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Közigazgatási rezsicsökkentés
2016. január 1-jén lépett hatályba az a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő
törvénymódosító csomag, amely eredményeképpen egyszerűbb, gyorsabb és hatékonyabb
közigazgatási rendszer alakul ki. Ezzel egyidejűleg több hatósági eljárás díja csökken, egyes eljárások
ingyenessé válnak. A Bajai Járási Hivatal (BJH) Kormányablak Osztályán is nagy a forgalom január
első napjaiban.
Milyen okmányok kiváltása esetén nem kell fizetni mostantól a bajai ügyfeleknek? – erről kérdeztük
Dr. Szenoradszki Endrét a BJH vezetőjét.
Az állami rezsicsökkentés kérdéskörében 2015. év nyarán a Kormány a járási hivatalok bevonásával
konzultációt tartott. Több hónapon keresztül kérdőíves felmérést végeztünk ügyfeleink körében arról, hogy
milyen közigazgatási rezsicsökkentést tartanának ésszerűnek. Országosan 400 000 ember nyilvánította ki
véleményét, amelynek következtében 2016. január 1-jétől ingyenes lesz:
- a személyazonosító igazolvány és a személyi azonosítót, valamint a lakcímet igazoló hatósági
igazolvány (vagyis lakcímkártya) kiállítása, pótlása, a családi állapot-változással összefüggő
névváltozás miatt indult hatósági eljárások, az eltulajdonított okmányok pótlása, a gyermekek
útlevelének kedvezményes kiállítása;
- a gépjárművezetői engedély kiállítása első alkalommal;
- a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának pótlása;
- a hatósági erkölcsi bizonyítvány (évente négy alkalommal);
- a tulajdonjog, és a haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése (örökléssel
összefüggésben, hagyatékátadó végzés alapján);
- az oktatási igazolvány (diákigazolvány, pedagógusigazolvány, oktatói igazolvány);
- a felsőoktatási képzésre jelentkezés, a jelnyelvi tolmács névjegyzékbevétele;
- a lakóépület bontási, építési, és használatbavételi engedélyezési eljárása (a 160 m²-nél kisebb
hasznos alapterületű ingatlan esetén);
- az adóhatósági igazolás, a cégiratok kiállítása, és a cégnyilvántartásban szereplő elektronikus
okiratok megküldése, a cégek éves számviteli beszámolójának közzététele;
- az üzlet működési engedélye iránti eljárás;
- a vállalkozói igazolvány kiállítása, pótlása; a népi iparművészeti igazolvánnyal kapcsolatos
eljárások, a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány kiállításával kapcsolatos eljárás.
Január 1-jétől bevezetésre kerül az új elektronikus személyi igazolvány, az e-SZIG. Mit kell erről
tudni?
Az új okmány , az e-SZIG, a jelenlegi személyazonosítási funkció megtartása mellett rendelkezik egy
elektronikus adathordozó egységgel (chippel), amely tartalmazza az ügyfél valamennyi személyes adatát,
okmánya adatait, melyek vizuálisan is láthatóak. Továbbá a TAJ, és adó számát, amennyiben kéri, akkor az
ügyfél ujjlenyomatát is, ha betöltötte a 12. életévét, illetve az ügyfél elektronikus aláírásának létrehozásához
szükséges adatokat.
Kinek kell kicserélnie a személyigazolványát illetve kell-e fizetni az új e-SZIG-ért?
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A 2016 előtt kiadott személyazonosító igazolványok továbbra is érvényben maradnak, de az ügyfél bármikor
kérheti régi típusú, 2016 előtt kiadott, érvényes okmányának illetékmentes cseréjét. Az e-SZIG-re vonatkozó
eljárás minden esetben illetékmentes.

A személyazonosság igazolásán kívül még mire használható az új e-SZIG?
Az e-SZIG az állampolgárok számára lehetővé teszi az elektronikus ügyintézést, megkönnyítheti a
határátlépést, illetve segítségével elektronikus aláírást lehet létrehozni.
Az e-SZIG-et hasonlóan egy bankkártyához, az átvétel után élesíteni kell. Az ügyfél az e-SZIG okmányát, az
átvett borítékokban található aktiváló kódok segítségével, a járási hivatalokban elhelyezett kártyaolvasó
segítségével tudja majd aktiválni, illetve a tároló elemeken rögzített adatok pontosságát ellenőrizni.
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