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Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II . 24 .) OGY határozat
40. § (1) bekezdése alapján a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének
megalapozásáról szóló T/2141 . számú törvényjavaslathoz az alábbi, egymással szoro s
tartalmi összefüggésben álló pontok szerint i

módosító javaslato t

terjesztjük elő, egyúttal kérjük, hogy a módosító javaslatunkat az Országgyű lés
Költségvetési bizottsága vitassa meg :

A törvényjavaslat 6. §-ának az alábbi módosítását javasoljuk :

6. § A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011 . évi CXCIV. törvény a
következő alcímmel egészül ki :

„8/B. A bírságfizetési kötelezettség

38/B. § (1) Törvény jogellenes magatartással összefüggésben pénzügyi joghátránnya l
járó jogkövetkezményt (a továbbiakban : bírságfizetési kötelezettség) állapíthat meg .

(2) Bírságfizetési kötelezettséget el ő írni, a fizetésre kötelezettek körét, a kedvezmények,
mentességek körét és mértékét, a korlátlan enyhítés vagy a jogellenes magatartás
csekély súlya miatt a kiszabás mell őzésének lehető ségét megállapítani kizárólag
törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján önkormányzati rendeletben lehet ,
kivéve ha az Európai Unió kötelező jogi aktusa vagy nemzetközi szerződés eltérően
rendelkezik .

(3) Törvény felhatalmazása alapján a Kormány rendeletben állapíthatja meg a bírság
mértékét, megállapításának szempontrendszerét és a bírság megfizetése módjána k
részletszabályait .

(4) A bírságfizetési kötelezettséget megállapító törvényben meg kell határozni, hogy a
bevétel az államháztartás mely alrendszerének bevételét képezi .

(5) A bírságfizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét b ővítő , a
fizetési kötelezettség terhét növel ő , a kedvezményt, mentességet megszüntet ő vagy
korlátozó jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább [15] 30 napnak e l
kell telnie .

(6) Jogszabály a hatálybalépését megel őző időszakra vonatkozóan nem növelheti a
bírságfizetési kötelezettséget, nem b ővítheti a bírságfizetésre kötelezettek körét, illetv e
nem szüntethet meg vagy korlátozhat kedvezményt, mentességet .
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(7) Az [e §-tól] (5) bekezdéstő l való eltérésre a 38/A. §-t kell alkalmazni . "

Indokolás

A módosító javaslat célja egyfel ől annak pontosítása, hogy a bírságfizetési

kötelezettségre vonatkozó szabályoktól mely körben lehet helye eltérésnek különleges

jogrend idején, vagy a nemzetgazdaság tartós és jelent ős visszaesése esetén . A

törvényjavaslat szerinti szabályozás túl tág lehet őséget hagyna a Kormány részére

abban, hogy egy tartós recessziós időszakban eltérjen akár a 38/B . (6) bekezdésétő l

vagy a 38/B. § (1)-(2) bekezdésétő l . Így előfordulhatna, hogy nem törvényben kerüln e

sor bírságfizetési kötelezettség el ő írására, illetve, hogy a bírságfizetési kötelezettséget

visszamenőleges hatállyal, a bírságfizetési kötelezettséget előíró jogszabály

hatálybalépését megel őző időszakra vonatkozóan is jogellenesnek és bírságolandó

cselekedetnek min ősítsen valamely magatartást akár a Kormány, akár az Országgy űlés .

Mindez nem megengedhet ő jogállami körülmények között, ezért szükséges a 38/B . §-tól

történő eltérést különleges jogrend idején, illetve recesszió idején is kizárólag a

felkészülési időtartamtól történő eltérési lehet őségre korlátozni . A javaslat így

összhangba kerül a közteherviselési szabályoktól történő eltérést engedő szabályokkal

is .

A módosító javaslat célja továbbá, hogy a bírságfizetési kötelezettséget elő író

jogszabály kihirdetése és hatálybalépése közötti felkészülési időtartamot az általáno s

fizetési kötelezettségekre vonatkozó 30 napban állapítsa meg .

Budapest, 2014 . december 1 .
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