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A Házszabály 94 . § (1) bekezdése alapján a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló

1991. évi XLIX. törvény módosításáról szóló T/10507 . számú törvényjavaslathoz az

alábbi

módosító javaslato t

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 1 . §-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki .

„(2) A Cstv. 65 . (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul, egyidej űleg a a következő (4) -
(6) bekezdésekkel egészül ki :

„(3) Stratégiailag kiemelt jelentőségűnek minősíthető az a legalább ötvenmilliárd forint

mérlegfőösszegű gazdálkodó szervezet, amely esetében a cs ődeljárás vagy felszámolás i

eljárás	 általános	 szabályainak	 alkalmazása	 az	 eljárás	 elhúzódása	 miatt	 ielentős

nemzetgazdasági stratégiai károk közvetlen veszélyével járna, é s
a) amelynek működése nemzetbiztonsági, honvédelmi, rendvédelmi, haditechnikai ,
energiabiztonsági, energiaellátási, iparbiztonsági, katasztrófavédelmi, természetvédelmi ,

környezetvédelmi, közegészségügyi, közm űszolgáltatási, infrastruktúra-fejlesztési, kulturáli s

örökségvédelmi, tömegtájékoztatási, hírközlési, közlekedési, közlekedésbiztonsági ,

kutatásfejlesztési, népegészségügyi indokból vagy a lakosság alapvető közszolgáltatásokkal,

alapvető élelmiszerekkel való ellátása szempontjából országos jelentőségűnek, valamint bel -

és külgazdasági, foglalkoztatáspolitikai szempontból, vagy a lakosság távh őszolgáltatással

vagy más közműszolgáltatással való ellátása szempontjából kiemelt vállalkozásnak tekinthető ,

b) amely nemzetgazdasági szempontból jelentős projekteket valósít meg,
c) amely törvény által meghatározott országos közfeladatot lát el ,
d) amely nagy összegű állami szerkezetátalakítási támogatásban, hitelgaranciában ,
kezességvállalásban vagy exporthitel biztosításban részesült vagy koncessziókötele s

tevékenységet folytat, és az említettekkel összefüggésben az állammal vagy állami szervvel

(ideértve az említett feladatok ellátására létrehozott állami tulajdonú gazdálkodó szervezeteke t

is) jogviszonya áll fenn, vag y
e) amely az a)-d) pontban nem említett, de nemzetgazdasági stratégiai szempontból kiemel t

jelentőségű tevékenységet folytat .
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(4) A Kormány a (3) bekezdés szerinti feltételek fennállásáról határozatban dönt .

(5) A (4) bekezdés szerinti határozat közzétételét követ ő két munkanapon belül a Főváros i

Törvényszéktő l kérheti a határozat bírósági felülvizsgálatát az, akinek az (1) bekezdés szerint i

rendelet kihirdetése jogos érdekét érintené . A Fővárosi Törvényszék a felülvizsgálati

kérelemrő l nemperes eljárásban három munkanapon belül dönt . A Fővárosi Törvényszék

határozatával szemben fellebbezésnek nincs helye.

(6) Az (1) bekezdés szerinti rendelet csak akkor hirdethető ki, ha a (4) bekezdés szerinti

határozat felülvizsgálatát a Fővárosi Törvényszéken nem kezdeményezték, vagy azta

Fővárosi Törvényszék nem semmisítettemeg.'

INDOKOLÁS

A módosító javaslat tartalmi feltételeket és bírósági felülvizsgálatot biztosítana a csődeljárás i

és felszámolási eljárások általános szabályaitól eltér ő eljárásra.

Budapest, 2013 . március 26 .

chiffer Andrá s

független képviselő
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