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N Y I L A T K O Z A T  
 
 
 
Alulírott, ……………………………………………………………….. (név, cím) az illetékekről szóló 1990. 

évi XCIII. törvény 5. § (2) bekezdése alapján büntetőjogi felelősséggel nyilatkozom arról, 

hogy a ………………………………………………………………………….………………..……. (szervezet 

neve, címe) a ………………. (év) adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó 

jövedelme után társasági adófizetési kötelezettsége, illetve – költségvetési szerv esetében – 

eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. 

 
 
 
Budapest,  

 
 

 

……………………..…………. 
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TÁ JÉKOZTATÓ  
 

az illeték és díjfizetési mentesség megállapításához szükséges nyilatkozattételhez 
 
 
 

1. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 71. § (1) a)-e) pontjaiban 
meghatározott nyilvántartást a Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály 
Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztálya (a továbbiakban: nyilvántartást vezető hatóság) 
vezeti. 

2. A a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése alapján a 
nyilvántartásában szereplő adataiból a nyilvántartást vezető hatóság kérelemre adatot 
szolgáltat. 

3. A régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, 
valamint a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes 
szabályairól szóló 13/2015. (III.11.) MvM rendelet (a továbbiakban: R.). 6. § (6) 
bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díj mentessége vonatkozásában az illetékekről 
szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 5. §-ában és 28. § (2)-(3) 
bekezdésében foglaltak az irányadóak. 

4. Az Itv 5. § (1) bekezdésében felsorolt szervezetek nagy része nem automatikusan 
illetékmentes (illetve szolgáltatásidíj-mentes), hanem csak akkor, ha nem volt 
vállalkozási tevékenysége után adófizetési kötelezettsége az előző adóévben. A 
díjmentesség megállapításához a nyilvántartást vezető hatóság ügyfeleitől a fenti 
formanyomtatványon kéri be az Itv. 5. § (2) bekezdésére vonatkozóan a nyilatkozatukat. 

5. Az Itv. 5. § (1) bekezdése alapján teljes személyes illetékmentességben részesül többek 
között  

c) a költségvetési szerv, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., valamint a 
Tartalékgazdálkodási Kht., illetve annak tevékenységét folytató nonprofit 
gazdasági társaság, 

d) az egyesület, a köztestület, 
e) az egyházi jogi személy 
f) az alapítvány, ideértve a közalapítványt is, 
g) a vízgazdálkodási társulat, 
m) a közhasznú, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaság, a 

közhasznú szociális szövetkezet 

6. A nyilatkozatot kitöltve elektronikusan a nyilvántartást vezető hatóság nyi@me.gov.hu e-
mail címére, hagyományos postai úton az 1357 Budapest, Pf. 6.. címre kell benyújtani. 


