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Összegző módosító javaslat

Az  Országgyűlés  Törvényalkotási  bizottsága  –  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló
10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  46.  § (5) bekezdése alapján –  az illetékekről  szóló 1990. évi
XCIII.  törvény  módosításáról szóló  T/18010.  számú  törvényjavaslathoz az  alábbi  összegző
módosító javaslatot terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (1) bekezdés - Itv. 26. § (18) bekezdés b) pont nyitó 
szövegrész
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,  ha  a  vagyonszerző  a  termőföld  használatát,  hasznosítását  a  földművesnek
minősülő,  Polgári  Törvénykönyv  szerinti  közeli  hozzátartozója  vagy  a  legalább  25%-ban
tulajdonában, vagy a közeli hozzátartozójának legalább 25 %-ban tulajdonában álló, 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”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (1) bekezdés - Itv. 26. § (18) bekezdés b) pont bb) 
alpont
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, ha a vagyonszerző a termőföld használatát,  hasznosítását a legalább 25%-ban
tulajdonában  álló,  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 vagy a közeli hozzátartozó vállalja, hogy a termőföldet
mező-, illetve erdőgazdasági tevékenység céljára hasznosítja, továbbá
bb)  a  termőföld  használatának,  hasznosításának  mezőgazdasági  termelőszervezet  részére
történő  átengedése  esetén  a  vagyonszerző, illetve  közeli  hozzátartozója  vállalja,  hogy  a
mezőgazdasági termelőszervezetben fennálló tulajdoni hányada nem csökken 25% alá.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (2) bekezdés - Itv. 26. § (18a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Itv. 26. § (18a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(18a) Az (1) bekezdés p) pontja szerinti feltételek fennállásáról és vállalásáról a vagyonszerzőnek
legkésőbb a fizetési  meghagyás jogerőre emelkedéséig,  véglegessé válásáig kell  nyilatkoznia az
állami adóhatóságnál. Ha [a vagyonszerző ]az eredetileg vállalt 5 év letelte előtt

a)  a  vagyonszerző a  termőföldet – a (18) bekezdésben meghatározott  tulajdonszerzési  módok
kivételével – elidegeníti,
b)  a  vagyonszerző  a  termőföldön  –  használatának,  hasznosításának  a  (18)  bekezdés  szerinti
mezőgazdasági termelőszervezet vagy közeli hozzátartozója javára, az ott meghatározott módon
történő átengedése kivételével – vagyoni értékű jogot alapít, vagy
c)  a  vagyonszerző  a  termőföldet  saját  maga  vagy  a  (18)  bekezdés  szerinti  mezőgazdasági
termelőszervezet  vagy  közeli  hozzátartozója  igazolhatóan  nem  mező-,  illetve  erdőgazdasági
tevékenység céljára hasznosítja,
d)  a  vagyonszerző  vagy  a  vagyonszerző  közeli  hozzátartozója  a  mezőgazdasági
termelőszervezetben fennálló tulajdoni hányadát 25% alá csökkenti,

az egyébként járó illeték kétszeresét kell megfizetnie, kivéve a vagyonszerző elhalálozásának az
esetét.  Ha a  vagyonszerző  vagy a  (18)  bekezdés  szerinti  mezőgazdasági  termelőszervezet  vagy
közeli  hozzátartozó  által  vállalt  feltételek  csak  a  termőföld  meghatározott  tulajdoni  hányada
tekintetében  teljesültek,  az  egyébként  járó  illeték  kétszeresét  kizárólag  azon  tulajdoni  hányad
vonatkozásában kell megfizetni, amelyre a feltételek nem teljesültek.”
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Indokolás

1-3. Lásd a T/18010/4/1-3. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 1-3.
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