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ÁLTALÁNOS RÉSZ

848.

A tartományi közigazgatási illetékekről szóló tartományi képvi-
selőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 40/2019. szám) 17. 
szakaszának 3. bekezdése alapján, a Tartományi Kormány közzé teszi

A TARTOMÁNYI KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEK 
DÍJSZABÁSÁNAK

ÖSSZEHANGOLT DINÁRÉRTÉKEIT

1. A tartományi közigazgatási illetékekről szóló tartományi kép-
viselőházi rendelet – A tartományi közigazgatási illetékek díjszabá-
sa része által előírt tartományi közigazgatási illetékek dinárértékei, 

melyek szereves részei A tartományi közigazgatási illetékekről szóló 
tartományi képviselőházi rendeletnek (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 
40/2019. szám), összehangolásra kerülnek a Köztársasági Statisztikai 
Hivatal által közzétett, a 2019. október 1-je és a 2020. szeptember 30-a 
közötti időszakra vonatkozó éves fogyasztóiár-indexszel, éspedig a 
következőképpen:

A TARTOMÁNYI KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEK DÍJSZABÁSA 
 

 Az illeték dinárértéke 

I. KÉRELMEK 

1. számú díjtétel 

- kérelemért, kérvényért, előterjesztésért, bejelentésért vagy más beadványért – ha a jelen rendelet másként nem írja elő 320,00 

MEGJEGYZÉS:
E díjtétel szerint illetéket nem kell leróni azon utólagos beadványokért, amelyekkel a kötelezett a korábban benyújtott kérelem, illetve 

beadvány elintézését sürgeti.

2. számú díjtétel

- a tartományi jogszabályok alkalmazására vonatkozó vélemény iránti kérelem 1.120,00 

MEGJEGYZÉS:
E díjtétel szerint illetéket nem kell leróni azon utólagos beadványokért, amelyekkel a kötelezett a korábban benyújtott kérelem, illetve 

beadvány elintézését sürgeti.

II. JOGORVOSLATOK

3. számú díjtétel 

- a jelen rendelet 1. szakaszában említett szerv által hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezésekért, ha a jelen 
határozat másként nem írja elő 340,00 

MEGJEGYZÉS:
Ha ugyanabban a közigazgatási ügyben több határozat ellen több illetékfizetésre kötelezett egy fellebbezést nyújt be, a fenti díjtétel szerinti 

illetéket a megfellebbezett határozatok száma szerint kell kiróni.

4. számú díjtétel 

- a benyújtott rendkívüli jogorvoslatokért. 1.960,00 
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III. HATÁROZATOK

5. számú díjtétel 

- a jelen rendelet 1. szakaszában említett szerv által hozott valamennyi határozatért – ha a jelen rendelet másként nem 
írja elő 400,00 

MEGJEGYZÉS:
Ha a határozatot több illetékfizetésre kötelezett kérelmére hozzák, a fenti díjtétel szerinti illetéket minden illetékfizetésre kötelezett meg-

fizeti, akinek a határozatot kézbesítik.  

IV. BIZONYLATOK 

6. számú díjtétel 

- bizonylatokért, igazolásokért – ha a jelen rendelet másként nem írja elő. 220,00 

V. MÁSOLATOK, HITELESÍTÉSEK ÉS IRATOK ÁTTEKINTÉSE 

7. számú díjtétel 

- hivatalos iratok a szervnél végzett másolatáért (minden fél ív után) 300,00 

MEGJEGYZÉS:
1.) A jelen rendelet értelmében fél íven két oldalas, rendes irodai vagy kisebb méretű papírlap értendő.
2.) Ha a kézirat, illetve másolat idegen nyelvű, akkor a fenti díjtételben meghatározott illeték kétszeresét kell fizetni.

8. számú díjtétel 

- (befejezett) hivatalos irat áttekintése és másolása a szervnél – minden megkezdett óra után 250,00 

VI. FELSZÓLÍTÁS 

9. számú díjtétel 

- a kötelezett illetékfizetésre való felszólítása 190,00 

VII. A NYILVÁNTARTÁSOKBA VALÓ BEJEGYZÉSSEL KAPCSOLATOS IRATOK ÉS CSELEKMÉNYEK 

10. számú díjtétel 

- az adományalapok, alapítványok és alapok nyilvántartásba vételével kapcsolatban hozott határozatokért, éspedig:   

1) az adományalapok, alapítványok és alapok nyilvántartásába való bejegyzésre benyújtott kérelem alapján hozott 
határozatért; 9.810,00 

