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Az Országgyűlés 

 
 

Alkotmány- és igazságügyi 
bizottságának 

 

a j á n l á s a 
 

a luxusadóról szóló T/17549. sz. törvényjavaslat 
 

z á r ó 
 

v i t á j á h o z 
 
 

(Együtt kezelendő a T/17549/16. sz. egységes javaslattal!) 
 

 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: 
Alkotmányügyi bizottság), megvitatta a luxusadóról szóló, T/17549/16. számon beterjesztett 
egységes javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/17549/17. számú zárószavazás előtti 
módosító javaslatokat 
 
 

1. Az Előterjesztő az egységes törvényjavaslatban az alábbi nyelvtani pontosítások 
átvezetését javasolja 

 
 
1. Az Előterjesztő az egységes javaslat 2. § (1) bekezdésének a következő módosítását 

javasolja:  
 
„ 2. § (1) Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély 

kiadását, továbbá kizárólag nem magánszemély tulajdonában álló lakóingatlanon 
magánszemély által tulajdonjog, a vagyoni értékű jog szerzését követő év első napján 
keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett lakóingatlan esetén az 
adókötelezettség a tényleges [használatba vételt] használatbavételt követő év első napján 
keletkezik.” 
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2. Az Előterjesztő egységes javaslat 5. § (1) bekezdésének a következő módosítását 

javasolja:  
 
„5. § (1) A lakóingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, a fővárosban a 

fővárosi önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) az 1. számú mellékletben 
meghatározott forgalmi értékhatárok keretei között – a helyben kialakult ingatlanforgalomra és 
értékviszonyokra figyelemmel – rendeletben megállapítja [lakóingatlan fajtánként] 
lakóingatlan-fajtánként a típusingatlanra vonatkozó települési átlagértékeket. Típusingatlannak 
minősül az adott ingatlanfajtába tartozó olyan ingatlan, amelyet a 2. számú melléklet szerinti 
korrekciós tényezők 1,00 szorzóihoz tartozó jellemzők határoznak meg.” 

 
 
3. Az Előterjesztő egységes javaslat 5. § (3) bekezdésének a következő módosítását 

javasolja:  
 

„(3) A települési, településrészi átlagértékeket és az értékövezeteket az önkormányzat a 
rendeletalkotás évében kialakult értékviszonyokra figyelemmel két adóévre határozza meg. A 
települési átlagértékek meghatározásához és az értékövezetek kialakításához az önkormányzat 
megkeresheti a visszterhes vagyonszerzési illetékügyekben eljáró adóhatóságot. A megkeresett 
adóhatóság – a településen[,] vagy a hasonló adottságú településen kialakult értékviszonyokra 
tekintettel – közli a lakóingatlan fajtájára vonatkozó települési értékhatárokat.” 

 
 
4. Az  Előterjesztő egységes javaslat 12. § c) pontjának a következő módosítását 

javasolja:  
 
„c) lakás: a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 2. számú mellékletének 1-6. pontjában 
foglaltak alapján ilyennek minősülő és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház, lakóépület, lakás, 
kastély, villa, udvarház megnevezéssel nyilvántartott, vagy ilyenként feltüntetésre váró 
ingatlan, továbbá minden, az ingatlan-nyilvántartásban más megnevezéssel nyilvántartott, de 
[használatba vételi] használatbavételi, fennmaradási engedélye szerint lakásnak minősülő 
ingatlan;” 

 
 
5. Az Előterjesztő egységes javaslat 12. § d) pontjának a következő módosítását 

javasolja:  
 

„d) üdülő: az ingatlan-nyilvántartásban üdülőként (üdülőépület, hétvégi ház, apartman, 
nyaraló, vadászház stb.) feltüntetett[,] vagy ilyenként feltüntetésre váró, ennek hiányában 
hatósági engedély alapján üdülőnek épült épület;” 

 
 
6. Az Előterjesztő egységes javaslat 12. §-ának e) pontjának a következő módosítását 

javasolja:  
 

„e) [lakóépület-rész] lakóépületrész: a lakóépületnek a lakástól végleges falsíkokkal 
elkülönített, önálló bejárattal ellátott, lakásnak, üdülőnek nem minősülő helyisége vagy 
helyiségcsoportja;” 
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7. Az Előterjesztő egységes javaslat 12. § h) pontjának a következő módosítását 

javasolja:  

„h) hasznos alapterület: a végleges falsíkokkal határolt teljes alapterületnek olyan része, 
ahol a belmagasság legalább 1,90 m. A teljes alapterületbe a helyiségek összegzett alapterülete 
és az épülethez tartozó fedett és három oldalról zárt külső tartózkodók (lodzsa, fedett és oldalt 
zárt erkélyek), és a fedett terasz, tornác, tetőtér, valamint a többszintes lakrészek belső 
lépcsőjének egy szinten számított vízszintes vetülete is beletartozik, de nem tartozik bele a 
kiegészítő helyiségek alapterülete. Nem tartozik a hasznos alapterületbe a [lakóépület-rész] 
lakóépületrész hasznos alapterülete;” 

 
 
8. Az Előterjesztő egységes javaslat 12. § j) pontjának a következő módosítását 

javasolja:  

„j) forgalmi értékhatárok: az 1. számú mellékletben az egyes megyékben 
településtípusonként [megyei jogú város, város, község (nagyközség)], illetve a fővárosi 
kerületekben a különböző [lakóingatlan fajtákra] lakóingatlan-fajtákra jellemző 
négyzetméterenkénti alsó és felső érték;” 

 
 
9. Az Előterjesztő egységes javaslat 12. § k) pontjának a következő módosítását 

javasolja:  
 
„k) [lakóingatlan fajta] lakóingatlan-fajta: a lakóingatlanok csoportosítása, amelyet az 

1. számú mellékletben szereplő táblázat oszlopainak fejrovata sorol fel (egylakásos 
lakóépületben lévő lakás; többlakásos lakóépületben[,] vagy egyéb épületben lévő lakás; 
üdülő);” 

 
 
10. Az Előterjesztő egységes javaslat 12. §-ának o) pontjának a következő 

módosítását javasolja:  
 

„o) teljes felújítás: a lakóingatlan egészén, illetve több főszerkezetén végzett olyan 
általános javítás, amely teljesen vagy megközelítőleg visszaállítja az épület eredeti műszaki 
állapotát, illetőleg növeli az épület eredeti használhatóságát.” 

 
 
11. Az egységes javaslat 2. számú mellékletének 1.6. pontjának a következő 

módosítását javasolja:  
 
„1.6. Többlakásos lakóépületben[,] vagy egyéb épületben levő lakások lakószobáinak 

tájolása (üdülőnél nem vehető figyelembe):” 

 
 
12. Az Előterjesztő egységes javaslat 2. számú mellékletének 1.7. pontjának a 

következő módosítását javasolja:  
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„1.7. Többszintes és többlakásos lakóépületben[,] vagy egyéb épületben levő lakások 

megközelíthetősége (üdülőnél nem vehető figyelembe):” 
 

Indokolás: Lásd a T/17549/17. számú módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

 
 
 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 
 

Budapest, 2005. november 7. 
 
 
 
 
 

Dr. Vastagh Pál s.k., 
az Alkotmányügyi bizottság elnöke 

 
 
 
 
 


