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Összegző jelentés

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

(T/17315.) benyújtott
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban HHSZ) 46. §-a szerinti
eljárásában – 2017. szeptember 28-i ülésén megtárgyalta a törvényjavaslatot, valamint értékelte a
törvényjavaslathoz benyújtott – az összegző jelentés mellékletében szereplő – részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta a HHSZ 42. §-ában, és 44. § (1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

A Bizottság – a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján – az általa támogatott részletes vitát  lezáró
bizottsági módosító javaslatot tartalmazó összegző módosító javaslatot nyújt be.

А  Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott,  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2017. szeptember 28-án lezárta.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

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

T/17315. számú törvényjavaslathoz benyújtott
T/17315/4. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.)

A dokumentumban használt rövidítések:

Itv.: az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Szövtv.: a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17315/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § - Itv. 102/B. §
Módosítás jellege: módosítás

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 ]bejegyzett,  vagy bejegyzés alatt  álló közérdekű nyugdíjas
szövetkezet  esetében  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. A végzést a cégbíróság az állami adóhatósággal elektronikus úton közli.”

T/17315/4/1-3. sz. 
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Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- a Kormány képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17315/4/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. §
Módosítás jellege: módosítás

3. §

(1) A szövetkezetekről  szóló 2006.  évi  X.  törvény (a  továbbiakban:  Szövtv.)  33.  §-a helyébe a
következő rendelkezés lép:

[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.]

„  33. §

(1) Az állam a nyugdíjas szövetkezet tevékenységéhez szükséges és arányos mértékben támogatást
nyújthat.

(2) A nyugdíjas szövetkezet által nyújtott szolgáltatásokért szolgáltatási díjat kell fizetni.”

(2) A Szövtv. 107. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„  (3) Felhatalmazást kap a Kormány,  hogy az iskolaszövetkezet  és a nyugdíjas szövetkezet által
nyújtott szolgáltatásokért fizetendő minimális szolgáltatási díjat rendeletben állapítsa meg.”

(3) A Szövtv. 109. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„  109. §

(1)  E  törvény  13/A.  §-a  és  a  33.  §  (2)  bekezdése  a  belső  piaci  szolgáltatásokról  szóló  2006.
december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) A 13/A. § és a 33. § (2) bekezdése tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006.
december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti
előzetes bejelentése megtörtént.”
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T/17315/4/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- a Kormány képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17315/4/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 5. §
Módosítás jellege: kiegészítés

5. §

(1) A 3. § (1) bekezdése a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) A 3. § (1) bekezdése tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i
2006/123/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelv  15.  cikk  (7)  bekezdése  szerinti  előzetes
bejelentése megtörtént.

T/17315/4/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- a Kormány képviselője egyetért
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