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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.
24.) OGY határozat 45. § (5) bekezdése alapján – Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
módosításáról szóló  T/8038.  számú  törvényjavaslathoz az  alábbi  részletes  vitát  lezáró
bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § - Itv. 102. § (1a) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

6. §

Az Itv. 102. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) E törvény alkalmazásában
a) belterületbe vont ingatlan: az olyan ingatlan, amelyet a tulajdonosa, vagyoni értékű jogának
jogosítottja  [– ]tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának – ajándékozás útján  szerzett  ingatlan
esetén a megajándékozó (több, egymást követő ajándékozás esetén valamennyi megajándékozó),
a 26. § (1) bekezdés g), h), q), t) [pont]pontja szerinti ügylet keretében szerzett ingatlan esetén a
jogelőd (több,  26.  §  (1)  bekezdés  g),  h),  q)[,  pont] pontja szerinti  ügylet  esetén valamennyi
jogelőd), vagy a kapcsolt vállalkozás (több, 26. § (1) bekezdés t) pontja szerinti ügylet esetén
valamennyi  kapcsolt  vállalkozás)  tulajdonjogának,  vagyoni  értékű  jogának  –  fennállása  ideje
alatt, de az ingatlan átruházását megelőző 10 éven belül minősítettek belterületté, ide nem értve
azt az ingatlant, amelyet az átruházó fél általi megszerzést követő 6. évben vagy azt követően
minősítettek belterületté, vagy az átruházó öröklés útján szerzett meg;”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § - Itv. 102/C. §
Módosítás jellege: módosítás



7. §

Az Itv. a következő 102/C. §-sal egészül ki:

„102/C. §

Az  illetékekről  szóló  1990.  évi  XCIII. törvény  módosításáról  szóló  2019.  évi  ….. törvénnyel
megállapított  18.  §  (1a)  bekezdését,  19.  §  (6)  bekezdését,  26.  §  (21)  bekezdését,  27.  §  (4)
bekezdését,  91.  §  (1a)  bekezdését,  102.  §  (1a)  bekezdését  azon  belterületbe  vont  ingatlanok,
belterületbe  vont  ingatlannal  rendelkező  társaság  vagyoni  betétjének  átruházása  esetén  kell
alkalmazni, amely ingatlanok belterületbe vonása 2020. január 31-ét követően történt.”

Indokolás

1. Az öröklés útján szerzett vagyontárgyak esetében kizárható a spekulációs célú adásvétel, ezért a
javaslat szerint nem minősülne belterületbe vont ingatlannak az az ingatlan, amelyet az átruházó
örökléssel szerzett. Mindemellett a javaslat szövegpontosításokat fogalmaz meg.
2. Szövegpontosító javaslat. 
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