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2013. évi . . . . törvény

egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról
szóló 2010. évi XC. törvény módosításáról

1. §

Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények magalkotásáról, illetve módosításáról szól ó
2010 évi XC . törvény 9 .* (4) bekezdése helyébe a kővetkező rendelkezés lép :

„(4) A jogviszony 2010 . január 1-jén vagy azt követően történő megszűnése jogellenességét
megállapító bírósági határozatban megállapított összegek után k űlőnadó fizetési
kötelezettség nem keletkezik .”

2.§

Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szól ó
2010. évi XC. törvénynek az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények magalkotásáról,
illetve módosításáról szóló 2010 évi XC . törvény módosításáról szóló 2013 . évi . . . törvény 1 .
§-ával megállapított 9 . § (4) bekezdését megfelelően alkalmazni kell az e törvény
hatálybalépésekor jogerős bírósági határozattal lezárt ügyekben is .

3 . §

Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.



INDOKOLÁ S

Jogrendszerünkben alapelv a jogellenes magatartással okozott károk teljes reparációja.

A jogviszony jogellenes magszüntetése esetén a sérelmet szenvedett igényelheti elmarad t

munkabérének, egyéb juttatásának megtérítését, és igényt tarthat a jogellenes magatartássa l
okozati összefüggésben felmerült kárának megtérítésére . Ezen túlmenően, ha a jogviszony

helyreállítását nem kívánja, vagy a jogellenes magatartást tanúsító munkáltató a
továbbfoglalkoztatást nem vállalja, megfelelő átalány-kártérítésre tarthat igényt.

A módosítandó jogszabályhely szerint, ha a bíróság megállapítja, hogy a jogviszon y
megszűntetése jogellenes volt, a különadó alapjába tartozik külön-külön az elmarad t

munkabér, az egyéb juttatások, az átalány-kártérítés összegének hárommillió-ötszázeze r
forintot meghaladó része .

A munkaügyi bíróságok kivétel nélkül jogellenesnek minősítették a korhatár leszállítása miat t
felmentett bírák felmentését, de a kormánytisztvisel ők indoklás nélkül történő felmentése

esetén is egyre több esetben születik jogellenességet kimondó bírói döntés .

A jogállamiság elvével nem egyeztethető össze, hogy az e döntések következményeként

megítélt elmaradt jövedelmek, kártérítések után külőnadó fizetési kötelezettség keletkezzen .

Budapest, 2013 . február 26 .

Dr. Szekeres Imre

országgyűlési képviselő

MSZP
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Országgyűlési képviselő

Képviselői önálló indítvány

Törvényjavaslat kezdeményezése

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 6. cikk (1) bekezdésében foglalt jogomnál fogva, az egye s
házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX.30.) OGY határozat 85. § (1) bekezdése
és 98. § (1) bekezdése alapján mellékelten az alábbi

törvényjavaslato t

nyújtom be a Tisztelt Országgyűléshez.

Budapest, 2013. február 26 .

Előterjesztő :

Dr. Szekeres Imre

országgyűlési képviselő

MSZP
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Érkezett .
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Előteriesztőként való csatlakozás
képviselői önálló indítványhoz

Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére
Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Bejelentem, hogy az előterjesztő hozzájárulásával csatlakozni kívánok az egye s
gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetv e

módosításáról szóló 2010 . évi XC. törvény módosításáról szóló, T/10177 .

számú törvényjavaslathoz .

Budapest, 2013 . március 12 .

Dr. Lamperth Mónika
MSZP
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