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Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 107 . § (1) bekezdése alapján az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szól ó

1996. évi LXXXV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/10871/24 .

egységes javaslathoz az alább i

zárószavazás	 el ő tti	 módosító	 javaslato t

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 16 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„16.

(1) Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII . törvény (a továbbiakban : Itv.) 1 . §-a a következő új

mondattal egészül ki :

„[Ha törvény ekként rendelkezik,] Jogszabály elő írhatja, hogy igazgatási szolgáltatási pótdíjat

kell az e törvényben megállapított illetéken felül fizetni, ha az illetékfizetéshez kötött hatósági

eljárást a hatóság az ügyfél kérelmére — közigazgatási szolgáltatásként, 	 a hatóság hivatali

munkaidején túli időtartamban meghatározott munkarendben eljárva vagy a hatóság székhelyén

kívül szervezett szolgáltató helyen a hatósági eljáráshoz szükséges eszközök biztosítása mellett —

azonnal lefolytatja.”

(2) Az Itv. 67. §-a a következő új (7) bekezdéssel egészül ki :
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„(7) Az igazgatási szolgáltatási pótdíj az eljáró hatóság bevétele . Az igazgatási szolgáltatási pótdíj

mértékének és az adott eljárásért fizetendő illetéknek az összege nem lehet magasabb, mint az

eljárással és a közigazgatási szolgáltatással összefüggésben ténylegesen felmerül ő költség .”

(3) Az Itv. [mellékletének IX . pont 3. alpontja a következ ő új mondattal egészül ki :

„Magánútlevél kiadására irányuló azonnali eljárásért a 2. pontban foglalt illetéken felül

igazgatási szolgáltatási pótdíjat kell fizetni, mely összege a 2 . pontban meghatározott

mértékek hétszerese] 100. §-a a következő új (2) bekezdéssel egészülki,egyben a	 jelenleg i

szövegének megjelölése 100 . § (1) bekezdés megielölésre változik :

„(2) Felhatalmazást kapnak a feladatkörrel rendelkező miniszterek, hogy az államháztartásér t

felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben írják elő – a közigazgatási szolgáltatás meghatározása

mellett – igazgatási szolgáltatási pótdíj fizetését, illetve rendeletben határozzák meg az igazgatás i

szolgáltatási pótdíj mértékét .” "

INDOKOLÁS

Az igazgatási pótdíjfizetési kötelezettség alá tartozó eljárásokat indokolatlan lesz űkíteni az útlevél -

kiadási eljárásra, mivel ez a szűkítés nincs összhangban a hatósági eljárásokra vonatkoz ó

szabályozási rendszerrel . Minden olyan hatósági, okmánykiadási eljárásban, ahol a hatósá g

különleges szolgáltatást végez, megalapozott, hogy a szolgáltatás ellenértékét az azt igénybe vev ők

megfizessék. Azt törvényi szinten kell előírni, hogy ez a különleges szolgáltatás a hivatal i

munkaidőn túl történik vagy olyan helyen, ahol a különleges szolgáltatás ellátásához beruházást kel l

a hatóságnak végeznie . Mindehhez kapcsolódóan szabályozandó kérdés továbbá, hogy a

pótdíjfizetési kötelezettség körébe tartozó hatósági eljárásokat és a pótdíj mértékét ne a törvény ,

hanem miniszteri rendelet állapítsa meg, ahogyan az igazgatási szolgáltatási díj esetében az

illetéktörvény rendelkezései szerint ma is történik . A törvény csak így biztosíthatja az igazgatási

szolgáltatási díj megfizetéséhez kötött okmánykiadási eljárások egységességét .

Budapest, 2009 . november „

Dr. Csiha Judit
elnök
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