerinti illeték fizetése alól mentesülnek az Európai Gazdasági Térség állampolgárainak családtagjai.16c)
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení rodinní príslušníci občanov Európskeho hospodárskeho priestoru.16c)
A jelen tétel szerinti illeték fizetése alól mentesülnek a Szlovák Köztársaság állampolgárainak családtagjai az Európai Gazdasági Térség állampolgárai családtagjainak mértékéig, a 2. pont szerint.
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení rodinní príslušníci občanov Slovenskej republiky v rozsahu rodin-
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ných príslušníkov občanov Európskeho hospodárskeho priestoru podľa druhého bodu.
Az e) pont szerinti illeték fizetése alól mentesülnek azok a személyek, akik a Rendőri Testület alakulatának határozata ellen nyújtanak be fellebbezést, valamint azon menekültek és külföldiek családtagjai, akik kiegészítő védelmet
kaptak.
Od poplatku podľa písmena e) sú oslobodené osoby, ktoré podávajú odvolanie proti rozhodnutiu útvaru Policajného zboru, a rodinní príslušníci azylanta a cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana.
Meghatalmazás:
Splnomocnenie:
A közigazgatási hatóság az illeték fizetése alól további személyeket is mentesíthet, külön szabályozás szerint. 16b)
Správny orgán môže oslobodiť od poplatku aj ďalšie osoby podľa osobitného predpisu.16b)
A közigazgatási hatóság egyes esetekben csökkentheti az illeték összegét vagy eltekinthet annak beszedésétől kulturális vagy sport érdekek támogatása okán, valamint külpolitikai, fejlesztéspolitikai és más alapvetően közérdekű
területek fejlesztése vagy humanitárius okok miatt.
Správny orgán môže v jednotlivých prípadoch poplatok znížiť alebo od neho upustiť z dôvodu podpory kultúrnych
alebo športových záujmov, ako aj záujmov v oblasti zahraničnej politiky, politiky rozvoja a ostatných oblastí zásadného verejného záujmu alebo z humanitárnych dôvodov.
A közigazgatási hatóság külön szabályozás szerint kerekítheti az illeték összegét. 16b)
Správny orgán môže podľa osobitného predpisu zaokrúhliť poplatok. 16b)
A közigazgatási hatóság külön szabályozásban szereplő okokból az illeték összegét visszatérítheti. 16b)
Správny orgán vráti poplatok z dôvodov uvedených v osobitnom predpise. 16b)
A közigazgatási hatóság visszatéríti az e) pont szerinti illetéket, ha a fellebbezésnek helyet ad.
Správny orgán vráti poplatok podľa písmena e), ak sa odvolaniu vyhovie.

