
Miniszterelnökség

Iromány száma: T/6684.

Benyújtás dátuma: 2019-06-28 18:01

Parlex azonosító: 1M2T8D4N0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Tárgy: Törvényjavaslat benyújtása
Benyújtó: Dr. Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes
Előadó: Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter
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megteremtése érdekében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról 

A  Kormány  nevében  mellékelten  benyújtom  a  babaváró  támogatás  igénylésével,  valamint  a
nagycsaládosok  személygépkocsi-szerzési  támogatásával  kapcsolatos  eljárások
illetékmentességének  megteremtése  érdekében  az  illetékekről  szóló  1990.  évi  XCIII.  törvény
módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Jelzem,  a  mielőbbi  elfogadáshoz  fűződő  érdekekre  tekintettel  szükségesnek  tartom  a
törvényjavaslatnak a határozati házszabályi rendelkezésektől eltérő tárgyalását.



2019. évi ..... törvény 

a babaváró támogatás igénylésével, valamint a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési
támogatásával kapcsolatos eljárások illetékmentességének megteremtése érdekében az

illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról

1. §

Az  illetékekről  szóló  1990.  évi  XCIII.  törvény  (a  továbbiakban:  Itv.)  33.  §  (2)  bekezdése  a
következő 74. és 75. ponttal egészül ki:
(Egyes alkotmányos jogok érvényesítése, illetőleg kötelezettségek teljesítése, valamint a társadalmi
igazságosság  előmozdítása  érdekében  a  mellékletben  és  a  külön  jogszabályban  meghatározott
illetékmentes eljárásokon felül tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások:)

„74. a babaváró támogatás igénylésével kapcsolatos hatósági eljárások,
75.  a  nagycsaládosok  személygépkocsi-szerzési  támogatás  megállapítására  irányuló  hatósági
eljárások.”

2. §

Az Itv. a következő 99/S. §-sal egészül ki:

„99/S. §

A  babaváró  támogatás  igénylésével,  valamint  a  nagycsaládosok  személygépkocsi-szerzési
támogatásával kapcsolatos eljárások illetékmentességének megteremtése érdekében az illetékekről
szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról szóló 2019. évi .... törvénnyel megállapított 33. § (2)
bekezdés 74. és 75. pontját  a 2019. július 1-jén vagy azt követően benyújtott  kérelmek alapján
indult  ügyekben is alkalmazni kell.  Ha az ügyfél igazolja, hogy az eljárási  illetéket a babaváró
támogatás  igénylésével,  valamint  a  nagycsaládosok  személygépkocsi-szerzési  támogatásával
kapcsolatos eljárással összefüggésben fizette meg, akkor a megfizetett illetéket kérelmére az állami
adóhatóság visszatéríti.”

3. §

Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

(Az indokolás az Indokolások Tárában közzétételre kerül.)

A Kormány  a  Családvédelmi  Akcióterv  részeként  2019.  július  1-jén  bevezeti  a  babaváró
támogatást  és  a  Nagycsaládosok  Autóvásárlási  Programját.  A  törvényjavaslat  az  igénylők
számára lehetővé teszi, hogy e támogatásokat illetékmentesen vehessék igénybe.

Részletes indokolás

1. § 

Az Itv. 33. § (2) bekezdésének új 74. pontja biztosítja, a babaváró támogatáshoz kapcsolódó
hatósági  eljárások,  így  a  járási  hivatal  által  a  társadalombiztosítási  jogviszony fennállásáról
kiállított hatósági bizonyítvány kapcsán az eljárási illeték fizetése alóli mentességet.
Az új 75. pont illetékmentességet teremt a nagycsaládosok részére a személygépkocsi-szerzési
támogatás megállapításával összefüggő hatósági eljárásokban.

2. § 

Az Itv.  átmeneti  rendelkezéseinek  kiegészítésével  biztosítja,  hogy  a  babaváró  támogatáshoz
kapcsolódó  hatósági  eljárások,  és  a  nagycsaládosok  személygépkocsi-szerzési  támogatása
tekintetében az illetékmentességet az e törvény hatálybalépését követő, valamint a 2019. július
1-jén folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

3. § 

A törvény hatálybalépésére vonatkozó rendelkezést tartalmazza.
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