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Módosító javaslat

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése alapján „az élelmiszertáncról es hatósági fetügyeletéról „
szóló T/5450 . számú törvényjavaslathoz a kővetkező

módosító javaslato t
terjeszteni elő:

A törvényjavaslat 59. §-a az alábbiak szerint változik :

„A bírságok kiszabásának általános s7abályai és elvei

59. §

(1) Az élelmiszer-ellenőrzési bírság és a takarmány-ellenőrzési bírság legkisebb összege [2] 1 0
ezer forint, legmagasabb összege, ha az eljárás alá vont személy vagyvállalkozás éves nettó
árbevétele

a) a [tízmilló] százmilliárd forintot meghaladja, [az éves nettó árbevételének 10%-áig, dej
egymillió forinttól legfeljebb kétmilliárd forintig,

b) a tízmilliárd forintot meghaladja, de legfeljebb százmilliárd forint : százezer forinttól
legfeljebb kétmillió forintig ,

c) az egymilliárd forintot meghaladja, de legfeljebb tízmilliárd forint: tízezer forinttól
legfeljebb kétszázezer forintiga

d) legfeljebb egymilliárd forint: tízezer forinttól legfeljebb százezer forintig,

Jb)J az a-1 pont alá nem tartozó esetben — ideértve azt az esetet is, ha az eljárás alá von t
személy nem tartozik a számvitelrő l szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) hatálya
alá — tízezer forinttól [egymillió] ötvenezer forintig terjedhet.

(2) A 60. § (2) bekezdésében és a 63 . § (2) bekezdésében foglalt kivételekkel a
növényvédelmi bírság és az élelmiszerlánc-felügyeleti bírság legmagasabb összeg e
[tizenötmillió] kétmilliárd forint, legkisebb összege ha az eljárás alá vont személy vagy
vállalkozás éves nettó árbevétele



a) a [tíz] százmilliárd forintot meghaladja, [ötmillió] egymillió forinttól legfeljebb kétmilliárd
forintig,
b) a[z egy]tízmilliárd forintot meghaladja, [egymillió forint] de legfeljebb szazmilliárd forint:
százezer forinttól legfeljebb kétmillió forintig,
c) az [kétszázötvenmillió] egymilliárd forintot meghaladja de	 legfeljebb
[őtszázezer]tízmilliárd forint [száz]tízezer forinttól legfeljebb kétszázezer forintiga
d) legfeljebb egymilliárd forint : tízezer forinttól [az ötvenmillió forintot meghaladja]
legfeljebb százezer forintig,
[e) a tízmillió forintot meghaladja, ötvenezer forint, ]
[n11 az a)-[e)Jd pontok alá nem tartozó esetben — ideértve azt az esetet is, ha az eljárás alá
vont személy nem tartozik az Szt. hatálya alá — [húsz]tízezer forinttól 	 ötvenezer forintig
terjedhet .

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti nettó árbevételt a jogsértést megállapító határoza t
meghozatalát megelőző üzleti évre vonatkozó éves beszámoló vagy az egyszerűsített éves
beszámoló (a továbbiakban együtt : beszámoló) szerinti nettó árbevétel alapján kel l
meghatározni. Ha a vállalkozás működési ideje egy évnél rövidebb, az adatokat éves szintre
kell vetíteni . Ha a vállalkozásnak a jogsértést megállapító határozat meghozatalát megel őző
üzleti évben elért nettó árbevételéről nem áll rendelkezésre hitelesnek tekinthető információ, a
bírság minimális, illetve maximális összegének meghatározásakor az utolsó hitelesen lezár t
üzleti év nettó árbevétele az irányadó. Beszámolóval még nem rendelkező, újonnan alapított
vállalkozás esetében az eljárás megindításának évére vonatkozó üzleti tervet, ennek hiányában
a vállalkozás által a hatóság felhívására közölt, az Szt-nek a közbenső mérleg készítésére
vonatkozó szabályok szerint az eljárás megindításának napjával mint fordulónappa l
kiszámított nettó árbevételt kell figyelembe venni .

(4) A bírság mértékét az eset összes k őrülményére — így különösen az érintettek érdekei
sérelmének körére, súlyára, a jogsértő állapot időtartamára és a jogsértő magatartás ismételt
tanúsítására, a jogsértéssel elért előnyre — tekintettel kell meghatározni .

(5) Amennyiben a jogsértő állapot megszüntetése érdekében a törvény szerint alkalmazható
le	 alacsonyabb összegű bírság kiszabása is szükségtelen, bírságolás helyett az élelmiszerlánc -
felügyeleti szerv figyelmeztetésben részesítheti az eljárás alá vont személyt.

(6) Az (5) bekezdés nem alkalmazható

a) a 60. § (1) bekezdésének a)-i) pontjában meghatározott tényállások ,
b) a 61 . § (1) bekezdésének a)-c) pontjában meghatározott tényállások ,
c) a 62. § (1) bekezdésének a)-d) pontjában meghatározott tényállások ,
d) három éven belül ismételten megállapított azonos jogsértés

esetén .

(7) Azonos tényállású, három éven belüli ismételt jogsértés esetén a bírság összege a
korábban kiszabott bírság másfélszeresénél nem lehet kevesebb, de nem haladhatja meg az
adott jogsértés esetén kiszabható bírság legmagasabb mértékét.

(8) A bírság tételes mértékét és kiszabásának részletes szabályait az e törvény végrehajtására
kiadott jogszabály állapítja meg ."



Indokolá s

A fogyasztóvédelmi bírság minimumának és maximumának, valamint alsó és fels ő határának
sávos meghatározása ellenére is mérlegelési jogkörében, csak néhány főbb szempont
alapulvételével szabja ki a hatóság ezt a szankciót.
A bírság kiszabásától azonban nem lehet eltekinteni, így annak módosításához igazodva
indokolt egyidejűleg az élelmiszer-ellenőrzési bírság, a takarmány-ellenőrzési bírság, a
nővényvédelmi bírság illetve az élelmiszerlánc-felűgyeleti bírság mértékét is ehhez igazítani .

Budapest, 2008 . április 30 .

Szatmáry Kristóf
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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