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Zárószavazás el őtti mólosító javasla t

Kővér László
az Országgy ű lés Etпёke részére

Tisztelt Elпák Úr!

А Kormány az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 46/1994 . (IХ . 30 .) ООУ határozat 107. §
(1) bekezdés b) pontja alapján а bizalmi vagyonk егelőkrő l és tevékenységük szabályairól szól ó
1'/1321$, számú tőrvénуjavaslat T/13218/14. számú egységes javaslatához (а továbbiakbаn :

javaslat) а következő

zárószavazás el ő tti módosító javaslato t

terjeszti еlő :

1. A javaslat 3 8. § (2) bekezdés b) pontja а következők szerint módosul :

(А biЫаlт i vagyonkezelő vállаlkozás art is értékeli az alkalmassági vizsgálat során, hogy а
megkötendő bizalmi vagyonkezelési .szerződés)

„Ь)[ anпak] kapcsán felmerülő , а leendő szerződő fél szerződési céljaival egyébként összhangba n
lévő kockázat mértéke megfelel-e az ügyfél tehervisе lő képességének, és”

2. А javaslat 48 . § (3) és (4) bekezdése а következők szerint módosul :

„(3) Аг 1–52. §, ах 53. § (1) és (2) bekezdése, (3) bekezdés а) és с) lзoпtja, az 54–58. §, az 59. § (1) ,
(2), (4), (5), (6) és (7) bekezdése, а 60–69 . §, а 71 . §, а 72 . § (2) bеkezdése, а 73 . § (2), (4)-(14) ,
(16) és (20)–(27)bekezdéset а 74. § а) poгзtja, а 75 . §, а 76. §, а 77. § (1) bekezdés h)–e) pontja, (2 )
bekezdése, а 78–80 . §, 82–84. § 2014 . március 15-61 1ер ъatályba .

(4) А 73. § (1), (3), (15) és (17)–(19) bekezdése 2014. április 1 jén lép hatályba . ”

3. А javaslat 56 . § (2) bekezdése а következők szerint módosul :

„(2) Az Szja tv . 9 . § (3) bekezdése helyébe а kovetkezб rendelkezёs lép :

„(3) Ha а magánszemély az ót megillető bevétel tárgyát képező vagyoni értékre vonatkozó

rendelkezési jоgát az (1)–(2) bekezdésben meghatározo tt időpontot шеgе lőzőеп gyakorolta, akkor а
bevétel megszerzésének időpontja – az (1)–(2) bekezdésben foglaltáétól függetlenül – а
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rendelkezési jog gyakorlásának паpj а, ha azonban а bevétel tárgyát képező vagyoni érték miatti
kiadást а magánszeméig а juttatónak megel őlegezi, [és/vagy] illetve а kiadást igazoló bizonyla ttal
elszámolni köteles, az előzőektő l eltérően az elszámolás napja . Е §alkalmazásában nem min ősül а
rendelkezési jog gyakоrlásaлak а vagyоnrendelö magánszemély vonatkozásában а bizalmi
vagyоn (еzеlёsi szerződés megkötése.""

4. А javaslat 64 . §-а а következők szerint módоsul :

„64. § (1) А cégiyilváаоsságról, а bírósági сégсljárásr 6 1 és а végelszámolásról szóló 2006. évi V.
törvény (а továbbiakban : Ctv .) 25 . § (1) bekezdése а következő [v]z) ponttal egészill ki :

(А cégjegyzék szükség szerint, valamennyi cég esetébe п tartalmazza)

„[v]) azt а tényt, hogy а cёg tagja е jogállását bizalmi vagyonkezе 1 6ként szerezte meg .”

(2) А Ctv . 25 . § (1) bekezdés [u]v pontjában а „[székhelyét]végét.” szövegrész helyébe a
„[székhelyét]уёgét,” szöveg lép.

(3) [А Ctv . 2. számé melléklet I . pont 11. alpontjában az „igazolása .” szövegrész helyéhe az
„igazolása;” szöveg lép.

(4) ]А Ctv . 2. számü melléklet I . pontja а következő [12113 . alpоп ttal egészül ki :

(Ha а bejegyzési kérelem tartalmára tekiпtettel kötеlezv, valameппyi cég Ьejegуzéséheг
(vа ltoz&ьеftgyzéséhez) szükséges okiratok .)

„[12] 13 . ha а cég tagja е jogállását bizalmi vagy опkezelőkéпt szerezte, а bizalmi vagyonkezelés i
szerződés vagy aппak olyan kivonata, amely tartalmаzта а szerződést kötő felek azonosító adatait ,
továbbá nem iizletszerűеn eljáró bizalmi Уа уог kezelő esetén а bizalmi vagyonkezeíő lг rő l és
tevékenységük szabályairól szóló törvényben meghatározott Ье̂ е leп tеsi bizonyítvány .'”'

5 . А javaslat 73 . §-a а következők szerint módosul :

„73 . § (1) А csődeljarásról és а felszámolási e1árá81. 6 1 82616 1991 . évi XLIX . törvén
twábbiakbaп : Cstv.)20.§-а а következő (la) bekezdéssel egészül ki :

„(la) Az egyezség megkötésénél a jöhisz еmű joggvakоrlás követelményét kell szem el ő tt tartani, az
egyezség nem tartalmazhatа hitelezők összességére vagy_egyes hitelezői csotогtokra vonatkozóan
nу ilvánvalóaп ёs kirívóanе lёпytеlеп vаgу méltánytalan rendelkezéseket . Ilyennek kell tekinten i
különösen, ha az adós vagvoпához mértenа hitelezők összessége követеlésein еk kielégítési arány a
тпёltáпуtalanul alacsony mértékű, vagy ha valamely hitelezli csoport követelése más hitelez ő i

csopоrtпаl kirívóan alaсsonyahb arányban vaQу méltánytalanul hátrányosabb feltételekkel kerü l
kielégítésre .”

(2)А Csty.24/А , §-а következő (2a) és {21))bekezdéssel egészül ki :

„(2a) Haа felszamolástа bíróság nem rendeli eLaz ideiglenes vagyoпfeliigvel6 díjátа hitelező
viseli.А felszámolás elrendelése eseténа bíróság hivatalból rendelkezikа letétbe helуezett összeg

visszautalásáról, ebben az esetben az ideiglenes vagyonfelügyel ő díját az 57. § (2) bekezdés z)

pontja szerinti felszámolási költségként kell elszámolni és kifizetni .
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(21)) Haа felszámolási eljárást közvetlenül csődeljárás előzte meg, ésа bíróság –а 21/13 . §-ban
foglaltak szerint – hivatalböl rendeli elа felszámolást, egyidejűlegа csődeltárásban eljáró
vagyonfelügyelő t rendeli ki ideiglenes vagyonfelügyel őnek, az ideiglenes vagyonfelügyel ő díjának
elő legezéséreа 21/B. §-ban foglaltakat,а díj kifizetésére és elszámolására vonatkozóan az 57 . § (2)
bekezdés h) pontjában foglaltakat kell alkalmazni ."

(3)А Csty. 26.§-aа következő (5) bekezdéssel egészül ki :

5 Az adós а – felszámolást elrendelő első fakú vé zés kézhezvételét követőe а vé zés '0 er őre
emelkedéséig – köteles legalább 100 000 forint céltartalékot k рс вiа felszámolási költségek, így
különösen

а)а vagyonára vonatkоzó dokumentumok, közhiteles nyilvántartáshól beszerzendő adatok
összegyűjtésével ,
b)а fizetési és értékpapír számláinak vezetésével és annak forgalmával ,
c} az iratanyagának rendezésével, kezelésével, tárolásával és elhelyezéséve l
c1)а vagyontárgyainakőrzésével, állagmegóvásáva l

kapcsolatos kiadások fedezetére ."

