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Az Alaptörvény 6. cikkének (1) bekezdése alapján „az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
és  a  szövetkezetekről  szóló  2006.  évi  X.  törvény  módosításáról”  címmel  a  mellékelt
törvényjavaslatot kívánom benyújtani. 



2017. évi ..... törvény 

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény
módosításáról

1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

1. §

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45. § (1a) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

„(1a) A szociális szövetkezet, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet, a korlátolt felelősségű társaság, az
egyéni cég, a közkereseti társaság és a betéti társaság bejegyzésére irányuló eljárás illetékmentes.”

2. §

Az Itv. a következő 102/B. §-sal egészül ki:

„102/B. §

E törvénynek az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és a szövetkezetekről szóló 2006. évi X.
törvény  módosításáról  szóló  2017.  évi  ...  törvénnyel  (a  továbbiakban:  2017.  évi  …  törvény)
megállapított  45.  §  (1a)  bekezdését  a  2017.  évi  ...  törvény hatálybalépésekor  folyamatban lévő
cégbejegyzésre  irányuló  eljárásban is  alkalmazni  kell.  A közérdekű nyugdíjas  szövetkezetnek a
2017.  évi  ...  törvény  hatálybalépésekor  folyamatban  lévő  cégbejegyzésére  irányuló  eljárásban
megfizetett  illetéket  az állami  adóhatóság a  cégbíróság visszatérítésről  szóló végzése alapján,  a
végzés  közlésétől  számított  30  napon  belül,  hivatalból  téríti  vissza  a  79.  §  (4)  bekezdésének
alkalmazásával.”

2. A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosítása

3. §

A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény
a) 33. §-ában a „nyugdíjas szövetkezet” szövegrész helyébe a „közérdekű nyugdíjas szövetkezet”,
b)  107.  §  (3)  bekezdésében  a  „hogy  iskolaszövetkezet”  szövegrész  helyébe  a  „hogy  az
iskolaszövetkezet”,
c) 109. § (1) bekezdésében a „törvény” szövegrész helyébe a „törvénynek a”

szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

4. §

Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1



Általános indokolás

Az illetékekről  szóló  1990.  évi  XCIII.  törvény (a  továbbiakban:  Itv.)  45.  §  (1)  bekezdése
rendelkezik  a  cégbejegyzésre  irányuló  eljárás  illetékének  mértékéről.  Az  Itv.  45.  §  (1a)
bekezdése szerint a szociális  szövetkezet,  a korlátolt  felelősségű társaság,  az egyéni cég,  a
közkereseti társaság és a betéti társaság bejegyzésére irányuló eljárás illetékmentes. Az egyes
törvényeknek a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek létrehozásával összefüggő módosításáról
szóló  2017.  évi  LXXXIX.  törvény  alapján  2017.  július  1-jétől  törvényben  meghatározott
személyek  közérdekű  nyugdíjas  szövetkezetet  alapíthatnak.  Ezen  időponttól  kezdve  a
lehetőséggel élni kívánó nyugdíjasok közérdekű nyugdíjas szövetkezetet alapíthatnak, ám az
alapításkor a cégbejegyzési eljárás során 100 000 Ft cégbejegyzésre irányuló eljárási illetéket
kötelesek fizetni. Tekintettel arra, hogy egyrészt a közérdekű nyugdíjas szövetkezet alapítására
jogosultak  főszabály  szerint  nyugdíjasok  (de  kizárólag  természetes  személyek)  lehetnek,
másrészt arra,  hogy az Itv.  45. § (1a) bekezdése szerint a szociális szövetkezet,  a korlátolt
felelősségű társaság, az egyéni cég, a közkereseti társaság és a betéti társaság bejegyzésére
irányuló eljárás illetékmentes, ezért indokolt a közérdekű nyugdíjas szövetkezet bejegyzésére
irányuló eljárásnak is az illetékmentességi körbe vonása.

A törvényjavaslat így azonos helyzetet teremt a bejegyzésre irányuló eljárás illetékmentessége
tekintetében  a  szociális  szövetkezet,  a  korlátolt  felelősségű  társaság,  az  egyéni  cég,  a
közkereseti társaság, a betéti társaság és a közérdekű nyugdíjas szövetkezet között.

A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosítása jogtechnikai szempontból szükséges.

Részletes indokolás

1. § 

A módosítási javaslat a közérdekű nyugdíjas szövetkezetet beemeli azon cégek sorába, amelyek
bejegyzésére irányuló eljárás illetékmentes.

2. § 

A rendelkezés az illetékmentességet a törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is
kiterjeszti. A visszatérítésre a cégbíróság végzése alapján, hivatalból kerül sor.

3. § 

Jogtechnikai pontosítás.

4. § 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
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