241. tétel
Položka 241
Tartózkodás igazolása vagy annak írásbeli jelentése, minden benne feltüntetett személy számára
Potvrdenie alebo písomné oznámenie o pobyte každej osoby v ňom uvádzanej
242. tétel
Položka 242
Átmeneti lakhely megadásának kérvényezése az alábbi célokból:
a)
Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel
vállalkozás vagy a Tt. 404/2011. sz. törvénye 30. §-a 1. bek. a) pontja szerint
1.
podnikania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011 Z. z.
foglalkoztatás vagy a Tt. 404/2011. sz. törvénye 30. §-a 1. bek. b) pontja szerint
2.
zamestnania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z. z.
szezonális foglalkoztatás
3.
sezónneho zamestnania
különleges tevékenység a Tt. 404/2011. sz. törvénye 25. §-a 1. bek. a), b), c), d), g),
h) vagy i) pontja szerint vagy a Tt. 404/2011. sz. törvénye 30. §-a 1. bek. d) pontja
4. szerint
osobitnej činnosti podľa § 25 ods. 1 písm. a), b), c), d), g), h) alebo písm. i) zákona
č. 404/2011 Z. z. alebo podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 404/2011 Z. z.
családegyesítés vagy a Tt. 404/2011. sz. törvénye 30. §-a 1. bek. e) pontja szerint
5.
zlúčenia rodiny alebo podľa § 30 ods. 1 písm. e) zákona č. 404/2011 Z. z.
a fegyveres erők civil alakulatainak szolgálati kötelezettségeinek teljesítése
6.
plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl
Az európai uniós kék kártya kiadásának kérvényezése
b)
Žiadosť o vydanie modrej karty Európskej únie
öt évre szóló, állandó tartózkodás megadásának kérvényezése
c)
Žiadosť o udelenie trvalého pobytu na päť rokov
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Mentesítés
Oslobodenie
A jelen tétel a) pontja szerinti illeték fizetése alól mentesülnek azok a személyek, akik olyan menekülttel vagy külföldivel kérvényeznek családegyesítést, aki kiegészítő védelmet kapott.
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré žiadajú zlúčenie rodiny s azylantom alebo
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s cudzincom, ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana.
A jelen tétel a) és c) pontjai szerinti illetékek fizetése alól mentesülnek a 18 évnél fiatalabb személyek.
Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osoby mladšie ako 18 rokov.
A jelen tétel a) pontja szerinti illeték fizetése alól a kölcsönösség elve alapján mentesülnek a gyakornokok, akik
számára a Szlovák Köztársaság Oktatásügyi Minisztériuma folyósít ösztöndíjat vagy ösztöndíjuk nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségekből következik, valamint a nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségek
alapján a Szlovák Köztársaság iskoláiban tevékenykedő idegen nyelvű lektorok.
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú na základe vzájomnosti oslobodení stážisti, ktorým sa poskytuje štipendium Ministerstva školstva Slovenskej republiky alebo štipendium vyplývajúce zo záväzkov z medzinárodných
zmlúv, ako aj lektori cudzích jazykov prichádzajúci na školy v Slovenskej republike na základe záväzkov z medzinárodných zmlúv.
A jelen tétel c) pontja szerinti illeték fizetése alól mentesülnek a Tt. 404/2011. sz. törvénye 43. §-a 1. bek. a) pontja
szerinti személyek, akik állandó tartózkodás megadását kérvényezték.
Od poplatku podľa písmena c) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré požiadali o udelenie trvalého pobytu podľa
§ 43 ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011 Z. z.

243. tétel
Položka 243
Útlevél kiadása 16 évnél idősebb személy részére
a)
Vydanie cestovného pasu osobe staršej ako 16 rokov
Útlevél kiadása 6 - 16 éves személy részére
b)
Vydanie cestovného pasu osobe od 6 do 16 rokov
Útlevél kiadása 6 évesnél fiatalabb személy részére
c)
Vydanie cestovného pasu osobe mladšej ako 6 rokov
Útlevél kiadása 1 éves érvényességgel 16 évnél idősebb személy részére
d)
Vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe staršej ako 16 rokov
Útlevél kiadása 1 éves érvényességgel 16 évnél fiatalabb személy részére
e)
Vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe mladšej ako 16 rokov
Ideiglenes úti okmány kiadásának kérvényezése
f)
Žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu
Ideiglenes úti okmány kiadásának kérvényezése, ismételten, hat egymást követő hónapon belül
g)
Žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu opakovane v priebehu šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov
Külföldi személy nevére szóló úti okmány érvényességének meghosszabbítása
h)
Predĺženie platnosti cestovného dokladu cudzinca
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Meghatalmazás
Splnomocnenie
A közigazgatási hatóság a jelen tétel szerinti megfelelő illeték kétszeresét szedi be az úti okmány érvényességi ideje alatt történt első elvesztése, eltulajdonítása vagy sérülése esetén, a megfelelő illeték ötszörösét szedi be az úti
okmány érvényességi ideje alatt történt második elvesztése, eltulajdonítása vagy sérülése esetén, ha arra ismételten,
egymás után következő két éven belül kerül sor és a megfelelő illeték tízszeresét szedi be az úti okmány érvényességi ideje alatt történt harmadik elvesztése, eltulajdonítása vagy sérülése esetén, ha arra ismételten, egymás után
következő két éven belül kerül sor; a megemelt díjú közigazgatási illetéket nem szedik be, ha a kérvény benyújtásának napjáig lejárt az elvesztett vagy eltulajdonított úti okmány érvényessége a Tt. úti okmányokról valamint némely törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 647/2007. sz. törvénye 22. §-ának a) pontja szerint. A közigazgatási hatóság a megemelt díjú közigazgatási illetéket az eltulajdonított úti okmányért nem szedi be, ha az úti
okmányt egy másik személy erőszakkal szerezte meg és ezt a tényt jelentették a Rendőri Testület illetékes alakulatának, abban az országban, ahol az eset történt.
Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške dvojnásobku príslušnej sadzby pri prvej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti, vo výške päťnásobku príslušnej sadzby pri druhej
strate, odcudzení alebo poškodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu dvoch po sebe
nasledujúcich rokov a vo výške desaťnásobku príslušnej sadzby pri tretej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov; zvýšený správny
poplatok sa nevyberie, ak by ku dňu podania žiadosti uplynula doba platnosti strateného alebo odcudzeného cestovného dokladu podľa § 22 písm. a) zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Správny orgán zvýšený správny poplatok za odcudzenie cestovného dokladu nevyberie, ak sa cestovného dokladu zmocnila násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému policajnému orgánu v
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krajine, kde sa udalosť stala.
A közigazgatási hatóság a jelen tétel szerinti illeték felét szedi be, ha új úti okmányt ad ki az érvényes úti okmány
pótlására, a súlyos testi fogyatékosságról szóló adat bejegyzése után.
Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške polovice príslušnej sadzby, ak vydáva nový cestovný
doklad ako náhradu za platný cestovný doklad pri zápise údaja o ťažkom zdravotnom postihnutí.
Mentesítés
Oslobodenie
A jelen tétel a) - d) pontjai szerinti illetékek fizetése alól mentesülnek azok a személyek, akiknek az úti okmányt az
érvényes úti okmány pótlásaként adják ki, olyan változás esetén, mely nem az állampolgár hibájából történt, vagy
ha az úti okmányban az úti okmány gyártója által okozott hibát észleltek vagy olyan hibát, amelyet az a szerv okozott, amely az úti okmányt kiadta.
Od poplatku podľa písmen a) až d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva cestovný doklad ako náhrada za platný cestovný doklad pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v cestovnom doklade zistená chyba
zapríčinená výrobcom cestovného dokladu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý cestovný doklad vydal.
A jelen tétel a) - d) pontjai szerinti illetékek fizetése alól mentesülnek azok a személyek, akiknek az úti okmányt az
érvényes úti okmány pótlásaként adják ki, cselekvőképességük korlátozása vagy cselekvőképességüktől való megfosztásuk esetén.
Od poplatku podľa písmen a) až d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva nový cestovný doklad ako
náhrada za platný cestovný doklad pri obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo pozbavení spôsobilosti na
právne úkony.