(41А Csty . 27/A . «1) ьеkеzdёsе helyébeа következő rendelkezés lёр :

„(1)А bíróság elektronikus, véletlenszerű kiválasztás segítségével 	 а külön jozszabályьап
meghatározott eljárási szabályok szerint – haladéktalanul kirendeliа felszámoló szervezetet(а
továbbiakban: felszámoló) . Az eljáró felszámoló kirendelése átlátható, ellen őrizhető módszertan
szerint és olyan elvek alapján történhet, amelyek biztоsítiák az eljárás hatékony 1efalvtatásáh оz
szükséges felszámolói kapacitásokatа felszámolók arányos munkaterhelését, és – az eljárás
költségeinek esökkentés е érdekében – figyelembe veszikа felszámolós valamint az adós
gazdálkodó szervezet földrajzi elhelyezkedését . Felszámoiбként –а IV . fejezetben foglaltak
kivételével – azа gаzdálkodб szervezet rendelhető ki, amely szerepelа felszámolók
névjegyzékében.А felszámolöiпёу̂ еQуzék 27/C . § (4) bekezdés szerinti adatai nyilvánosak.”

(5)А Csty. 27/A. § (3)bekezdése helyébeа következő rendelkezés lép :

„(3)А felszámoló az adós felszámolásának lefolytatására felszámolóbiztost ielöl ki, aki büntetle n
előéletű , nem áll felszámolóbiztosi vagy felszámolói tevékenvséR ъеп való közreműködést kizáró
fоglalkozástöl	 eltiltás	 hatálya	 alatt, nem áll fel vele szembenа (4), bekezdés szerinti
összeférhetetlenségi, illetve kizáró ok, és mezfe1e1 azе törvényben meghatározott feltételeknek.
геlszámolóbiztosпаk csakа 27/C . § (1) bekezdésében említett felszámolási és vagyоnfelügyеlet i
szakirányú szakképzettséggel rendelkező olyan személv jelölhet ő ki, aki legalább egy é v
időtartamú, felszámoló szervezetnél töltö tt szakmai Qуаkorlatоt tud igazolni .	 А 	 kijelölést
megelőzőenа felszámoló számára nyilatkozatot kell tenni arröl, hogy nem esik kizáró ok alá ,
továbbá az adott eljárásbanа személyével összefüggésben nem áll fenn összeférhetetlenségi ok .А
kijelölt	 felszámolábiztosа felszámolóval létesített munkaviszonya, t a Q s á g í víszoуа ‘Таgу
megbízási jоgviszonva alapján, annak nevében jár el .”

(6) A Csty 27/А . § (4} bekezdés hZpоnt ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép :

(ilyem nevezhető ki fеlszámolóbizffisпak aа а személy,)
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„ ba)aki az adósуаQvаz adós kizárólagos vagy többségi részesedésével rendelkező gazdasági
társaság tulaidonasa vagy hitelezőié (ide nemértve, ha а hitelezői követelésа végс lszámolбt vagX
felszámolóvagyonfelügyelőt, ideiglenes vagyonfelügyelőt megillető 	 költségtérítés), ”

(7)А Cstv.27/А.§ (4) bekezdésNpontbi)а lpontj а hе lyélэе а következő rendelkezёs1ер :

(.Nem nevezhető kifelszáтolóbiztosпakиг а вгете lу,).

„bi)akitа felszámolóа felszámolás elrendelését megelőzően – felmentett fеlszámalóbiztos helyett
ki1eIё lt új felszárnal бbiztas esetén pedigа felszamolóbiztos kijelölését mеgе lázíSen –nem jelentett
beа felszámolói névjegyzéket vezet ő szervnek,”

(8)А Csty.27/А .	 (4) bekezdésb)pontja а következő Ьj) és bk)alponttal egészül ki :

(Nemпeуеzhetб ki felszáтolóóiztosпak azа szeméi, )

„k) aki többségi részesedéssel rendelkezik olyan – Eur бpai Gazdasági Térségen kívüli államban
Ьe'e zett – azдаsá . i társasáiЬan vа más vállalkozásban amel államban 'o szobái nem írel ő
а társasági adónak megfelel ő adókötelezettséget vаRу az elő írt adómérték legfelj еbb 10 százalék,
bk)akitа felszámolok névjegyzékét vezetб szerv –а bíróság (7) bekezdés szerinti adatszolgáltatás a
alapján, a jogszabálysértésre tekintettel –nyilvántartásba vetta nyilvántartásba vételt ő l számított 3
évig.”

9 А Csty . 27/А .

	

5 bekezdése hel ébe а következő rendelkezés 1ё • és а • а következő 5
bekezdéssel egészül ki :

„(5) А felszámolóа kirendelését tartalmazó végzés kézhezvételétől – vagy haа kizárási ak később
következik be, annak bekövetkeztét ől – számított két munkanapon belül köteles bejelenteniа
bíróságnak, ha vele szemben kizárási ok áll fenn.А feiszam016а kirendelést kizárási ok esetén,
továbbá akkor utasíthatja vissza, h а az adós székhelye kívül esikа felszámоlёпаkа felszámolók
névjegyzékébe beiе у еtt működési területén . A felszámolót kirendelő végzés ellen külön
fellebbezésnek nincs helye. Haа felszámо 1б а kizárási ok bejelentését elmulasztia,а bíróság
kеzdeményeziа felszámolók névjegyzékéb ő l va16 törlését .

(5а)А felszámolóа felszámolást elrendelő végzés kézhezvételét ő l számított két munkanapam belü l
köteles	 az	 általa	 kijelölt	 felszámol6biztos nevét, 	 lakóhelyét vagyа személyi adat- és
lakcímnyilvántartásban szere рlő értesítési címét, születési idejét, adóazonosító jelét, valamint anyj a
születési nevét b ^ еIспteniа Mrбsáпаk, és csatoljaа felszámolбbiztos azon nyilatkozatát, hogy
személyével	 összefilgésbеn nem áll fenn kizáró vagy összeférhetetlenségi ok, to vábbá
kötelezettsé et vállal arra hogy ha ilyen ok később bekövetkezik, azt haladéktalanul bejelenti а
felszámolónak, és kezdeményeziа felszámolótólа kijelölése visszаvonását.А felszámoló kötele s
bejelenteniа bíróságnak ésа felszámolók névjegyzékét vezető szervnek, haа felszámolóbiztvssal
szemben kizáró vagy összefёrhetetlens i ok meriil 	 fel, vagy pedigа felszámol6biztos
munkaviszonya, megbízási jogviszanYаL vagy – tagsági jogviszony eseténа fе lszámolбbiztos i
tevékenység végzésére irányuló személyes közreműködésre jogosító megbízatása – megsz űnt, vagy
а kijelölését visszavonta, külön megielölve azt, ha erreа 27/13. § (5) bekezdёsébеn meghatározott
okból került sor.А felszámoló két munkanapon belül köteles az új felszámolóbiztos nevét ,
lakóhelyét vagyа személyi adat- és lakcímnyilvántartásban szerepl ő értesítési címét, születés i
idejét, adóazonosító jelét, valamint anyja születési nevét bejelenteni . ”

(10)А Cstу.27/А.§ (6) bekezdése hе lvébе а következő rendelkezés lép, ésа 	 а következő (6а)
bekezdéssel egészül ki :
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,(б) Haа kirendelёst követőenа bíróság megállapítja, hogyа felszámolóval vagyа
ГеIszámolóbiztоssal szemben kizárási	 оk áll fenn, illetve	 а 	 felszámolótа felszámolók
névjegyzékéből töröltéklvagyа felszámoló szervezet ellen felszámolás, kényszer-törlési eljárás
indult, vagу végelszámolás alatt áll, а bitóság а felszámolót hivatalból felmenti . А névjegyzékbő l
való törléstа nyilvántartó szerv fogszabályban meghatározott módon közzéteszi, tovább á
elektronikus úton, haladéktalanul értesítéstküld minden ítélőtáЬának, törvényszéknek .

