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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Bejelentő javasolta, hogy az állandó
személyazonosító igazolvány, a lakcímet és
személyazonosítót igazoló hatósági igazolvány,
valamint az ideiglenes személyazonosító igazolvány
kiállítása iránti eljárás legyen tárgyi illetékmentes.

lezárt

Vizsgálat eredménye
Válaszaikban az eljáró szervek, a Pénzügyminisztérium és a
Miniszterelnökség az alábbiak szerint tájékoztatattak.
A Pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint az illetékekről szóló 1990. évi
XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 33. § (2) bekezdés 51. pontjának 2018.
július l-jétől hatályos módosítását a jogalkalmazói gyakorlatban tapasztalt
nagyszámú visszaélés indokolta, ezért döntött úgy az Országgyűlés, hogy az
állandó személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági
igazolvány kiadására irányuló eljárást évente egy alkalommal lehet
illetékmentesen lefolytatni.
A Miniszterelnökség tájékoztatása szerint Az Itv. 33. § (2) bekezdésének
egyes pontjai határozzák meg azokat az eljárásokat, amelyek az egyes
alkotmányos jogok érvényesítése, illetőleg kötelezettségek teljesítése,
valamint a társadalmi igazságosság előmozdítása érdekében a mellékletben és
a külön jogszabályokban meghatározott illetékmentes eljárásokon felül
tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások. Ezen felül az Itv. 33. § (3)
bekezdése értelmében „ a 18. életévét be nem töltött személy mentesül az illeték
megfizetése alól”. Az Itv. mellékletének IX. cím IV. pontjának 2. b) alpontja
alapján „illetékmentes a személyi azonosító képzése − ideértve a személyi azonosító
megváltozását eredményező adatváltozást is − miatt kiállított hatósági igazolvány”. Az
ideiglenes személyazonosító igazolvány kiállítása az állandó személyazonosító
eljárás részét képezi, ezért annak kiadása mindenkor illetékmentes, ahhoz
illetékfizetési kötelezettség semmilyen esetben nem társul.
A hatályos szabályozással összefüggésben a Miniszterelnökség kiemelte, hogy
az Itv. által meghatározott, tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások
egymástól elkülöníthető, önálló tényállásokat fogalmaznak meg.
A Miniszterelnökség tájékoztatott arról is, hogy a személyazonosító
igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés
szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Kormányrendelet 34. §-a által is
rögzített az állampolgárok azon kötelezettsége és felelőssége, hogy
okmányaikat sértetlenül megőrizzék, amely kiterjed arra is, hogy azoknak
rövid időn belüli sorozatos elvesztése, megrongálódása vagy
megsemmisülése esetén a szükséges ismételt kiállítás költségeihez
hozzájáruljanak. A Miniszterelnökség álláspontja szerint az Itv. 33. § (2)
bekezdés 51. pontjának − a 2018. június 30. napjáig hatályos szabály
visszaállítására irányuló − módosítása nem indokolt.