244. tétel
Položka 244
Az elhunyt földi maradványainak szállítására vonatkozó kísérőlevél kiállítása
Vystavenie sprievodného listu na prepravu telesných pozostatkov zosnulého
245. tétel
Položka 245
A Szlovák Köztársaság állampolgársági bizonyítványának kiadásáról szóló eljárás
a)
Konanie o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky
A Szlovák Köztársaság állampolgársági igazolásának kiadásáról szóló eljárás, a személy elhalálozásának napjával vagy más nappal, amely megelőzi a kérvény benyújtásának napját
b)
Konanie o vydanie potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky osoby ku dňu jej
úmrtia alebo k inému dňu, ktorý predchádza dňu podania žiadosti
246. tétel
Položka 246
A Szlovák Köztársaság kötelékéből történő elbocsátás 18 évesnél idősebb személy esetében
a)
Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky osoby nad 18 rokov
A Szlovák Köztársaság kötelékéből történő elbocsátás gyermek esetében
b)
Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky dieťaťa
15 éves korig
1.
do 15 rokov
15-től 18 éves korig
2.
od 15 rokov do 18 rokov
A Szlovák Köztársaság kötelékéből történő elbocsátás a Cseh Köztársaság állampolgárságának megszerzésével kapcsolatban
c)
Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky

10

euró
eur

10

euró
eur

10

euró
eur

700

euró
eur

200
350

20

euró
eur
euró
eur
euró
eur

Mentesítés
Oslobodenie
A jelen tétel a) és c) pontjai szerinti illetékek fizetése alól mentesülnek a 65. életévüket betöltött személyek és a rokkantnyugdíjasok.
Od poplatku podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osoby nad 65 rokov veku a invalidní dôchodcovia.