(ba) Ha е törvény másképpen nem rendelkezik, nem kell felmenteni а folyamatban lévő eljárásban
azt а vagцonfelügyeiőt vagy felszámolót, amely megfelelt а (2) bekezdés szerinti feltételeknek, d е а
pályázati keretszám miatt nem került be а felszámolók névje yzékébе . Aг е bekezdés hatálya al á
tartоzá felszámolókrólа felszámolók névjegyzékét vezető szerv közhiteles hatósági nyilvántartás t
vezet, ugyanolyan adattartalommal, minta név itegvzékbe fеlvett fе lszámо lókтól, továbbá ellátjaа
szakmai beszámoltatásukkal és hatósági ellen őrzésükkel összefüggő feladatokat is . Ezekrea
felszámolókraёs azе törvényben meghatározott végzettséggel, képesítéssel, szakképesítésse l
rendelkező tagjaikra foglalkoztatottaikra (ide értve az általuk kinevezett fеlszámolóbiztosokat is) az
е törvényben ésа felszámolók névjegyzékéről szóló kormányrendeletben meghatározott

követеlmények irányadók,А nyilvántartó szerva 27/C. § (5) bekezdésben foglaltak esetén aг е
bekezdés szerinti felszámoló szervezetetаг ott meghatározottmértékű birsággal sújthatja. Ha az е
bekezdésben említett felszámolókat súlyos vagy ismétl őelv jogszabálysértés miatt а csődeljárásban
yagy felszámolás eljárásban eljáró bíróság egy naptári éven belül legalább két ügyben vagy két éve n
belül legalább hátam ügyben felmentette, akkor – а nyilvántartást vezet ő szerv értesítése alapján – а
többi folyamatban lévő eljárásból is az eliárö bíróság á1ta1 felmentésre kerülnek.А felmentésről
szóló végzéstа névjegyzéket vez е tб szerv értesítésének kézhezvételétől számított 15 napon belül
kе11 meghozni . Törölni kellа hatósági nyilvántartásból azе bekezdés hatálya alá tartozó
felszámolót, ha valamennyi folyamatban lév ő csődeljárás, felszámolási eljárás joger ő sen lezárult .
Az errő l szóló adatot а felszámolónak kell bejelentenie а néуе у2ёket vezető szervnek, а jogerős
végzés kёzhezvételét бI számított 8 napon belül . Az adatszolgáltatás késedelmes teljesítése vagy
еlmulasztása esetén а bírósága felszámoló vezet ő iére 50 000 Ft-tót 100 000 forintig tс еdö bírságo t
szabhat ki . "

01) А Csty. 27/A. § (7)bekezdése helyébeа következő rendelkezés lép :

„(7) А bitóság –erre irányuló kifogás hiányában is – felmentiа felszámolót, ha az eljárás adataibó l
végzésében megá1lanitiа,hoпу а fе lsгámoló súiуоsan vagy ismétlődően megsérti a jogszabályokat ,
ide értve azokat az eseteket is, amikorа felszámoló felrnеntésétе törvény –jogszabálysértés eseté n
– а bírósá számára kötelezővé teszi . А bírósá• akkor is felmenti а felszámolót ha az а székkel én
vazy fióktehén nem található vagy ha azе törvényben mhatározоtt	 kizáró vagy
összeférhetetlenségi ok alá eső felszámolóbiztоst nevezett ki . А felszámolót felmentő végzésben а
bírósá$ új felszámolót is kirendel.А £elszámoló felmentését az említe tt okokra hivatkozvaа
hitelezői választmány (hitelezői választmány hiányábanа hitelezői képviselő vagy bármelyik
hitelező) is indítványozhatja . А bíráság а kérelem tárgyában annak beérkezését ő l számított 8 napon
belül dönt, és felmentésrő l rendelkező végzés meghozatala esetén egyidеjűleg új felszámolót rendel
ki.А bírósága felszámoló jogszabálysértés miatt történ ő felmentéséről, valamint aг eljáró
felszámоlóbiztоsnak az(за)bekezdés szerinti adatairól 5 munkanapon belül elektronikus úto n
adatot szolgáltat а felszámolók névjegyzékét vezető szervnek. А felszámolók névjegyzékét vezető
szerv ezekrvl а ГеIszámolóbiztosokгб l és azoknak az e bekezdésben hivatkozott adatairól hatósági
nyilvántartást vezet.А nyilvántartásbólа bíróságok ésа felszámolók elektronikus úton
adatszolgáltatást kérhetnek . ”

(12)А С .27/C. §а következő (1а bekezdéssel egészül ki :



б

„(la) Az (1) bekezdésében emlitettszakirányú szakképzettséggel rendelkez ő személynek legalább2
évenként szakmai továbbképzésen kell részt vennie, és az erről szóló igazolástа felszámolónak be
kell mutatnia.”

(13) А Csty.28 .	 (1)bekezdése helyébeа következő rendelkezés léр :

„(1) Ha az adós felszámolását elrendelő végzés jogerőre emelkedett,а bíróságа jogerőre
emelkedéstkövetőenhaladéktalanul kirendeliа felszámolót, maid elrendeliа felszámolást elrendelőё s	 а felszámolót kirendel ő végzés kivonatánakа Cégközlönyben való kёzzё tételét .	 А
Cégközlönyben történő közzétételreа Cégközlönyhonlap1án aр i feltöltéssel kerí.il sor . ”

(14)А Csty.а következő 30. -sal egészül ki :

„30. §А felszámoló köteles az adósуаgуоnára vonatkozó adatok beszerzёse érdekébenа közhiteles
nvilvántartásokat а énzüu i intézmén eket az érték.a.írszámlát vezető és az e_ éb éлz .iaci
eszközöket kezelő szolgáltatókat megkeresni . ”

15	 А Csty .31 . § (1) bekezdéseа következő i) ponttal egészül ki :

(2 felszámolásalatt álli gazdálkodó szervezet vezetője köteles )

26. 5 bekezdés ala .' án а felszámolási kintsé ekre céltartalékolással elkülönített össze et а
felszámoló rendelkezésére bocsátani . "

06)А Csty.38 . §-aа következő (6)bekezdéssel egészül ki :

6 А felszámoló haladéktalanul ondoskadik az adós iratan a ának ideértve az adós vezető ' e
általa 31 . §alapján átadott iratokat is, rendezésérő l és megőrzésérő l ."

{17)А Csty.46 . §-а а következő (4a) bekezdéssel egészül ki :

„(4а) А felszámoló az adós vaavontárуаit csakа hitelezői választmány, illetveа hitelezők
ké .vise1ő 'e 'óváha' ósával adhat'a bérbe va ' en•edheti át használatba olyan szeméi nek v a
szervezetnek, aki vagy amely

a) az adós felszámolás elrendelésekor va сv azt megelőző egy éven belül vezető tisztségviselőj e
vagy

b) az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulаdоL nosa

volt . "

[(1)] (18) [А csődeljárásról és а felszámolási eljárásráf szóló 1991 . évi XLIX. törvёпу (a
továbbiakban Cstv.)]	 А Csty . 48. §-a а következő (2)-(21)) bekezdéssel egészül ki :

,,(2) А feíszamolá az értékesítés megkezdésérő l értesíti azokat а személyeket és szervezeteket, aki k
(amelyek) az adós értékesítésre kerül ő vagyontárgyán közhiteles nyilvántartásba bejegyzett joggal
rendelkeznek vagy az adós értékesítésre kerül ő vagyontárgyára vonatkozóan el ővásárlási jogga l
rendelkeznek .