2) az adományalapok, alapítványok és alapok változásainak a nyilvántartásba való bejegyzésére benyújtott kérelem 
alapján hozott határozatért; 1.960,00 

3) az adományalapok, alapítványok és alapok nyilvántartásából való törlésre benyújtott kérelem alapján hozott hatá-
rozatért. 1.960,00

11. számú díjtétel 

- az állandó tolmácsok jegyzékébe való bejegyzés iránt benyújtott jelentkezőlapért 580,00 

- az állandó tolmácsok jegyzékébe való bejegyzés iránti kérelem alapján hozott határozatért 580,00 

VIII. A GAZDASÁGI ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TERÜLETRE VONATKOZÓ IRATOK ÉS CSELEKMÉNYEK 

12. számú díjtétel 

- a Vajdaság név használatának jóváhagyásáról szóló határozat kiállításáért 371.740,00 

MEGJEGYZÉS:
A jelen díjtételben feltüntetett illetéket a határozat kézbesítése előtt kell leróni.

IX. A TERÜLETTERVEZÉSRE ÉS ÉPÍTÉSRE VONATKOZÓ IRATOK ÉS CSELEKMÉNYEK

13. számú díjtétel 

- teljes egészében a Vajdaság Autonóm Tartomány területén épülő létesítmények helyszínéről szóló információk kiadá-
sáért, amelyeknek az építési engedélyét az illetékes szerv adja ki 2.860,00

14. számú díjtétel 

- teljes egészében a Vajdaság Autonóm Tartomány területén épülő létesítmények helymeghatározási feltételeinek ki-
adásáért, amelyeknek az építési engedélyét az illetékes szerv adja ki:

1) A besorolással rendelkező létesítményekre; 1.910,00

2) B besorolással rendelkező létesítményekre; 2.860,00

3) C besorolással rendelkező létesítményekre; 3.820,00

4) D besorolással rendelkező létesítményekre. 3.820,00

15. számú díjtétel

- azokra az épületekre vonatkozó építési terv jóváhagyásáért, amelyeknek az építési engedélyét az illetékes szerv adja 
ki 20.360,00
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16. számú díjtétel

- az építési terv jóváhagyásának elutasítására vonatkozó értesítés nyomán emelt kifogásért 610,00

X. AZ OKTATÁSI TERÜLETRE VONATKOZÓ IRATOK ÉS CSELEKMÉNYEK 

17. számú díjtétel 

- külföldi iskolai közokirat honosítására, illetve egyenértékűségének megállapítására vonatkozó határozatért:   

- főiskolai és egyetemi képzés. 7.850,00 

18. számú díjtétel 

1) az oktatási intézmény által kiadott másolatokért, illetve új közokiratokért; 580,00 

2) az iskolai végzettségről vagy szakképzettségről (szakvizsgáról) szóló okmány másolatáért. 580,00 

XI. A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY NYILVÁNTARTÁSÁBAN SZEREPLŐ ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ 
IRATOK ÉS CSELEKMÉNYEK

19. számú díjtétel

- a törvénnyel összhangban a Vajdaság Autonóm Tartomány által kezelt nyilvántartásban szereplő adatok felhaszná-
lásáért:

1) az összes ingatlanra vonatkozó, nyilvántartásban szereplő adat felhasználására; 1.990,00

2) javaslattétel eljáráskezdeményezésre: 

(1) ingatlanbeszerzésre; 5.950,00

(2) ingatlaneladásra; 9.890,00

(3) ingatlanhasználatra, illetve -bérbeadásra; 3.100,00

(4) ingatlanhasználati, illetve -bérbeadási szerződés felbontására; 3.100,00

(5) ingatlan jelzáloggal való terhelésére; 9.890,00

(6) ingatlancserére; 9.890,00

(7) ingóságok beszerzésére és elidegenítésére; 3.940,00

(8) olyan szerződés előkészítésére és megkötésére, amelyet a törvény értelmében – Vajdaság Autonóm Tartomány 
nevében – az illetékes személy köt meg.

11.880,00

MEGJEGYZÉS:
E díjtétel 2) pontjának (8) alpontja szerinti illetéket legkésőbb a szerződés megkötéséig le kell róni.

2. Az 1. pontban említett tartományi közigazgatási illetékek összehangolt dinárértékei a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában 
való közzétételt követő hónap első napjától kerülnek alkalmazásra.