www.onkormanyzas.sk

Pro Civis PT

192
Megjegyzés
Poznámka
A jelen tétel szerinti illetéket visszatérítik, ha a Szlovák Köztársaság állami kötelékéből történő elbocsátásnak nem tettek eleget.
Poplatok podľa tejto položky sa vráti, ak sa prepusteniu zo štátneho zväzku Slovenskej republiky nevyhovelo.
247. tétel
Položka 247
A Szlovák Köztársaság állampolgárságának megadása 18 évnél idősebb személy számára
a)
Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe nad 18 rokov
A Szlovák Köztársaság állampolgárságának megadása gyermek számára
b)
Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky dieťaťu
15 éves korig
1.
do 15 rokov
15-től 18 éves korig
2.
od 15 rokov do 18 rokov
A Szlovák Köztársaság állampolgárságának megadása egykori szlovák vagy csehszlovák állampolgárok és a nemzetközi jog szerinti optánsok számára
c)
Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky bývalým slovenským alebo československým štátnym občanom a reoptantom v zmysle medzinárodného práva
A Szlovák Köztársaság állampolgárságának megadása a Cseh Köztársaság 1993. 1. 1-je után
született állampolgárainak
d)
Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky štátnym občanom Českej republiky narodeným po 1. 1. 1993
A Szlovák Köztársaság állampolgárságának megadása olyan személynek, akinek születése
idején legalább egyik szülője csehszlovák állampolgár volt
e)
Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe, ktorej aspoň jeden z rodičov bol v
čase jej narodenia československým štátnym občanom

700

100
150

euró
eur

euró
eur
euró
eur

20

euró
eur

20

euró
eur

20

euró
eur

Megjegyzés
Poznámka
A jelen tétel szerinti illetéket csak a cselekmény végrehajtása után kell beszedni.
Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.
248. tétel
Položka 248
Változtatás
Zmena
pejoratív vagy nem személynév utónév vagy pejoratív családi név megváltoztatása
a)
hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska
kiskorú gyermekek családi nevének megváltoztatása
b)
priezviska maloletých detí
utónév vagy családi név megváltoztatása egyéb esetben
c)
mena alebo priezviska v ostatných prípadoch

1.

2.

10
35
200

euró
eur
euró
eur
euró
eur

Mentesítés
Oslobodenie
A jelen tétel szerinti illeték fizetése alól mentesül a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának családi és utónévről
szóló, többször módosított, 300/1993. sz. törvénye 7. §-nak 1. és 2. bek. szerinti családi és utónév-változtatás.
Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo priezviska podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.
A jelen tétel szerinti illeték fizetése alól mentesül a családi és utónév-változtatás, melyre az anyakönyvbe történt
helytelen vagy nem teljes bejegyzés miatt kerül sor.
Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo zmena priezviska v dôsledku nesprávneho alebo
neúplného zápisu v matrike.
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1.

2.

3.
4.

Megjegyzések
Poznámky
A házastársak és kiskorú gyermekei családi nevének közös családi névre történő megváltoztatásáért egy illetéket
kell beszedni.
Za zmenu priezviska manželov a ich maloletých detí na spoločné priezvisko sa vyberie jeden poplatok.
A jelen tétel a) pontja szerinti illetéket kell beszedni a gyámságba helyezett gyermek családi neve megváltoztatásának engedélyezéséért annak a személynek a családi nevére, akire a gyermeket rábízták, a nevelőszülők közös családi nevére vagy saját gyermekeik számára megegyezett családi névére, ha a személyek, akikre a gyermeket rábízták, vagy a nevelőszülők a nagyszülők vagy a kiskorú gyermek szüleinek testvérei.
Podľa písmena a) tejto položky sa vyberie poplatok za povolenie zmeny priezviska dieťaťa zvereného do náhradnej
osobnej starostlivosti na priezvisko osoby, ktorej bolo zverené, na spoločné priezvisko pestúnov alebo na priezvisko dohodnuté pre ich vlastné deti, ak osobou, ktorej bolo zverené, alebo pestúnmi sú starí rodičia alebo súrodenci
rodičov maloletých detí.
Ugyanazon szülő több kiskorú gyermekének családi nevének megváltoztatásáért csak egy illetéket kell beszedni.
Za zmenu priezviska viacerých maloletých detí toho istého rodiča sa vyberie len jeden poplatok.
A jelen tétel szerinti illetéket csak a cselekmény végrehajtása után kell beszedni.
Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.

