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A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése alapján az adókról, járulékokról és egyéb
költségvetési befizetésekről szóló T/11621 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 13 . számú melléklete az alábbiak szerint módosul :

„13 . számú melléklet a 2004 . évi. . . . . törvényhez

Melléklet az Itv. 29. § (4) bekezdéséhez az egyes államigazgatási eljárások külön
illetékéről

1 .

„Az Itv. Melléklete I. címének 1 . pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

1 . A becsületsértés és magánlaksértés miatt indult szabálysértési eljárás illetéke [3000]
2500 forint, az ilyen eljárásban hozott büntetést vagy intézkedést alkalmazó határozat elleni
kifogás, valamint az eljárást megszüntető határozat elleni panasz illetéke [3500] 3000 forint .

2 .

Az Itv. Melléklete IX . címe I. részének 2. és 8 . pontja, III. részének 2-3 pontja helyébe a
következő rendelkezések lépnek :

„I/2. A magánútlevél, a szolgálati és a hajós szolgálati útlevél kiadásának illetéke [6000]
4000 forint, ha a magánútlevél érvényességi ideje 10 év, [10 000] 6000 forint. A kérelem
benyújtásának időpontjában 18 . életévét be nem töltött személy és a 70 . életévét betöltött
személy magánútlevelének illetéke [1500] 1000 forint ."

„I/8 . Az útlevél-hatósági eljárásban benyújtott fellebbezés illetéke [5000] 4000 forint."

Módosító iavaslat



„IIU2. A forgalmi engedély kiadásával kapcsolatos eljárás illetéke [6000] 4000 forint. Az
ideiglenes forgalmi engedély kiadására irányuló eljárás illetéke [2500] 1500 forint .

111/3 . A törzskönyv kiadására irányuló eljárás illetéke [6000] 4000 forint."

3 .

Az Itv. Melléklete XIII. címe 2. pontja b) alpontja helyébe a következő szöveg lép :

„b) csatornabírságot megállapító határozat elleni fellebbezés esetén a fellebbezéssel
megtámadott bírság összegének minden megkezdett 1000 forintja után 500 forint, [illetéke a
bírságösszeg 10%-a, ]de legalább [30 000]20 000 forint ;"

4 .

Az Itv. Melléklete XIV címe 3 . pontja helyébe a következő szöveg lép :

„3 . A hulladékgazdálkodási bírságot, a veszélyes-hulladék bírságot, zajbírságot,
légszennyezési bírságot, szennyvízbírságot, felszínalattivíz-védelmi bírságot, vízszennyezési
bírságot, továbbá a természetvédelmi bírságot megállapító határozat elleni fellebbezés esetén
a fellebbezéssel megtámadott bírság összegének minden megkezdett 1000 forintfa után 500
forint [illetéke a bírságösszeg 10%-a, ]de legalább [30 000] 20 000 forint;"

5 .

Az Itv. Melléklete XVII . címének rendelkezései helyébe a következő rendelkezések
lépnek :

„l . A vállalkozói igazolvány kiadása iránti eljárás illetéke [10 000] 5000 forint. A
vállalkozói igazolványban feltüntetett adatok módosításáért - a módosítások számára
tekintetet nélkül - [3000] 2000 forint illetéket kell fizetni . A megrongálódott, megsemmisült,
elveszett vállalkozói igazolványról kiállított másodlat [5000] 3000 forint illeték alá esik .

2 . Üzlet működési engedélye iránti eljárás illetéke [10 000] 5000 forint. A működési
engedélyben feltüntetett adatok módosításáért - a változtatások számára tekintet nélkül -
[3000] 2000 forint illetéket kell fizetni .

3 . A megrongálódott, megsemmisült, elveszett működési engedélyről kiállított - az
eredetivel pontosan egyenlő és egyenlő értékű - másodlat illetéke [3000] 2000 forint ."

6 .

Az Itv. Melléklete XVIII. címe 2 . pontjának első és második mondata helyébe a következő
rendelkezések lépnek :

„2. A kereskedelmi forgalomban áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok
behozatalának engedélyezését kezdeményező eljárás illetéke [15 000] 6000 forint, a kiadott
engedély módosítása iránti eljárás illetéke [10 000] 4000 forint. Az engedélyező hatóság előtt
indított minden további eljárásért [7000] 3000 forint illetéket kell fizetni ."

7 .

Az Itv. Melléklete XXI . címének 1 . pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

„1 . A hatósági bizonyítvány kiállítása 2000 forint illeték alá esik . Ha egy beadványban
több hatósági bizonyítványt kérnek, az első példány után 2000 forint, minden további, az első
példánnyal azonos tartalmú hatósági bizonyítvány után [600] 500 forint illetéket kell fizetni ."



Budapest, 2004 . október 11 . .

Indokolás

2003-ban a fenti illetékek összege már emelkedett, a Javaslat szerinti újabb emeléseknek
ésszerű indoka tehát nincsen .

Táliai András
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