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A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényjavaslat
(T/17313. szám)

Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-
e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A bizottság – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – a támogatott képviselői módosító javaslatot,
valamint az általa megfogalmazott módosítási javaslatokat magába foglaló, a részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2017. szeptember 25. napján lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.) 

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Dr. Staudt Gábor (Jobbik)
Módosítópont: T/17313/6/1.
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.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Dr. Staudt Gábor (Jobbik)
Módosítópont: T/17313/7/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

5. §

(1) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, nem alkalmazható közigazgatási szankció, ha a jogsértő
magatartásnak  a  szankció  alkalmazására  jogosult  hatóság  [tudomására  jutásától  ]észlelésétől
számított hat hónap eltelt (elévülés).

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Dr. Staudt Gábor (Jobbik)
Módosítópont: T/17313/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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(4)  Ha  törvény  eltérően  nem  rendelkezik,  nem  alkalmazható  közigazgatási  szankció,  ha  az
elkövetéstől számított [három]két év eltelt.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Dr. Staudt Gábor (Jobbik)
Módosítópont: T/17313/5/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4)  Ha  törvény  eltérően  nem  rendelkezik,  nem  alkalmazható  közigazgatási  szankció,  ha  az
elkövetéstől számított [három]egy év eltelt.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Dr. Staudt Gábor (Jobbik)
Módosítópont: T/17313/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. §
Módosítás jellege: módosítás

10. §

(1)  Közigazgatási  bírság  kiszabása  esetén  a  hatóság  –  törvényben,  kormányrendeletben  vagy
önkormányzati  rendeletben meghatározott további szempontok mellett  – az eset összes lényeges
körülményét, különösen az alábbiakat mérlegelve dönt a bírság összegéről:

a)  a  jogsértéssel  okozott  hátrányt,  ideértve  a  hátrány  megelőzésével,  elhárításával,
helyreállításával kapcsolatban felmerült költségeket, illetve a jogsértéssel elért előny mértékét,
b) a jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatóságát,
c) a jogsértéssel érintettek körének nagyságát,
d) a jogsértő állapot időtartamát,
e) a jogsértő magatartás ismétlődését és gyakoriságát,
f) a jogsértést elkövető eljárást segítő, együttműködő magatartását, valamint
g) a jogsértést elkövető gazdasági súlyát.

(2) Törvény  [vagy kormányrendelet ]eltérő rendelkezése hiányában a közigazgatási bírság felső
határa természetes személyek esetén egymillió forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetek esetén tízmillió forint lehet.
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(3)  Törvény  a  (2)  bekezdésben  foglalt  közigazgatási  bírság  felső  határától  kizárólag  annak
csökkentésével térhet el.

(3) Az önkormányzati rendelet alapján megállapítható közigazgatási bírság felső határa természetes
személyek  esetén  kétszázezer  forint,  jogi  személyek  és  jogi  személyiséggel  nem  rendelkező
szervezetek esetén kétmillió forint lehet.

(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.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Dr. Staudt Gábor (Jobbik)
Módosítópont: T/17313/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2)  Törvény  vagy  kormányrendelet  eltérő  rendelkezése  hiányában  a  közigazgatási  bírság  felső
határa  természetes  személyek  esetén  [egymillió]ötszázezer forint,  jogi  személyek  és  jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén [tízmillió]ötmillió forint lehet.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
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