249. tétel
Položka 249
Házasságkötés a Szlovák Köztársaság diplomáciai kirendeltségén
a)
Uzavretie manželstva pred zastupiteľským úradom Slovenskej republiky
Házasságkötés a Szlovák Köztársaság diplomáciai kirendeltségén, ha a jegyesek közül egyik
sem rendelkezik a Szlovák Köztársaság diplomáciai kirendeltségének hatáskörébe tartozó ország területén tartózkodási engedéllyel
b)
Uzavretie manželstva pred zastupiteľským úradom Slovenskej republiky, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území štátu v pôsobnosti zastupiteľského úradu Slovenskej republiky povolený pobyt

250

euró
eur

350

euró
eur

Mentesítés
Oslobodenie
A jelen tétel szerinti illeték fizetése alól mentesülnek a Szlovák Köztársaság állami szervei és állami szervezetei által
kiküldött, külföldön tartózkodó állampolgárai.
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení štátni občania Slovenskej republiky zdržujúci sa v zahraničí na základe
vyslania štátnymi orgánmi a štátnymi organizáciami.
250. tétel
Položka 250
Anyakönyvi dokumentumok kiállításának kérvényezése
a)
Žiadosť o vyhotovenie matričného dokladu
Anyakönyvi dokumentum fordításának és hitelesítésének kiállítása
b)
Vyhotovenie prekladu matričného dokladu a jeho osvedčenie

15
30

euró
eur
euró
eur

Megjegyzés
Poznámka
Az a) pont szerinti illetéket nem szedik be, ha az anyakönyvi dokumentum eredetijének kézbesítéséről van szó.
Poplatok podľa písmena a) sa nevyberie, ak ide o doručenie prvopisu matričného dokladu.
251. tétel
Položka 251
Külföldön történt anyakönyvi esemény bejegyzésének kérvényezése a speciális anyakönyvbe
Žiadosť o zápis matričnej udalosti v cudzine do osobitnej matriky
252. tétel
Položka 252
Jogügyletekről szóló iratok, elsősorban szerződések, végrendeletek és hasonlók elkészítése
Spísanie písomnosti o právnych úkonoch, najmä zmlúv, závetov a podobne
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253. tétel
Položka 253
Okiratok láttamozása, hitelesítés nélkül
Vidovanie listín bez osvedčenia
254. tétel
Položka 254
Aláírás hitelesítése az okiratokon és azok másolatán, minden aláírásért
a)
Osvedčenie podpisu na listine a na jej rovnopise, za každý podpis
A külföldi hatóságok által a Szlovák Köztársaságban való használatra kiadott okiratok hiteleb) sítése
Osvedčenie listín vydaných cudzozemskými orgánmi na použitie v Slovenskej republike
A Szlovák Köztársaság hatóságai által külföldi használatra kiadott okiratok hitelesítése
c)
Osvedčenie listín vydaných orgánmi Slovenskej republiky na použitie v cudzine
Hitelesítés a külföldi közokiratok felülhitelesítésének mellőzéséről szóló egyezmény szerint
(apostille)
d)
Osvedčenie podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných
listín (apostilla)
255. tétel
Položka 255
Okirat másodlatának (fénymásolatának) kiállítása, a hitelesítést is beleértve, minden egyes
a) megkezdett oldalért
Vyhotovenie odpisu (fotokópie) listiny vrátane osvedčenia, za každú aj začatú stranu
A benyújtott másodlat (fénymásolat) helyességének hitelesítése, minden egyes megkezdett olb) dalért
Osvedčenie správnosti predloženého odpisu (fotokópie), za každú aj začatú stranu
A benyújtott fordítás helyességének hitelesítése, minden egyes megkezdett oldalért
c)
Osvedčenie správnosti predloženého prekladu, za každú aj začatú stranu

