
 

KÉRDŐÍV 
AZ ÁLLAMPOLGÁROKAT, VALAMINT A VÁLLALKOZÁSOKAT  ÉRI NTŐ TERHEK 

ÁLLAMI REZSICSÖKKENTÉSÉR ŐL 
 
A Kormány az Államreform Bizottság felállításáról szóló 1602/2014. (XI. 4.) Korm. határozatban célul tűzte ki 
az állampolgárok és a vállalkozások széles körét terhelő fizetési kötelezettségek enyhítésére irányuló állami 
rezsicsökkentést, melyet az állampolgárok és a vállalkozások véleményének és javaslatainak felhasználásával 
kíván megvalósítani. 
Kérem, szíveskedjék részt venni a konzultációban, így Ön is hozzájárul, hogy olyan hatósági eljárások díjának 
mérséklésére vagy díjmentessé tételére kerüljön sor, amelyet Ön fontosnak tart. 
 
A kérdőív kitöltése önkéntes és névtelen, de természetesen lehetőség van arra, hogy a javaslattevő a 
Kérdőíven feltüntesse nevét és címét.  
 
Kérem, hogy a kitöltött kérdőívet az ügyfélszolgálaton megtalálható gyűjt őládában szíveskedjék elhelyezni 
vagy elektronikusan kitölteni a http://allamirezsicsokkentes.kormanyhivatal.hu/  
 

A konzultáció időtartama: 2015. június 5. – 2015. augusztus 6. 
 
 

A kérdőívek kitöltése során 9 lehetőség közül legfeljebb 4 javaslatot lehet megjelölni. Emellett lehetőség van 
további, a felsorolásban nem szereplő egy díj vagy illeték megszüntetésére vonatkozó javaslat megtételére, 
a 10) pont kitöltésével. 

A javaslatok értékelhetősége érdekében, amennyiben négynél több javaslatot jelöl meg, a kérdőívet az összegzés 
során nem tudják figyelembe venni. 

 
Állampolgárok részére összeállított kérdőíven szereplő hatósági eljárások 
 

1. Hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása  
2. Eltulajdonított, ellopott igazolvány pótlása 
3. Az értesítési címmel összefüggő hatósági eljárások 
4. Ellopott gépjármű forgalomból történő kivonásával kapcsolatos hatósági eljárás  
5. Külterületen történő égetés tűzvédelmi hatósághoz történő bejelentése   
6. Családi állapot változása miatt történő névváltozással összefüggő okmánycsere 
7. Iskolai, tanfolyami bizonyítvány másolat kiállítása  
8. Felsőoktatási felvételi eljárás alap díjának eltörlése  
9. Külföldi nyelvvizsga bizonyítvány honosítási eljárása után fizetendő díj eltörlése 

 

Vállalkozások részére összeállított kérdőíven szereplő hatósági eljárások 

1. Adóhatósági igazolás kiállítása 
2. Telepengedélyezési eljárás 
3. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltató akkreditációja 
4. Üzlet működési engedélyével kapcsolatos eljárások díjmentessé tétele vállalkozói igazolványok 

kiadásával kapcsolatos eljárás 
5. Vállalkozói igazolványok kiadásával kapcsolatos eljárás 
6. Cégiratok (cégkivonat, cégbizonyítvány és a cégmásolat) kiállítása 
7. Mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány kiállítása  
8. Védett természeti területen a gyep felújítása, felülvetése, öntözése, legeltetése; kaszálásával összefüggő 

eljárás 
9. Népi iparművészettel összefüggő hatósági eljárás  

 
 

Köszönjük, hogy időt szánt a Kérdőív kitöltésére és javaslatával segíti az állami rezsicsökkentéssel 
kapcsolatos döntések előkészítését. 