TARTOMÁNYI KORMÁNY

127 Szám: 434-3/2020
Újvidék, 2020. november 12.

Igor Mirović, s. k.
 a Tartományi Kormány

ELNÖKE

MEGJEGYZÉS:

A jogszabályok és egyéb aktusok közzétételéről szóló tartományi képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 54/2014., 
29/2017. és 12/2018. szám) 5. szakasza 2. bekezdésének értelmében, Vajdaság Autonóm Tartomány jelen Hivatalos Lapjá-
ban nem tesszük közzé a Külön és a Hirdető részt.
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ÁLTALÁNOS RÉSZ

TARTOMÁNYI KORMÁNY

848. A tartományi közigazgatási Illetékek díjszabásának ösz-
szehangolt dinárértékei

KÜLÖN RÉSZ

TARTOMÁNYI KORMÁNY

849. Határozat dr. Zoran Gojković professzornak, a Tarto-
mányi Kormány alelnökének és tartományi egészség-
ügyi titkárnak a Vajdaság autonóm tartományi alapítású 
egészségügyi intézményeknél a kollektív szerződések 
megkötésére történő felhatalmazásáról

850. Határozat a tartományi mezőgazdasági, víz- és erdőgaz-
dálkodási megbízott altitkári tisztségben végzett munka 
megszűnéséről

851. Határozat a tartományi mezőgazdasági, víz- és erdő-
gazdálkodási megbízott segédtitkári tisztségben végzett 
munka megszűnéséről

852. Határozat a tartományi mezőgazdasági, víz- és erdő-
gazdálkodási megbízott segédtitkári tisztségben végzett 
munka megszűnéséről

853. Határozat a tartományi mezőgazdasági, víz- és erdő-
gazdálkodási megbízott segédtitkári tisztségben végzett 
munka megszűnéséről

854. Határozat a tartományi mezőgazdasági, víz- és erdő-
gazdálkodási megbízott segédtitkári tisztségben végzett 
munka megszűnéséről 

855. Határozat a tartományi mezőgazdasági, víz- és erdőgaz-
dálkodási megbízott altitkár tisztségbe helyezéséről

856. Határozat a tartományi mezőgazdasági, víz- és erdőgaz-
dálkodási megbízott segédtitkár tisztségbe helyezéséről

857. Határozat a tartományi mezőgazdasági, víz- és erdőgaz-
dálkodási megbízott segédtitkár tisztségbe helyezéséről

858. Határozat a tartományi mezőgazdasági, víz- és erdőgaz-
dálkodási megbízott segédtitkár tisztségbe helyezéséről

859. Határozat a tartományi településrendezési és környezet-
védelmi megbízott segédtitkári tisztségben végzett mun-
ka megszűnéséről

860. Határozat a tartományi településrendezési és környezet-
védelmi megbízott segédtitkár tisztségbe helyezéséről

861. Határozat a tartományi művelődési, tömegtájékoztatási 
és vallási közösségi megbízott segédtitkári tisztségben 
végzett munka megszűnéséről

862. Határozat a tartományi felsőoktatási és tudományos 
kutatási megbízott altitkári tisztségben végzett munka 
megszűnéséről 

863. Határozat a tartományi felsőoktatási és tudományos ku-
tatási megbízott segédtitkári tisztségben végzett munka 
megszűnéséről

864. Határozat a tartományi energetikai, építkezési és közle-
kedési megbízott segédtitkári tisztségben végzett munka 
megszűnéséről

865. Határozat a tartományi energetikai, építkezési és közle-
kedési megbízott segédtitkári tisztségben végzett munka 
megszűnéséről

866. Határozat a tartományi energetikai, építkezési és közle-
kedési megbízott segédtitkári tisztségben végzett munka 
megszűnéséről

867. Határozat a tartományi energetikai, építkezési és közle-
kedési megbízott segédtitkár tisztségbe helyezéséről

868. Határozat a tartományi energetikai, építkezési és közle-
kedési megbízott segédtitkár tisztségbe helyezéséről

869. Határozat a tartományi energetikai, építkezési és közle-
kedési megbízott segédtitkár tisztségbe helyezéséről 

870. Határozat a tartományi regionális fejlesztési, régióközi 
együttműködési és helyi önkormányzati megbízott altit-

1577
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Sorszám Tárgy Oldal Sorszám Tárgy Oldal

kári tisztségben végzett munka megszűnéséről
871. Határozat a tartományi regionális fejlesztési, régióközi 

együttműködési és helyi önkormányzati megbízott se-
gédtitkári tisztségben végzett munka megszűnéséről

872. Határozat a tartományi regionális fejlesztési, régióközi 
együttműködési és helyi önkormányzati megbízott altit-
kár tisztségbe helyezéséről

