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Az Országgyűlés
Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i

bizottságának

ajánlás a
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles
tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV.

törvény és az egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/10871. számú
törvényjavaslat

záró vitájáho z

(Együtt kezelendő a T/10871/24 . sz. egységes javaslattal)

Tisztelt Országgyű lés !

Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága (továbbiakban :

Alkotmányügyi bizottság) megvitatta az illetékekről szóló 1990. évi XCIII . törvény
módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáró l
szóló 1996. évi LXXXV. törvény és az egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló ,

T/10871/24 . számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott

T/10871/25 . számú zárószavazás előtti módosító javaslatot.

Az ajánlásban használt rövidítés :
Díjtörvény : az illetékekről szóló 1990. évi XCIII . törvény módosításáról, valamint a

hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996 . évi
LXXXV. törvény

Itv. :

	

az illetékekrő l szóló 1990 . évi XCIII. törvény

1. Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 16. (1)-(3) bekezdésében az
Itv. 1. §-ának, 67 . § (7) bekezdésének, valamint az Itv. melléklete IX. pont 3. alpontjának
a következő módosítását, valamint az Itv. 100. §-ának új (2) bekezdéssel történő
kiegészítését javasolja :
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"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 igazgatás i
szolgáltatási pótdíjat kell az e törvényben megállapított illetéken felül fizetni, ha a z
illetékfizetéshez kötött hatósági eljárást a hatóság az ügyfél kérelmére – közigazgatás i
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 :

„(7) Az igazgatási szolgáltatási pótdíj az eljáró hatóság bevétele . Az igazgatás i
szolgáltatási pótdíj mértékének és az adott eljárásért fizetendő illetéknek az összege nem lehet
magasabb, mint az eljárással és a közigazgatási szolgáltatással összefüggésben ténylegesen
felmerülő költség .”

(3) Az Itv . [mellékletének IX . pont 3. alpontja a következő 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 egészül ki ,
egyben a § jelenlegi szövegének megjelölése 100 .	 (1) bekezdés megjelölésre változik:

„(2) Felhatalmazást kapnak a feladatkörrel rendelkez ő miniszterek, hogy az
államháztartásért felel ős miniszterrel egyetértésben rendeletben írják el ő – a közigazgatási
szolgáltatás meghatározása mellett – igazgatási szolgáltatási 	 pótdíj	 fizetését,	 illetve
rendeletben határozzák meg az igazgatási szolgáltatási pótdíj mértékét .”

Indokolás : Lásd a T/10871/25 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya

Budapest, 2009 . november 9 .

Dr. Csiha Judit s.k. ,
az Alkotmányügyi, igazságügy i

és ügyrendi bizottság elnöke
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