(2a) А felszámoló az értékesítéskor ellen őrzi, hogy а vevő nem esik-e az е törvényben

meghatározott kizáró ok alá.

a
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(21") А felszámо lá а (2)-(2a) bekezdés szerinti személyek szervezetek azonоsítására és az őket
megillető jogоkra vonatkozóan nyilvántartást vezet[ .]	 az értékesítés megkezdéséről történő
tá` ékaztаtásuk továbbá annak érdekében hо - ne vehessen részt az értékesítésben ol an sz еmél
vagy szervezet, aте lу kizáró 01( alá esik . Ezeket az adatokatа felszámolóа felszámolási eljárás
jogerős lezárásáig iо^оsult kezelni . "

j19)А Csty. 49. -aа következő (31))bekezdéssel egészül ki :

„(3b)Az értékesítés során – kivёveа jogszabályon alаpиlб elővásárlási jog gyakоrlását –пет
szerezhet tulajdont olyan személy vagy szervezet sem, aki vаgу amely az adós kizár б lagоs vagy
többségi befolyással rendelkező tulajdоnosa, vagy olуanazdálkodó szeгvеzet, amelyаzаdóssаl
együtt elismert vagy tényleges vállalatcsapоrt tagja.”

(20)А Csty. 57. § (2) bekezdéseа kővetkező i) ponttal egésziil ki :

(A felszámolást költségekа következők.• )

„i)а hJ pontban nem említett esetekben az ideiglenes vagyonfelügyel ő díja . ”

(21)А Csty . 65 .	 (2) bekezdéseа következő c) ponttal egészül ki :

.(,4 Kormány az (1) bekezdés szeri п1i rendeletet)

„c) többségi állami befolyással működő gazdálkodó szervezet továbbá	 az olyan egyesület,
alapítvány	 esetében, ahol az alapítói jogokat a tagokat megillető szavazati jogokat központ i
költségvetési szerv vagy más állami szerv gyakог04аа
са)csődeljárás esetén legkésőbbаz egyezség megkötéséig.
Ыb) felszámolási eltárás esetén ha egyezségi tárgyalásra keriil sor, az egyezség me аkötéséi2
egyezségkötés hiányábanйсd	 legkésőbbа felszámolási záró mérleg bíróságnak történő
benyújtásáig”

(hirdetheti ki .)

(22)А Csty.а következő 83/K. §-sal egészül ki :

„83/K. § (1)А bizalmi vagyaпkezelőkrőlёs tevékenységük szabályairól szóló	 2014. évi
. . törvénв e1 а tоvábbiakban: 2014. évi . törvén me álla• ított 26 .

	

5 bekezdésben az adó s
számáraа felszámolási költségekre vonatkozóan eléírt céltartalékképzési köteleze ttség azokban az
eljárásokban irányadó, amelxekbenа felszámolást első fokon elrendelő végzést 2014. április 1 jét
követően hozta megа bíráság.

(2) А 2014.évi. . . törvénnyel módosított27/А.§ (5) és'5а)bekezdéstа 2014. március 15-é t
követőm hazоttkirendelő végzésekre kell alkalmazni .

(3) А 2014.március 15-én folyan ха Ьаn lévő ügyekbenа 2014.évi. . . törvénnyel módosított 28 .$
(1) bekezdést akkor kell alkalmazni,ha 2014.március 15-61

a)а felszámolás elrendelésére els ő fökon még nem került sor, vagy
Ь)а felszámolást elrendel ő első fokú végzés még nem emelkedett jogerőre, és olyan felszámol ó
került kirendelésre, amely nem szerepelа 2014. évben hivatalosan közzétett új felszámalá i

névjеgуzékben vagy
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с)а felszámolást elre пdе16 első fokú végzés még nem emelkedett joger őre, azonban olyan
idei _lenes va_ onfelü_ el ő kегё lt kirendelésre arnеl йеп szеге •el а 2014. évben hivatalosan
közzétett újfelszámolóinévjegyzékben .

(4) А (3) bekezdésb) ésс)ponca szerinti esetekben az els ő fokú bíróság azideiglenes
vagyonfelügyelőt vagyа felszámolót hivatalból felmenti é s ideiglenesvagyonfelügyelő felmentése
esetén másik ideiglenes vagyonfelügyelőt rendel ki hivatalbólа 27/А.§ ( 1) bekezdés szabálv а i
szerint. Az első fokú bírósága felmentett ideiglenes vaуyonfel gуelő díjazásátа felmentésrő l
гспdеlkеzö végzésében az addig elvégzett tevékenység és munkateher alapján, arányosan határozz a
meg,

(5) А 2014.évi. . . törvénnyel módosított27/С .	 (11 bekezdés szerinti követelménynek 2015 .
október 1 fiéig kellеlegеt tenni, ésа 27/С.& (1) bek еzdésitоvábbáа 83/11 § (3) bekezdés szerint i
küvеtelrnény telj еsüléséгől szóló nyilatkozatot és dokumentumokat 2015 . nвvеmber 1 fiéig kellа
névjegyzéket vezető szervnek megküldeni.

(6) А 2014. évi. . . törvénnyel módosított27/С.§(1 а)bekezdés szerinti szakmai továbbképzési
kotelеzettsé	 еk először 2015 . december 31-éig kell eleget tenni, ésа továbbképzésen való
részvételről kiállított dokumentumot 2016. január 31-égi kellа névjegyzéket vezető szervnek
megküldeni .

7 А 2014. évi . . törvénn e1 módosított 27/С . 2 bekezdés i • ontában а va onfelü elői
tevékenységértfelelős személy kinevezésére vonatkozó szabálytа 20 1 4.április 1 fiét követően
elrendelt csődeljárásokra kell alkalmazni .

(8) А 2014. évi. . . törvénnyel módosított27/А .$ (3)bekezdése szerinti legalább egy éves szakmai
У- vakorlatot először 2016.január 1 jétő l kell igazolnia felszámolóbiztosi kijelöléshez .

(9) А 2014. évi. . . törvénnyel beiktatott 46. [(4a) bekezdésében említett bérleti vagy használat i
szerződések fenntartásához 2014 . június 30-áig be kell szerezniа hitelezői választmány, illetveа
Hitelezők képviselője vagy ha ilyen sincs, akkor az összes hitelező óvóhagyását.На a jóváhagyásra
további 2014.ausztus 1 fiéig nem kerül sor, akkor az említett szerz ődéseketа felszámoló kötele s
felmondani .