10

euró
eur

10

euró
eur

20

euró
eur

20

euró
eur

20

euró
eur

10

euró
eur

10

euró
eur

20

euró
eur

Mentesítés
Oslobodenie
A jelen tétel c) pontja szerinti illeték fizetése alól mentesül a tartózkodási engedélyt kérelmezővel készült interjú hangfelvétele államnyelvre történt fordítása helyességének hitelesítése.
Od poplatku podľa písmena c) tejto položky je oslobodené osvedčenie správnosti prekladu záznamu pohovoru so žiadateľom o udelenie pobytu do štátneho jazyka.
256. tétel
Položka 256
Iratok fordításának elkészítése
Vyhotovenie prekladu spisového materiálu
szlovák nyelvre, minden egyes megkezdett oldalért
a)
do slovenského jazyka, za každú aj začatú stranu
szlovák nyelvről, minden egyes megkezdett oldalért
b)
zo slovenského jazyka, za každú aj začatú stranu
egyik idegen nyelvről egy másik idegen nyelvre, minden egyes megkezdett oldalért
c)
z jedného cudzieho jazyka do druhého, za každú aj začatú stranu
kínai, japán, koreai nyelvről/nyelvre vagy más, jelírást használó nyelvről/nyelvre, minden szójelért
d)
z (do) čínskeho, japonského, kórejského jazyka alebo iných znakových jazykov, za každý
slovný znak

20
30
35

1

euró
eur
euró
eur
euró
eur
euró
euro

Megjegyzés
Poznámka
A jelen tétel szerinti illetéket csak a cselekmény végrehajtása után kell beszedni.
Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.
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Mentesítés
Oslobodenie
A jelen tétel a) pontja szerinti illeték fizetése alól mentesül a tartózkodási engedélyt kérelmezővel készült interjú hangfelvételének államnyelvre történő fordítása.
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené vyhotovenie prekladu záznamu pohovoru so žiadateľom o
udelenie pobytu do štátneho jazyka.
257. tétel
Položka 257
Külföldi hagyatéki eljárás cselekményei (beleértve az illetékes hatóságoknál való beavatkozásokat,
az örökség behajtását és kézbesítését), a hagyaték értékének
Úkony v konaní o dedičstve v cudzine (vrátane intervencie na príslušných orgánoch, vymáhanie a
doručenie dedičstva) z vybranej sumy z hodnoty dedičstva

1.
2.

1%, legkevesebb
30 euró
1%, najmenej
30 eur

Megjegyzés
Poznámka
A jelen tétel szerinti illetéket a cselekmény elvégzése után is be lehet szedni.
Poplatok podľa tejto položky je možné vybrať aj po vykonaní úkonu.
A jelen tétel szerinti hagyatéki eljárási cselekményekért járó illetéket a hagyatéknak a jogi képviselő honoráriumával nem csökkentett értékéből szedik be, a Szlovák Köztársaságba történő átutalás előtt.
Poplatok za úkony v konaní o dedičstve podľa tejto položky sa vyberá z hodnoty dedičstva nezníženej o honorár
právneho zástupcu pred poukázaním dedičstva do Slovenskej republiky.

258. tétel
Položka 258
Hivatalos megőrzés
Úradná úschova

a)

készpénz, értékpapírok, bankkönyvek és más értéktárgyak esetén, az összeg vagy a tárgy
értékének
peňazí, cenných papierov, vkladných knižiek a iných cenných predmetov, zo sumy alebo z
ceny predmetu za každý rok

b)

okiratok vagy akták, minden évre
listín alebo spisov, za každý rok

1%-a, minden évre, de legkevesebb 30 euró
1%, najmenej
30 eur
euró
20
eur

Megjegyzés
Poznámka
Az illetéket nem szedik be abban az esetben, ha a tárgyat csak kézbesítés céljából helyezték el a diplomáciai képviseleten.
Poplatok sa nevyberie v prípade, ak je predmet uložený na zastupiteľskom úrade len na účely jeho doručenia.
259. tétel
Položka 259
Személyi igazolvány kiadásának kérvényezése
a)
Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu
Személyigazolvány kiadásának kérvényezése a tönkrement, elveszett, eltulajdonított vagy sérült személyi igazolvány pótlására
b)
Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo
poškodený občiansky preukaz
Személyigazolvány kiadásának kérvényezése a tönkrement, elveszett, eltulajdonított vagy sérült személyi igazolvány pótlására, két egymást követő éven belül
c)
Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo
poškodený občiansky preukaz v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch

15

euró
eur

30

euró
eur

50

euró
eur

Mentesítés
Oslobodenie
A jelen tétel b) és c) pontjai szerinti illeték fizetése alól mentesülnek a 60 évnél idősebb állampolgárok vagy a súlyos
testi fogyatékos állampolgárok igazolványának birtokosai.
Od poplatku podľa písmena b) a c) tejto položky sú oslobodení občania starší ako 60 rokov veku alebo držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.
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259.a tétel
Položka 259a
Gépjármű-vezetői jogosítvány cseréjének vagy megújításának kérvényezése
Žiadosť o výmenu alebo obnovenie vodičského preukazu
260. tétel
Položka 260
Fegyverútlevél kiadásának kérvényezése, minden fegyverre, annak fő részére vagy lőszerre
Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu na každú zbraň, jej hlavnú časť alebo strelivo
261. tétel
Položka 261
Hajóokmányok ellenőrzése és igazolása
a)
Kontrola a potvrdenie lodných dokladov
A behajózásról és a kihajózásról szóló bejegyzések igazolása a hajónaplóban
b)
Potvrdenie zápisov o nalodení a vylodení v lodnom denníku
A behajózásról és a kihajózásról szóló bejegyzések igazolása a tengerészeti szolgálati könyvc) ben
Potvrdenie zápisu o nalodení a vylodení v námorníckej knižke
„Tengerjogi tiltakozás” igazolása
d)
Potvrdenie námorného protestu
Ideiglenes regisztrációs lap kiállítása
e)
Vystavenie dočasného registračného listu

15

euró
eur

20

euró
eur

30
30
30
66
140

euró
eur
euró
eur
euró
eur
euró
eur
euró
eur

Megjegyzés
Poznámka
A b) pont szerinti illetéket csak egyszer szedik be, tekintet nélkül a legénységi naplóban található pecsétek számára.
Poplatok podľa písmena b) sa vyberie len raz bez ohľadu na počet odtlačkov pečiatok vyznačených v denníku posádky.
262. tétel
Položka 262
Kérvény benyújtása a diplomáciai képviseleten, ha nem a tarifatáblázat ezen részének más helyén
feltüntetett illetékről van szó
Podanie žiadosti na zastupiteľskom úrade, ak nejde o úkon spoplatnený podľa inej položky tejto
časti sadzobníka
263. tétel
Položka 263
Igazolás kiadása a diplomáciai képviselet által
Vydanie potvrdenia zastupiteľským úradom
264. tétel
Položka 264
Másodlat, kivonat vagy írásbeli információ kiadása hivatali könyvekből, a hivatali feljegyzésekből,
regiszterekből, nyilvántartásokból, iratokból vagy aktákból, minden egyes megkezdett oldalért
Vydanie odpisu, výpisu alebo písomnej informácie a úradných záznamov, registrov, evidencií, listín
alebo spisov za každú aj začatú stranu
265. tétel
Položka 265
A bűnügyi nyilvántartói kivonat vagy másolatának kérvényezése
a)
Podanie žiadosti o výpis alebo odpis z registra trestov
Külföldön élő szlovák tanúsítványa kiadásának kérvényezése47a)
b)
Žiadosť o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí47a)
Külföldön élő szlovák tanúsítványa kiadásának kérvényezése elveszett, megsemmisült vagy
sérült igazolvány pótlására
c)
Vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí ako náhrady za stratené, zničené alebo poškodené osvedčenie
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d)

Külföldön élő szlovák új igazolványának kiadása, módosítások és kiegészítések bejegyzése
esetén
vydanie nového osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí v prípade zápisu zmien a doplnkov
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XIX. RÉSZ
STATISZTIKA
XIX. ČASŤ
ŠTATISTIKA
266. tétel
Položka 266
Statisztikai számjel (SSZJ) kiutalása
a)
Pridelenie identifikačného čísla (IČO)
A statisztikai számjel kiutalásáról szóló eredeti okmány adatainak módosítása
b)
Zmena údajov v pôvodnom doklade o pridelení IČO
A statisztikai számjel kiutalásáról szóló okmány másodpéldányának kiadása elveszett, megsemmisült, sérült vagy eltulajdonított igazolás pótlására
c)
Vydanie náhradného potvrdenia (duplikátu) o pridelení identifikačného čísla ako náhrady za
stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené potvrdenie
A statisztikai nyilvántartás kivonata, minden nyilvántartott egységért
d)
Výpis zo štatistického registra, za každú registrovanú jednotku

