
Tájékoztató 
 a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 

módosításáról 
 
 
 
Tisztelt Jegyző Asszony! 
Tisztelt Jegyző Úr! 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal honlapján tájékoztattuk Önöket a Magyar Közlöny 
2010. augusztus 11-én megjelent 130. számában kihirdetett, a kis- és középvállalkozásokról, 
fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKv.) módosításáról 
rendelkező 2010. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Törvény) fontosabb rendelkezéseiről. 
 
Ennek során felhívtuk a figyelmüket a Törvény 2. § (2) bekezdésében foglaltakra, hangsúlyozva, hogy 
ezen rendelkezések 2011. január 1-jén lépnek hatályba. 
 
„12/A. § (1) A hatósági eljárás alá vont természetes vagy jogi személlyel, továbbá jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezettel szemben a hatóság által kiszabott bírság – a hatóság, valamint a 
hatósági ellenőrzést végző személyek bírság kiszabásban való érdekeltségének megszüntetése 
érdekében – közvetlenül a hatóság működési költségeire nem használható fel.” 
(2) A hatósági ellenőrzést végző szervek kis- és középvállalkozásokkal szemben az első esetben 
előforduló jogsértés esetén – az adó- és vámhatósági eljárást kivéve – bírság kiszabása helyett 
figyelmeztetést alkalmaznak, illetve kötelesek megvizsgálni a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (1) bekezdés a) pontjában 
szabályozott eljárás alkalmazásának lehetőségét. Nincs lehetőség a bírságtól való eltekintésre, 
amennyiben a bírság kiszabásának alapjául szolgáló tényállás megvalósulásával emberi élet, testi 
épség vagy egészség került közvetlen veszélybe, illetve környezetkárosítás következett be.” 
 
A Magyar Közlöny 2010. december 17-én megjelent 192. számában kihirdetett, a Magyar 
Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi 
CLIII. Törvény 47. § (4) bekezdése azonban úgy rendelkezik, hogy a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 2. § (2) 
bekezdése a következő szöveggel lép hatályba 2011. január 1-jén: 
 
„(2) A Kkv. a következő 12/A. §-al egészül ki: 
12/A.§  A hatósági ellenırzést végzı szervek kis- és középvállalkozásokkal szemben az elsı 
esetben elıforduló jogsértés esetén – az adó- és vámhatósági eljárást kivéve – bírság kiszabása helyett 
figyelmeztetést alkalmaznak, illetve kötelesek megvizsgálni a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004 . évi CXL. törvény 94. § (1 ) bekezdés a) pontjában 
szabályozott eljárás alkalmazásának lehet ıségét. Nincs lehetıség a bírságtól való eltekintésre, 
amennyiben a bírság kiszabásának alapjául szolgáló tényállás megvalósulásával emberi élet, 
testi épség vagy egészség került közvetlen veszélybe, illetve környezetkárosodás következett be.' 
  
Ennek megfelelően 2011. január 1-jén nem a korábbi tájékoztatóban ismertetett szöveggel lép hatályba 
a 12/A. §-a.   
 
Annak indoka, hogy a 2010. évi LXXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése nem lép hatályba – a 
törvényjavaslat előterjesztői szerint - az, hogy a hatóságok bírságbevételeinek felhasználását inkább az 
államháztartásról szóló törvényben indokolt szabályozni. A 2010. évi CLIII. törvény ugyanakkor a 
bírságra vonatkozó előírást költségvetési szempontból pontosította és átemelte a jogi szempontból 
megfelelő helyére, az államháztartási törvénybe.  
 
 



A 2010. évi CLIII. törvény ezért módosította az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény 100/E. §-át is, amelynek (3) bekezdésében kimondja: 
 
(3) A hatósági eljárás alá vont természetes vagy jogi személlyel, továbbá jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezettel szemben a hatóság által kiszabott és beszedett bírság a hatósági feladatot 
ellátó központi államigazgatási szervnél és területi szerveinél személyi juttatásra nem 
használható fel. 
 
A törvény indokolása szerint az §-ban foglalt szabályozás lényege, hogy a hatóság által kiszabott 
bírság személyi juttatásra nem használható fel. Az előírás összhangban áll a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény nyáron elfogadott 
módosításával, amelynek célja az volt, hogy a hatóságoknak megszűnjön a közvetlen érdekeltsége a 
bírság kiszabásában, elkerülve ezzel a szakmailag indokoltnál jelentősebb mértékű és sűrűbb 
bírságolást. Mivel a bírságbevétel az előírás szerint semmilyen személyi juttatási elemre, így 
semmiféle személyes anyagi ösztönzésre nem használható fel, a törvényalkotó szándéka teljesül.  
 
A törvényjavaslat vitájában módosító javaslatot előterjesztő Rogán Antal egyetértett azzal, hogy a 
2010. évi LXXXIV. törvény által a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 
2004. évi XXXIV. törvény 12/A. § (1) bekezdéseként megállapított előírás nem csak a kis- és 
középvállalkozásoktól, hanem valamennyi természetes és jogi személytől, jogi személyiséggel nem 
rendelkező más szervezettől befolyó bírságbevételek felhasználhatóságára mond ki egy általános 
szabályt, ezért indokolt azt a költségvetési szervként működő hatóságok gazdálkodását 
általánosságban szabályozó törvényben elhelyezni. Ugyanakkor a speciálisan a kis- és 
középvállalkozásokra nézve a 12/A. § (2) bekezdésében elfogadott szabályt továbbra is indokolt a 
róluk szóló, 2004. évi XXXIV. törvényben kimondani, ezért a 12/A. § 2011. január 1-től a 
bírságkiszabásra és annak felhasználására vonatkozó rendelkezések nélkül, pontosított szöveggel lép 
hatályba. 
 
Kérjük a Tisztelt Jegyző Kollégákat, hogy a hivatalunk honlapján e témában korábban megjelent 
tájékoztatót a fentiekben ismertetett változásokra figyelemmel szíveskedjenek tanulmányozni. 
 
Debrecen, 2010. december 21. 