(10) А 2014 .évi. . . törvénnyel megállapított65 . § (2) bekezdés )pontjábanfoglaltakatа 2014 .
március 15-eе iőtt már elrendelt csődeljárások és felszámolások esetében is alkalmazni kе11, hа а
kormányrendelet kihi к~dеtéséге vonatkozó — 2014 . március 14-én hatályos — 65 . § (2) bekezdés
szегinti határídö 1еtelt, de még nem került sor csődeljárásban az egvezséQi tárgyalás 1ezárásáга,
felszámolási eljárásban pedig egyezsé аkötésге vagyа felszámolási záгómérlеg bírásághoz történő
benyújtására.На а 2014.évi. . . törvénnyel megállapíto tt 65 . § (2) bekezdésс)pontja szerinti,
rendelet kihi гdetéséге 2014 . március 15-61 már folyamatban lévő csőde járásban vagy felszámolási
éljáгásban kerül sor,а bírósnakа rеndе lеt hatályba lépését követő 3 munkanapon b еIü1 fel kell
mentenieа karábbí felszámolót.А 66. § З~)bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kel l
alkalmazni, hogyа felmentett felszámoló díjazásátа bíróság az addig elvégzett tevékenységével ,
munkaterhével arányosan hataгоzza meg, az állami felszámoló díját pedig ezzel arányosa n
csökkenti.А felmentett felszámolót megilleti továbbá az általa lefolytatott értékesítések után а
49/0 . § szerinti díjbevételés az 59. § (1) bekezdése és (4) bekezdése szerinti arányos díjhányad .",

[(2)1 (23) А Csty. 84/A. § (1) bekezdés с) pontja helyébe а következő rendelkezés lép :

(Felhatalmazást kapa Кormá iу, hogy rendeletben határozza m еg)
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„c) а felszámolбi névjegyzékbe való felvétel és az onnan . való törlés részletes feltételeit és
eljárásrendjét, а névjegyzék adatainak változásával összefüggő szabályokat, а felszárnolák
adatszolgáltatásának, szakmai beszámoltatásának, hatásági ellenőrzésének részletes szabályait ,
valamint azoknak а vagyoni biztosítékoknak а körét, mértékét és rendelkezésre bocsátásának
módját, amelyekkel а felszámolónak rendelkeznie kell . ”

[(3)] (24) А Csty . 84/А. § {1} bekezdése а következő d) ponttal egészül ki :

(Felhatalmazást kapa Кarтáпy, hagy rendeletben határozza meg

„d) а felszámolók, vagyonfelfigyel ők, ideiglenes уаgyonfelügyeiők eljárására és tevékenységér e
уопаtkоzá részletes szabályokat . ”

[(4)] (25) А Csty, 84/А . § (1) bekezdése а következő e} ponttal egészül ki :

(Felhatalmazást kap а Kormány, hary rendeletben határozza meg)

„e) а felszámolók névjegyzékébe nem került – de а 27/А . § (ба) bekezdésében foglaltak szerint а
fо lyamatban lévő csődeljárásokban, felszámolási eljárásokban vagyonfelügyel őként, ideiglenes
vagyonfelügyelőként, felszámolóként való közreműködésre jogosult –felszámoló tevékenységével ,
nyilvántartásával, szakmai beszámoltatásával, adatszolgáltatásával és hatásági ellen őrzéséve l
összefüggő részletes szabályokat . ”

[(5) А С .

a) 27/А . § (6) bekezdésében az „igy eljáró felszámoló feletti hatósági ellen őrzést továbbra is а
felszámolók névjegyzékét vezet ő szerv végzi” szövegrész helyébe az „így eljáró felszámolókró l
а felszámolók névjegyzékét vezető szerv közhiteles hatósági nyilvántartást vezet, ugyanolya n
adattartalarnmal, minta névjegyzékbe felvett felszámolókról, továbbá ellátja а szakma i
beszámoltatásukkal és hatósági eпспёгzёsiikkel összefiiggő feladatokat is " szöveg,
b) 49/13. § (1) bekezdés d) pontjában az „ingóság árverése esetén” szövegrész helyébe a z
„ingóság árverése esetén az á гусгёsi elő leg összegét és ”

szöveg lép." J

(26)А Cstv .

a) 21/13. §-ábanа „vagyonfelügyelő megbízatása” szövegrész helyébeа „vagyonfelügyelő
kirendelése” szöveg,
b) 27/А.§ (2) bekezdésébenа .,kijelölhetők” szövegrész helyébeа „kirendelhetők” szöveg,
c) 27/А.§ (4) bekezdés b) pontfának nyitó szövegében а „nevezhető ki” szövegrész helyébeа
„jelölhető kí” szöveg ,
cl)27/С.§ (1) bekezdésébenа „legfeljebb öt” szövegrész helyébeа „legfeljebb három” szöveg,
e)27/С.§ (2) bekezdés	 pontjábanа „dátumával együtt” szövegrész helyébe а „dátumával ,
továbbá az általa felszаmо lóbiztо sként illetve vagyonfelügyelő i tevékenysés ellátásáért felelős, aг
е törvényben meghatározo tt szakirányú szakképzettséggel rendelkező személy nevével, hivatal i

levelezési címével evütt,” szöveg ,
27/С.§ (4) bekezdés a) pontiаьаnа „nevét,” szövegrész helyébeа „nevét, postai. és elektroniku s

levelezési címét,” száveg t
g)27/С .е (2) bekezdés,} pontjábanа „nyalt napon belül” szövegrész helyébe az „öt napon be1ü1 ”

szöveg,
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h)	 27/С.	 $ i4) bekezdésfipontiábanа „lakcímét .” szövegrész helyéЬе а „Iаkcimё t,
szakképzettségét,а szakirányú szakképzettséggel rendelkezők szakmai_gyakorlatát.” szöveg,
i)27/С.§ (5) bekezdésébenа „(2) bekezdés f) pontja szerínti kötelezettségét” szövegrész helyettа
„(2) bekezdés f) pontiа szerinti kötelezettségét,а kormányrendeletben elő írt adatszolgáltatási vagy
szakmaiЬeszámо lókészítési kötelezettségét” szöveg ,
j1 31 .	 (1) bekezdés g) pontjábanа „felszámolás előtti tevékenysélz ёуеl” szövegrész helyett а
„felszámolás elő tti tevékenységével, avagyontárgyak elhelyezésével” szöve g
k} 49/13 .	 (1) bekezdés d)_ропцаьап az , .ingóság árverése esetén" szövegrész helyébe az „ingósá g
árveréseesetén azárverési előleg összegét és” szöveg,
1) 83/13 . § (3) bekezdésébenа „2012. iúnius 1 jétől legfeljebb öt” szövegrész helyébeа „201.5 .
október 1 jétő11egfellebb három” szöveg

lép .

(27) Hatályát vesztiа Csty . 24/A. § (2) bekezdés c) pontjábanа „haа felszámolásieljárást
közvetlenül csődeltárás előzte meg,ésа bíróságьlуаtalЬó1rendeli e1а felszámolást,а
csődeljárásban eljáró vagyonfelügyelőtjе Iёliki ideiglenesvagyonfeln velőnek, és ebben azesetben
az ideiglenes vagyonfelügyel ő díját az 57 . § (2) bekezdés h} ponca szerinti felszámolásiköltségként
kell elszámolni”szövegrész . "

6. A javaslat 77 . § (1) bekezdési а következők szerint módosul :

„(1) А Magyar Fejlesztési Вaпk Részvénytársaságról szóló 2001 . évi XX . törvény (a továbbiakban :
MFB tv . )

a) I . § (5) bekezdésében az „а hitelintézetekrő l és а pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996 . évi
СXIl . törvény” szövegrész helyébe az „a hitelintézetekről és а pénzügyi vállalkozásokról szól ó
2013 . évi CCXXXVII . törvény” szöveg,
b) 4. § (4) bekezdésében és 4 . § [második] (6) bekezdésében а „bankgaranciát” szövegrész helyébe
а „garanciát” szöveg,
с) 5 . § ([3]1) bekezdés ó) pontjában а „bаnkgaraпci[а]ából” szövegrész helyébe а „garanci[a]ából”
szöveg,
(I) 5 . § (3) Ьekezdés b) pontjában а „bankgarancia” szövegrész helyébe а „garancia” szöveg ,
e) 18/13 . §-ábаn az „a Polgári Tárvénykönyvről szóló 1959 . évi IV. törvény (a továbbiakban : Ptk . )
81 . § (2) bekezdésében” szóvégrész helyébe az „а Polgári Törvénykönyvrő l szótó 2013 . évi V .
törvény (a továbbiakban: Ptk .) 2 :47. § (1) bekezdésében” szöve g

lép . ”

7. A javaslat 83 . § (30) bekezdése а következők szerint módosul :

„(30) А Kbt .

