
Az Országgyűlés

Mezőgazdasági bizottsága

Iromány száma: T/18010/5.

Benyújtás dátuma: 2017-11-07 15:05

Parlex azonosító: 17E2EBZX0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Font Sándor, Elnök
Tárgyalási szerepkör a HHSZ alapján: Kijelölt bizottság, 58. § (4) bekezdés 
Az ülés időpontja: 2017. 11. 07.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/18010. szám)

Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében  szereplő  módosító  javaslatot,  megvizsgálva  egyben  azt  is,  hogy az  megfelel-e  a
HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A módosító  javaslatról  történő  állásfoglalás  mellett  a  bizottság  további  módosításra  irányuló
szándékot fogalmazott meg.

A bizottság – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – az általa megfogalmazott módosítási javaslatot
magába foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2017. 11. 07. napján lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Sallai R. Benedek (LMP)
Módosítópont: T/18010/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (1) bekezdés - Itv. 26. § (18) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

1. §

(1) Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 26. § (18) bekezdés b)
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az (1) bekezdés p) pontja szerinti illetékmentesség alkalmazásában)

„b) nem minősül az (1) bekezdés p) pont pb) és pc) alpontjaiban foglalt feltételek megszegésének
a  termőföld  használatának,  hasznosításának  a  földművesnek  minősülő  Polgári  Törvénykönyv
szerinti  közeli  hozzátartozó  javára  történő  átengedése,  valamint  ha  a  legfeljebb  100  hektár
területnagyságú földet használó  vagyonszerző a termőföld használatát, hasznosítását a legalább
25%-ban tulajdonában álló,  legfeljebb 100 hektár területnagyságú földet használó,  a mező- és
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény szerinti mezőgazdasági termelőszervezet [vagy a
földművesnek minősülő Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója ]javára engedi
át, feltéve, hogy az 5 éves időtartam hátralévő részére

ba)  a  [mezőgazdasági  termelőszervezet]közeli  hozzátartozó vagy  a  [közeli
hozzátartozó]mezőgazdasági  termelőszervezet vállalja,  hogy a  termőföldet  mező-,  illetve
erdőgazdasági tevékenység céljára hasznosítja, továbbá
bb)  a  termőföld  használatának,  hasznosításának  mezőgazdasági  termelőszervezet  részére
történő  átengedése  esetén  a  vagyonszerző  vállalja,  hogy  a  mezőgazdasági
termelőszervezetben fennálló tulajdoni hányada nem csökken 25% alá.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet
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