3
3

euró
eurá
euró
eurá

6,50

euró
eura

1,50

euró
eura

6,50

euró
eura

3

euró
eurá

Megjegyzés
Poznámka
A jelen tétel szerinti illetékeket a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala szedi be.
Poplatky podľa tejto položky vyberá Štatistický úrad Slovenskej republiky.
267. tétel
Položka 267
Termelés besorolása a statisztikai osztályozás szerint, minden kérvényért
a)
Zatriedenie produkcie podľa štatistickej klasifikácie, za každú žiadosť
A termelés statisztikai osztályozás szerinti besorolásáról szóló igazolás másodpéldányának kiadása elveszett, megsemmisült, sérült vagy eltulajdonított igazolás pótlására
b)
Vydanie náhradného potvrdenia (duplikátu) o zatriedení produkcie podľa štatistickej klasifikácie ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené potvrdenie
Megjegyzés
Poznámka
A jelen tétel szerinti illetéket a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala szedi be.
Poplatok podľa tejto položky vyberá Štatistický úrad Slovenskej republiky.
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XX. RÉSZ
ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS
XX. ČASŤ
ELEKTRONICKÝ PODPIS
268. tétel
Položka 268
Hitelesítési szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató akkreditációjának kérvényezése
a)
Podanie žiadosti o akreditáciu poskytovateľa certifikačných služieb
Elektronikus aláírás létrehozására és hitelesítésére szolgáló műszaki eszközök megfelelősége
elismerésének kérvényezése
b)
Podanie žiadosti o uznanie zhody technických prostriedkov na vyhotovenie a overenie elektronického podpisu
Az elektronikus iktató törvényi követelményekkel való egyezése elismerésének kérvényezése
c)
Podanie žiadosti o uznanie zhody elektronickej podateľne s požiadavkami zákona
Az elektronikus aláírás tanúsítványa érvényessége meghosszabbításának kérvényezése, melyet
az elektronikus aláírás létrehozására és hitelesítésére szolgáló műszaki eszközök megfelelősége elismeréséről szóló eljárás alapján adtak ki
d)
Podanie žiadosti o predĺženie platnosti certifikátu pre elektronický podpis vydaného na základe konania o uznanie zhody technických prostriedkov na vyhotovenie a overenie elektronického podpisu
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XXI. RÉSZ
POSTAI TEVÉKENYSÉG
XXI. ČASŤ
POŠTOVÁ ČINNOSŤ
269. tétel
Položka 269
Postavállalat bejegyzése
a)
Registrácia poštového podniku
Postavállalat bejegyzett adatainak módosítása
b)
Zmena registrovaných údajov poštového podniku
270. tétel
Položka 270
Postai licenc megadása
a)
Udelenie poštovej licencie
Postai licenc módosítása az univerzális szolgáltató bejelentése alapján
b)
Zmena poštovej licencie na základe ohlásenia poskytovateľa univerzálnej služby
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XXII. RÉSZ
A MINŐSÍTETT ADATOK VÉDELME
XXII. ČASŤ
OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ
271. tétel
Položka 271
Vállalkozó biztonsági átvilágításának elvégzése a következő minősítési szintekhez
Vykonanie bezpečnostnej previerky podnikateľa na stupeň utajenia
Fenntartott
a)
Vyhradené
Bizalmas
b)
Dôverné
Titkos
c)
Tajné
Szigorúan titkos
d)
Prísne tajné
272. tétel
Položka 272
Mechanikus akadályozó eszköz és műszaki biztonsági eszköz típusengedélyének kiadása
Vydanie certifikátu typu mechanického zábranného prostriedku a technického zabezpečovacieho
prostriedku
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XXIII. RÉSZ
A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME
XXIII. ČASŤ
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
273. tétel
Položka 273
Információs rendszer külön regisztrálása vagy annak módosítása
Osobitná registrácia informačného systému alebo jej zmena

50,-

euró
eur

Megjegyzés:
Poznámka:
A jelen tétel szerinti illetékeket a Szlovák Köztársaság Adatvédelmi Hivatala szedi be.
Poplatok podľa tejto položky vyberá Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

www.onkormanyzas.sk

Pro Civis PT

203
XXIV. RÉSZ
ELEKTRONIKUS KÖZHATALOM-GYAKORLÁS
XXIV. ČASŤ
VÝKON VEREJNEJ MOCI ELEKTRONICKY
274. tétel
Položka 274
Elektronikus postafiók deaktiválásának megszüntetése
a)
Zrušenie deaktivácie elektronickej schránky
Alternatív hitelesítő második és további kiadása
b)
Druhé a ďalšie vydanie alternatívneho autentifikátora
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