a) 3 . §-ában az „1959 . évi IV. tőrvény” szövegrész helyébe а „20 13 . évi V. törvény” szöveg ,

b) 4 . § 2 . pont o') alpontjában az „alkatrész- vagy alapanyag szállítót” szövegr ёsz helyébe az

„alkatrész vagy alаpanyag eladóját” szöveg,
c) 4. § 2 . pont с:) alpontjában az „ ёpitőanyag-szállítót” szövegrész helyébe az „ ёpítőanyag-eladót”

szöveg,

(I) 9. § (2) bekezdésében а „tulajdonosa az állam” szövegrész helyébe а „tagja az állam” szöveg,
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e) 59. § (2) bekezdésében а „bankgarancia” szövegrész helyébe а „bank vagy biztosítб által vállal t
garancia” szöveg ,

л 181 . § (5) bekezdésében az „a Ptk .” szövegrész helyébe az „az 1959 . évi IV . törvény” szöveg

8. A javaslat 87 . § (1) bekezdése а következők szerint mбdоsцl :

„(1) Az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő
módosításáról szóló 2013 . évi CCLII. törvény (a továbbiakban : Módív . )

131 . § (1) bekezdésének а Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C . törvény 31 . § (3)
bekezdését ódosít б rendelkezése а „Ha а sértett korlátozottan cselekvőképes, а magánindítványt
önállóan terjеsztьеti elő , kivéve ha а cselеkvőképеsségében részlegesen korlátozo tt nagykorút а
személyes ügyei vitelében vagy а birбsághoz, hatósághoz fordulás jogában а bíróság korlátozta ,
ebben az esetben а magánindítvány előterjesztéséhez а törvényes képviselő hozzájárulás a
szükséges . А magánindítváпyt а korlátozottan cselekvőképes kiskorú sértett törvényes képvisel őj e
is elő terjesztheti .” szövegrész hely ett az „A magánindítványt а korlátozottan cselekvőképes kiskorú
sértett önállóan is elő terjesztheti, és erre törvényes képvisel ője is jogosult . Ha а sértett а személyes
ügyei vitelében vagy а bírósághoz, hatósághoz fordulás joga tekintetében cselekv őképességében
részlegesen korlázazo tt nagykorú, а magánindítvány előterjesztéséhez а törvényes képviselő
hozzájárulása szükséges .”,
b 118 . 4 bekezdésének az е es köz'e zői mm =s e1'árásokról szóló 2008 . évi XLV .
törvény 38 . § g) pontját megállapító rendelkezéseа „bejegyzésért”szövrész helyettа
„bejegyzésért és az abból való lekérdezésért”

szöveggel lép hatályba .”
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[NВОКОLА$

А mádosító javaslat I . pontja szёvegpontositб , kodifikáс iós technikai célzatú .

А módositб javaslat 2 . pontja az еgységes javaslat 48. §-ában а csődеljárásrál és а felszámolás i
eljárásról szóló 1991 . éví XL Х . törvёпуt (а továbbiakban: Cstv.) mádosító 73 . § hatályba
léptetésére vonatkozóan szükséges változtatást fogalmazza meg annak érdekében, hogy azok а
felszámoló szervezetek kerüljenek kijelölésre, amelyek felvételre kerültek az új felszámoló i
névjegyzékbe, és ezek а felszámoló szervezetek csak olyan feiszámolóbiztosokat jelölhessenek ki ,
amelyeket а névjegyzéket vezet ő hatóságnak bejelentettek, és а felszárnolábiztos megfelel а
törvényi. feltételeknek, továbbá személyében nem á11 fenn kizáró vagy összeférhetetlenségi ok .

А módosítö javaslat 3 . pontja szövegpontosító, kodifikációs te сьnikai célzatú .

А módosító javaslat 4 . pontja az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséve l
összefüggő módosításáról szóló 2013 . ёvi CCLII . törvény 112. § (15) bekezdésében, illetve 1 .
mellékletében foglalt rendelkezésekkel tö rténő összhang megteremtését célоzza .

А а бсlо ító javaslat 5. pontja az egységes javaslat 73. §-óban а Csty. módosítás kiegészül а
félszámoló szervezetek és а felszárnolóbiztosok tevékenységének ellen őrzöttebbé tétele, állam i
felügyeletük erősítése, továbbá а сsőd- és felszámolási ügyekben а visszaélési lehetőségek
megszüntetése és а jogszabálysé rtések szankcionálása érdekében . Néhány kiegészítő szabály
szükséges az új felszámolói névjegyzék felállításával összefüggésben is . А zárószavazás el őtti
módositó javaslat а törvёnyeп belüli koherencia megteremtése értekében és jogtechnikai célla l
tartа~lmaz pontosításokat .

Az (1) bekezdéshez : а Csty. 20. § új (1a) bekezdése azt а gélt szolgálja, hogy а csődvédelemmel me
1еhessen visszaélésszerűen élni. Hasonlö szabályt ír elő а Csty . most hatályos szövege а
felszámolási eljárás során kötlietб egyezségre.

А (2) bekezdéshez : az ideiglenes vagyonfelügyelő díjának viselésére vonatkozóan а Csty . 24/А .§
(2) bekezdése és 27/А . § (3) bekezdése feleslegesen ta rtalmaz duplikált szabályozást, ezért а 27/А .
§ (3) bekezdéséből ez а szabály elhagyásra kerül . А 24/А . § új (21)) bekezdése а 21/13 . §-a1 val ó
kapcsolódás miatt kerül pontosításra .

А (3) bekezdéshez : а gyakorlatban problémaként jelentkezik, hogy а felszámolás alatt álló
vállalkozásoknál nincs meg а felszámolói munkával és а vállalkozás tevékenységének lezárásával .
összefüggő költségek fedezete, és nincs bevetet sem . Nincs meg а forrása annak sem, hogy а
felszámolás alá került cég vagyonának az állami пу ilvántartásakböl való összegyűjtésével, az
iratanyag rendezésével, elhelyezésével, а bankszámlavezetéssel összefüggő készkiadósakat ki tudj a
а felszámoló fizetni . Elváxható, hogy а vállalkozások még akkor is, ha felszámolásu k
elkerülhetetlenné vált – а piairól történő kivezetésük legsziikségesebЬ költségeiből részt
vállа~ijaпаk. Ezé rt а törvénymódosítás а Csty . 26. § új (5) bekezdésében kötelezi az adóst, hogy h a
kézhez kapja а felszámolást elrendelő végzést, legalább 100 000 Ft-ot célta rtalékként különítsen e1 а
legszükségesebb felszámolási költségekre .

А (4) bekezdéshez : а Csty. 27/A. § (1) bekezdésében megszüntetésre kerül а bírónak az а
lehetősége, hogy egyedi ügyekben eltérjen а számítógépes program által történő felajánlástól . Az új
felszámolói névjegyzék felállításánál ugyanis már olyan szakmai követelmények é rvényesültek ,
hogy miпсlеп felszámoló szervezetnek képesnek kell lennie az ügyek ellátására, és еlegendб
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létszámú, szakértelemmel rendelkező személyzettel kell rendelkeznie . А felszámolás elrendelésеkor
а bfrb egyébként sincs abban а helуzetbеn, hagy objektív ismérvek аlapján meg tud{a ítélni, hоgy az
adósnak milyen olyan sajátosságai vannak, amit kizárólag az általa еgyеdilеg kiválasztott
felszámoló szervezet tидnа hatékonyabban kezelni . А gyakorlatban egyébként is nagyon ritkán
éltek а bírók az egyedi kijelölés 1ehеtőségévеl, ezért is okаfogyottá válik az egyedi kijelölés
lehetőségе . А jövőben tehát mínden esetben а számítógépes program jogszabályban meghatározott
automatizmusa érvényesül . А felszámaiókijelölést tamogató számítógépes pr оgтam elleпёlzёtt
működtetésével összеfiiggő szabályokat а végrehajtási rendelet tartalmazza.

