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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014.
(II.  24.)  OGY  határozat  45.  §  (5)  bekezdése  alapján  –  A  közigazgatási  szabályszegések
szankcióiról szóló T/17313. számú törvényjavaslathoz az alábbi részletes vitát lezáró bizottsági
módosító javaslatot terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. §
Módosítás jellege: módosítás

1. §

(1)  A törvény hatálya  az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  törvény hatálya  alá  tartozó
közigazgatási  hatósági  eljárás  során  megállapított  jogszabálysértések  (a  továbbiakban:
közigazgatási szabályszegés) esetén a közigazgatási hatósági ügyben érdemi döntéssel kiszabható
jogkövetkezményekre (a továbbiakban: közigazgatási [szankciók)]szankció) terjed ki.

(2)  E  törvény  rendelkezéseitől  [külön  ]törvény  akkor  rendelkezhet  eltérően,  ha  ezt  e  törvény
megengedi.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) A Nyilvántartás a bejegyzés időpontjától számított  [öt]három év elteltéig tartalmazza az adott
döntéssel összefüggésben nyilvántartott adatokat.

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § új (4) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés



(4)  Törvény  meghatározott  ügyek  vonatkozásában  a  figyelmeztetés  és  a  közigazgatási  óvadék
alkalmazásának együttes kizárásáról rendelkezhet, ha ezen közigazgatási szankciók alkalmazásától
kellő visszatartó hatás nem várható, és a közigazgatási szabályszegés a közérdeket súlyosan sérti
vagy veszélyezteti.

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4)  A  hatóság  mérlegelési  jogkörében  meghatározható  közigazgatási  bírságösszeg  esetén[,] a
kiszabható közigazgatási bírság mértéke[,] legfeljebb a törvényben, a kormányrendeletben vagy az
önkormányzati rendeletben meghatározott közigazgatási bírságösszeg felső határának fele lehet, ha
a Nyilvántartásba a hatósági eljárás megindításának napját megelőző három éven belül az ügyfél
vonatkozásában közigazgatási bírság szankciót megállapító döntést nem jegyeztek be.

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(5)  [A ]Törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában a  kiszabott helyszíni bírság
összege nem lehet  magasabb,  mint  az ugyanezen tényállás mellett  megállapítható közigazgatási
bírság legmagasabb összegének negyede.

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) E törvény hatálybalépését megelőzően elkövetett közigazgatási szabályszegés esetén[,] olyan
közigazgatási szankció alkalmazható, amely e törvény hatálybalépését megelőzően is alkalmazható
volt.

Indokolás

1. Jogtechnikai jellegű pontosítás. 

2. Lásd a T/17313/6. számú képviselői módosító javaslat indokolását.

3. Az  irányadó  jogszabályszerkesztési  követelményeknek  való  megfelelést  biztosítani  hivatott
szövegkorrekciót tartalmaz.
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4. Nyelvhelyességi technikai jellegű korrekció. 

5. A helyszíni bírság mértéke tekintetében indokolt törvényi és kormányrendeleti eltérést biztosítani
az ágazati szabályozás sajátosságaira tekintettel. 

6. Nyelvhelyességi technikai jellegű korrekció. 
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