873. Határozat a tartományi regionális fejlesztési, régióközi 
együttműködési és helyi önkormányzati megbízott se-
gédtitkár tisztségbe helyezéséről

874. Határozat az újvidéki Vode Vojvodine Vízgazdálkodási 
Közvállalat igazgatója tisztségének megszűnéséről

875. Határozat az újvidéki Vode Vojvodine Vízgazdálkodási 
Közvállalat megbízott igazgatójának kinevezéséről

876. Határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Európai 
Ügyek Alapja igazgatójának felmentéséről

877. Határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Európai 
Ügyek Alapja igazgatójának kinevezéséről

878. Határozat az újvidéki Roma Felzárkóztatási Hivatal 
igazgatójának felmentéséről 

879. Határozat az újvidéki Roma Felzárkóztatási Hivatal 
megbízott igazgatójának kinevezéséről

880. Határozat az újvidéki Roma Felzárkóztatási Hivatal 
igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak felmentéséről

881. Határozat az újvidéki Roma Felzárkóztatási Hivatal 
igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről

882. Határozat az újvidéki Roma Felzárkóztatási Hivatal fel-
ügyelőbizottsága elnökének és tagjainak felmentéséről

883. Határozat az újvidéki Roma Felzárkóztatási Hivatal fel-
ügyelőbizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről

884. Határozat a Miloš Crnjanski Vajdasági Művelődési Inté-
zet 2020. évi munkaprogramja módosításának és kiegé-
szítésének jóváhagyásáról

885. Határozat a palicsi Park Palics turisztikai létesítmény 
fejlesztésének irányításával foglalkozó korlátolt felelős-
ségű társaság 2019. évi nyeresége felosztásáról szóló ha-
tározat jóváhagyásáról

886. Határozat a Menekült, Elüldözött és Széttelepített Sze-
mélyek Segélyalapja 2020. évi pénzügyi terve módosítá-
sának és kiegészítésének jóváhagyásáról

887. Határozat a Vajdasági Idegenforgalmi Szervezet 2020. 
évi pénzügyi teve módosításának és kiegészítésének jó-
váhagyásáról

888. Határozat a Vajdasági Idegenforgalmi Szervezet 2020. 
évi munkaprogramja módosításának és kiegészítésének 
jóváhagyásáról

889. Határozat a Vajdasági Szimfonikus Zenekar 2020. évi 
munkaprogramja módosításának és kiegészítésének jó-
váhagyásáról

890. Határozat a pancsovai Zbrinjavanje Látássérült Szemé-
lyek Otthona megbízott igazgatójának tisztsége alóli fel-
mentéséről

891. Határozat a pancsovai Zbrinjavanje Látássérült Szemé-
lyek Otthona megbízott igazgatójának kinevezéséről

892. Határozat a palánkai Gerontológiai Központ igazgatóbi-
zottsága tagjának kinevezéséről

893. Határozat a palánkai Gerontológia Központ igazgatóbi-
zottsága tagjának, a használók törvényes képviselőinek 
képviselője felmentéséről

894. Határozat a Vajdasági Szív- és Érrendszeri Betegségek 
Intézete igazgatóbizottsága tagjának, az alapító képvi-
selője felmentéséről

895. Határozat a nagybecskereki Đorđe Joanović Közkórház 
igazgatóbizottsága tagjának felmentéséről

896. 401-7/2020-68. számú határozat a költségvetési folyó tar-
talékeszközök felhasználásáról 

897. 401-7/2020-69. számú határozat a költségvetési folyó tar-
talékeszközök felhasználásáról

898. 401-7/2020-70. számú határozat a költségvetési folyó tar-
talékeszközök felhasználásáról

HIRDETŐ RÉSZ

TARTOMÁNYI OKTATÁSI, JOGALKOTÁSI, 
KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI - 

NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG

899. Nyilvános pályázat a Vajdaság autonóm tartományi mul-
tikulturalizmus és a nemzetek közötti tolerancia megőr-
zésére és ápolására vonatkozó programok és projektek 
2020. évi társfinanszírozására

TARTOMÁNYI FELSŐOKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS 
KUTATÁSI TITKÁRSÁG

900. Nyilvános pályázat Az első esélyre való jog elnevezésű 
akció megvalósítására vonatkozó projektumok beneve-
zésére

ELVESZÍTETT OKMÁNYOK ÉRVÉNYTELENÍTÉSE: 250 dinár
Folyószámla: 340-15329-18 /hivatkozási szám 13/D.o.o. Magyar Szó Kft., Novi Sad, Vojvode Mišića 1.
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