Az (5) bekezdéshez : а Csty . 27/А . § (3) bekezdésébő l elmarad az ideiglenes vagyonf'lügvelő i
kirendelésére vonatkozó szabály, аmi а 28. § (1) bekezdésének módosításával vált okаfogyottá. Az
ideiglenes vagyonfelügyе ló díjának elő legezésére is viselésére voпatkazó szabályok pedig а 24/А . §
új (2а)-(2b) bekezdésében kеrülnеk kimondásra, а 27/А . (3) bekezdésből tehát ezek а szabályok
elhagyhatók.

Új rendelkezésként kerül viszont be а 27/А . § (3) bekezdésébe, hogy legalább egy éves felszámoló
szervezetnél töltött szakmai gyakorlat kell ahhoz, hogy а szakiránуú végzettséggel rendelkező
szеrnélуt felszámalóbiztosnak lehessen kij еíölnie а felszámoló szervezetnél . Az átmeneti
rendelkezések az új szabályra való felkészülést biztosítják .

Ugyancsak új rendelkezés, hogy а falsz в1о1бЪiztosnak nyilatkozatot kell tennie а kijelölésekor а
felszámoló szervezet részére arról, hogy minden törvényes feltételnek megfelel, és nеrn áll fenn
vele szemben kizáró vagy összeférhetetlenségi оk .

А (6)-(8) bekezdéshez : а Csty . 27/А . § (4) bekezdésének mód оsításа а fе lszámolóbiztossal
szembeni törvényi kizáró, illetve az adott ügyben az összeférhetetlenségi okok körét b ővíti ,
szigorítva ezzel а felszámolóbiztossal szemben érvényesül ő törvényi követelmé п~yeket és elősegítve
а felszámaiábiztos tevékenységének ellenőrizhetőbbé tételét . А törvénymódosítás а visszaélésekre
esetleg alkalmat adó helyzetek elkerülését szolgálja, és а felszámolóbiztos tevékenységének
ellenőrzöttebbé tételét, végül annak а törvényi követelménynek а betartását szolgálja, hоgу csak
olyan felszámо lóbiztos kerülhessen megbízásra, akit а felszámoló szervizet bejelente tt а
felszámolók névjegyzékébe is.

Аz а felszámolóbiгtas, akinek jogszabálysértése miatt а bírósága felszámolót а csődeljárásból vagy
fе lszárnolási eljárásból felmente tte, 3 évig felszámoióbiztasként nem bízható meg .

А (9) bekezdéshez : а Csty. 27/А . § (5) Ьekеzdésének módosítása és új (5а) bekezdése а
feiszárnolóbiztos megbízatásával, szem ёlye bíróságnak történő ьс̂ е 1еntésével összefüggő
szabályokat egészíti ki, illetve pontosítja . А most hatályos 5 napos határid ő 2 napra rövidül, а
felszámoló szervezetnek а kirendelését tartalmazó végzés kézhezvételét ő l számíto tt 2 napon belü l
kell beje1entenie а bíróságnak az általa kijelölt fеlszárnalóbiztos törvényben meghatározott adatai t
is . А felszámоlóbiztosnak nyilatkozatot kell tennie аrról, hagy nem áll sem törvényi kizáró ok alatt ,
sеm pedig az adott ügyben nincs а személуébеn fennálló összeférhetetlenségi ok . Köteleze ttséget
kell vállalnia arra hogy ha ilyen okok bármelyike bekövetkezik, azt haladéktalanul bejelenti а
felszámoló szervezetnek, kеzdeméа еzvе а kijelölése visszavonását. А felszámolóbiztas ezen
nyilatkozatát а felszámoló szervezetnek а bíróság számára is be kell csatolnia .

А (10) bekezdéshez : jogszabály-szerkesztési szempontból és az еgyértе lmű hivatkozás érdekében а
27/А. § (6) bekezdésbő l а (6а ) bekezdésbe kerülnek át azoka rendelkezések, amelyek а
névjegyzékbe való felvét е11e1 összefüggő pályáztatás során а névjegyzékbe -- а keretszám kоrlátja
miatt – be nem került felszámoló szervezetek folyamatban lévő ügyeinek 1еzárásával kapcsolatosak .

Ezen felszámoló szervezetekről а névjеgyzёket vezető szerv egy külöп hatósági nyilvántartást
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vezet . А törvénymódosítás egyértelművé teszi, hogy az említett felszámolókra és az е
tevékenységgel foglalkozó tagj аikra, foglalkoztatottaikra - а folyamatban lév ő csőd- és
felszámolási ügyekben történő működésük befejezéséig – továbbra is а felszámolókra vonatkozó
követelmények irányadók. Ha azonban а 1)11'684 jogszabálysértés miatt felmentette őkеt egy éven
belül kétszer vagy két éven ье lül három eljárásból is, megszűnik a lehetőségük а többi folyamatban
lévő ügyeik véghezvitelére, anyilvántartó szerv értesítése alapján а bíróságoknak. intézkedniük kell
а felmentésük iránt azon csődeljárásokból vagy felszámolási eljárásokból, amelyekben eljárnak .

А (11) bekezdéshez : а Csty. 27/A. § (7) bekezdésének nódasításа а felszámo16 szervezetnek az
adott csőd- vagy felszámolási ügyből történő bírósági elmozdításának eseteit bővíti annak
érdekében, hogy а felszámoló szervezeteket a jogszabályoknak megfеlе lő működésre ösztönözze, é s
а jogszabálysértéseket szigorúbban szankcionálja . А bíróság ezеn döntéséről köteles értesíteni а
felszámolói névjegyzékét vezet ő hatóságot, tekintettel arra, hogy а felszámolók névjegyzékébő l
való törlésre is sor kеrülhеt, ha egy vagy két éven belül többször is sor kerül ilye n
jogkővetkezл 1ёпу alkalmazására . А bíróság adatszolgáltatása а jogszabálysértéssel érintett

fе lszámol6biztos adatait is tartalmazza, ezekrő l а szетélуеkrő l а felszámolók névjegyzékét vezető
szerv hatósági пу ilvántartást vezet .

А (12) bekezdéshez : а Csty. 27/C. § új (1 а) bekezdése rendszeres és kötelező továbbképzést ír elő
azon személyek számárа, akik felszámolóbiztosként nevezhetők ki. Az ezen módosításhoz fi.izött
átmeneti rendelkezés biztosítja а felkészülési időt а továbbképzések megszervezéséhez, és azok
elvégzéséhez .

А (13) bekezdéshez : а Csty. 28 . § (1) bekezdése értelmében а bíróság csak akkor jelöli ki а
felszámoló szervezetet, amikor а felszámolást elrendelő végzés mar jogerőre emelkedett . А
felszámolást elrendel ő (és egyben а felszám.ol6t kirendelő) végzés Cégközlönyben való
közzétételére akkor kerül sor, ha а felszámoló а 27/A. § (5а) bekezdése szerint а felszámolóbizto s
adatait is bе)e1еп ti .

А (14) bekezdéshez : а Csty. új 30. §-а egyértelművé teszi, hagy а felszámoló – а csődvagyon
összegyűjtési érdekében – köteles megkeresni а közhiteles nyilvántartásokat és azokat а pénzügyi
szolgáltatókat, akik az adós számláit vezetik vagy egyéb pénzpiaci eszközeit kezelik .

А (15) bekezdéshez : 1d . а (2) bekezdéshez (Csty . 26. § (5) bekezdésének módosításához) fiízöt t
indokolást .

