
Tájékoztatás a 2021. január l. napján hatályba lépő jogszabályváltozásokról 

l. Illetékváltozás 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 2021. január l. napjával 
hatályba lépett módosításával az Itv. l. mellékletében meghatározott - az úti okmányok, a 
gépjárművezetői engedély, a forgalmi engedély és a törzskönyv kiállításával, valamint az adó
és értékbizonyítvány kiállításával kapcsolatos - eljárások kivételével a közigazgatási hatósági 
eljárások illetékmentessé váltak. 

2021. január l. napjátóllényegében megszűnt az általános, háromezer forintos illetékfizetési 
kötelezettség. Így több igazolás is ingyenesen beszerezhető. Ez év január l-től már nem kell 
illetéket fizetni például a közös háztartásban élésről, az életvitelszerű helyben lakásról, az 
élettársi kapcsolatról vagy a telephely alkalmasságáról szóló igazolás kiállításáért A 
birtokvédelmi eljárásért, valamint a jegyzőnél tett bejelentésekért sem kell fizetni, így a 
kereskedelmi tevékenység bejelentéséért sem. 
Nem változott ellenben az egyes közigazgatási eljárások utánjáró igazgatási szolgáltatási dijak 
rendszere (pl. telepengedélyezési eljárás). 

1.1 Születési név megváltoztatásának engedélyezésére irányuló eljárás 

Az ltv. módosítása alapján az anyakönyvi igazgatás területén korábban illetékfizetési 
kötelezettség alá eső anyakönyvi eljárások (például házassági névviselési forma módosítása, 
anyakönyvi hatósági bizonyítvány kiállítása, a nem magyar állampolgár Magyarországon 
történő házasságkötéséhez szükséges igazolás bemutatása alóli felmentés stb.) 2021. január l
től illetékiDentessé váltak. 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 2021. január l. napjától hatályba lépett 
rendelkezései étiemében a születési név megváltoztatására irányuló kérelemesetén függetlenül 
attól, hogy hányadik alkalommal kéri a névváltozást - l O OOO forint összegű igazgatási 
szolgáltatási díjat kell fizetni. A korábbi szabályozással egyező módon az egy családhoz tartozó 
nagykorúak közös kérelme esetén az igazgatási szolgáltatási díjat is minden nagykorúnak 
külön-külön meg kell fizetnie. 

2. Kereskedelmi igazgatás 

2021. január l. napi hatállyal módosultak a kereskedelmi tevékenységek végzésének 
feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Konn.r.) egyes 
rendelkezései. A módosítás értelmében a tevékenységüket már bejelentett vendéglátó üzletet 
üzemeltető kereskedők a vendéglátóhely üzlettípusát legkésőbb 2021. március 31. napjáig 
kötelesek bejelenteni a jegyzőnek. 

A vendéglátó egységek üzlettípusainak és azok jellemzőinek meghatározását a Korm.r. 4. 
melléklete tartalmazza, amelyek az alábbiak lehetnek: 

l. Étterem; 

2. Büfé; 

3. Cukrászda; 

4. Kávézó alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely; 



5. Ital üzlet, bár; 

6. Zenés-táncos szórakozóhely; 

7. Munkahelyi, közétkeztetést végző vendéglátóhely; 

8. Gyorsétterem; 

9. Rendezvényi étkeztetés; 

l O. Alkalmi vendéglátóhely; 

ll. Mozgó vendéglátóhely; 

Az üzletek típusának bejelentésére szolgáló nyomtatvány a www.velence.hu honlapról 
letölthető. 

Beküldése hivatali kapun keresztül a https://epapir.gov.hu (címzettként kiválasztva Velence 
Város Önkormányzatát), vagy postai úton történhet, illetve a kitöltött nyomtatvány a hivatal 
épületének parkoló felőli oldalfalán lévő postaládában is elhelyezhető. 

További tájékoztatás Setényi Ildikó ügyintézőtől kérhető a 22/589-400-as telefonszámon. 

3. Gépjárműadó 

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján 2021. január l. napjától a 
gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adóés-vámhatóság látja el. 

A változással kapcsolatban a gépjármű-üzembentartóknak (tulajdonosoknak) plusz teendőjük 
nem lesz. Az év elején a NA V minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az 
aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. 

A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második részletet 2021. szeptember 15-éig 
kell befizetni a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú NAV Belföldi 
gépjárműadó bevételi számlára. 
A változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli mentességeket. A 2020. december 31. 
napján fennálló adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján 
a NA V hivatalból, automatikusan veszi figyelembe az adó kivetésénéL 
2021. évtől a mentességet, a szüneteltetést és az adókedvezményt is a GJADO " adat- és 
változásbejelentő lap a gépjárműadó mentesség/kedvezménylszüneteltetés igénybevételéhez" 
elnevezésű adatlapon lehet bejelenteni, amely legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő 
Alkalmazással (ONY A) küldhető be a NA V -hoz. A nyomtatvány papír alapon is elérhető majd 
a NA V központi ügyfélszolgálatain. 
A 2020. december 31. napjáig keletkezett, változott vagy megszűnt adókötelezettséggel 
kapcsolatos kérdésekkel továbbra is az önkormányzati adóhatóságokhoz kell fordulni. 
Az adóhátralékot is az önkormányzati adóhatóság felé kell megfizetni . Az esetleges túlfizetés 
átvezetését, visszaigénylését a www.velence.hu címen a dokumentumtárból letölthető 

túlfizetésről rendelkező nyomtatványorr kell benyújtani az önkormányzati adóhatóságnak. 

További kérdés, észrevétel esetén készséggel állunk Tisztelt Ügyfeleink rendelkezésére. 
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