А (16) bekezdéshez : az аdós irаtanуagáпаk kezelésével összefüggő szakmai szabályokat állapítja
meg а felszámoló szervezet számára .

А (17) bekezdéshez : а Csty. 46. § új (4а) bekezdése azt а visszatetsző gyakorlatot kívánja
visszaszorítani, hogy а felszámolás alatt ^116 vállalkozások vagyonát а megszűnő vállalkozás
tulajdonosai, kapcsolt vállalkozásai, illetve volt vezet ő tisztségviselő i bérlik vagy használják addig
is, amíg az nem kerül а felszámolás során értékesítésre .

А (18) bekezdéshez :• a T/13218/11 . m6dosítb javaslat részeként megszavazo tt Csty. 48. § (21))
bekezdést egészíti ki az adatkezelési rendelkezésekkel .

А (19) bekezdéshez : а Csty. 49. § új (31)) bekezdése azt а visszaélésszerű gyakorlatot kívánja

megszüntetni, hogy а felszámolás során az adós eszközeit az adós tulajdonosi köre vásárolja fel .
Ezen ügyletek ugyanis azt valószínűsítik, hogy а vállalkozás felszámolása nem els ősorban а piac i
nehézségek, hanem az adásságoktól való megszabadulás érdekében történt. Ez utóbbi tendenci a
azonban nemzetgazdasági szinten rendkívül káros jelenség, amit vissza kell szorítani .



1 5

А (20) bekezdéshez : а Csty. 24/A. § módosításával teremti meg az összhangot (ideiglene s
felszámoló díjának előlegezése és viselése а csődeljárást követő és az egyéb okból indul t
felszámolási eljárásokban) .

А (21) bekezdéshez : а Csty. 65 . § (2) bekezdése kiegészül egy új c) pon ttal, amely szerint а
többségi állami befolyással (Ptk . 8 :2 . §) vagy állami alapítói joggyakorlással működő adós ellen
índint csődeljárásban, illetve felszámolási eljárásban а Кarmány az eljárás alatt bármikor dönthet а
stratégiai kiemeltté minősítésről, feltéve, hogy még nem került sor egyezségkötésre, vagy
felszámolás esetén а zárómérleg bírósághoz történő benyüjtására.

А (22) bekezdéshez : а jelen Csty . módosításhoz kapcsolódó átmeneti rendelkezéseket állapítja meg ,
а Csty . új 83/К. § beiktatásával .

А Csty. 83/К. § (1) bekezdéshez: az adós számára а felszámolás egyes költségeire vonatkoz ó
céltartalékolási köteleze ttség csak а jövőben meghozandó, а felszámolást első fokon elrendelő
végzésekkel összefiiggésЬen követelhető meg leghamarabb .

А Csty. 83/К . § (2) bekezdéshez : а felszámoló szervezet kirendelésére és annak felszámolóbiгtosa
kinеvezésének módosított eljárásrendjére vonatkozó átmeneti szabályokat állapít meg .

А Csty. $3/K. § (3)-(4) bekezdéshez : а felszámoló szervezet kirendelésér ől szóló végzé s
meghozatalának időpontja megváltozik а Csty. 28. §-ában, ehhez szükséges átmeneti rendelkezés .
Annak érdekében, hogy ne kerüljön jogerősen kirendelésre és ne járjon el olyan ideiglenes
vagyonfelügyel ő ajogerőre még nem emelkedett ügyekben, aki már nem szerepel az üj felszámoló i
névjegyzékben, а bíróságnak hivatalból fel kell mentenie ezt а felszámolót, illetve ideiglenes
vagyonfelügyelő t . Mivel ez utóbbi esetében történhetett tényleges munkavégzés, ezért а bíróság
megállapít а felmentést elrendelő végzésben az egyedi ügyben elvégzett munkateherrel arányo s
díjazást.

А Csty . 83/К . § (5) bekezdéshez : 2015 . október 1 jétő l а télszámolói és vagyonfelügyelői
szakképesítéssel rendelkező személyek egyidejűleg maximum 3 felszámoló szervezetné l
foglalkoztathatók . А 2015 . október 1 fiéig terjed ő átmeneti időszak biztosítja, hogy az általu k
intézett ügyeket végigvigyék vagy átadják azon felszámoló szervezetnél, ahol nem maradhatnak
tovább foglalkoztatásban . А feltétel teljesülését igazoló dokumentumokat 2015 . november 1 fiéig
kell megküldeni а névjegyzéket vezet ő szеrvnek. Ez а dátum egybeesik а felszámolóknak а vagyoni
biztosíték rendelkezésre állását igazoló okiratok benyüjtás аra jogszabályban el ő írt határidővel, ezért
az ezzel összеfüggő adminisztrációs kötelezettség nem j е lentős .

А Csty . 83/K. § (S) bekezdéshez : а felszámolói és vagyonfelügyel ő i szakképesítéssel rendelkező
személyek kötelező továbbképzésére vonatkozóan állapít meg határid őt. А felesleges adminisztratív
teher elkerülése érdekében а felszámolói névjegyzékr ől szóló kormányrendeletben az éve s
rendszeres adatszolgáltatás részeként kell igazolnia továbbképzési kötelezettség teljesítését .

А Csty . 83/К . § (7) bekezdéshez: csődeljárásban а vagyonfelügyelő i tevékenységért felel ős személy

kötelező kinevezésére vonatkozó szabályra vonatkozóan teszi egyértelm űvé, hogy azt а jövőre

nёzve kell alkalmazni .

А Csty. 83/K. § (8) bekezdéshez: а felszámolóbiztosok számára а kötelező egy éves szakmai

gyakorlat megszerzésére indokolt határidőt adni .
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А Csty . 83/К . § (9) bekezdéshez : а csődtörvény 46 . § (4a) bekezdése megtiltja, illetve hitelező i
jóváhagyáshoz köti az adós vagyлntárgyainak bérbeadását az adós tulajdonosi köréhez tartoz ó
személyek vagy szervezetek számára. Ha ilyen szerződés már mа is van, ezek fenntartása csak а
hitelezők egyhangú Ьelеegyezése rneí1ett eng еdhető meg.

А Csty . 83/К . § (10) bekezdéshez : а csődtörvény 65 . § (2) bekezdése kiegészül egy új c) ponttal ,
amely szerint а többségi állami befolyással, illetve állami alapítói jл~gokkal működő adós ellen
indult csődeljárásban, illetve felszámolási eljárásban а когm ny az eljárás alatt barmikor dönthet а
stratégiai kiemeltté minősítésről, feltéve, hogy még ~em került sor egyezségkötésre, vag y
felszámolás esetén а zárómérleg bírósághoz történ ő benyújtására. Ilyen kormánydöntés esetén а
bíróság kirendeli az állami felszámolót, а korábbi felszámolót pedig az arányos díjazásának
megállapításával egyidej ű leg felmenti . Az átmeneti szabály kimondja, hogy ezt az új határid ő t а
2014. rnarciцs 15-én már folyamatban lév ő csődeljárásokban és felszámolási eljárásokban i s
alkalmazni kell .

А (23)-(25) bekezdéshez : а mёdasitás а felszámoló szervezetek nyilvántartásával, hatósági
ellenőrzésével, szakmai beszámoltatásával összefügg ő felhatalmazó rendelkezések kiegészítésé t
tartalmaтгa. А felhatalmazó rendelkezések kiegészülnek továbbá arra vonatkozóan, hogy а
копnапy rendéletben szabályozza а felszámoló szervezetek tevékenységével és eljárásával
összeffiggő részletes szabályokat . Ezeket а módosításokat T/13218/11 . módosító javaslat részekén t
már megszavazta az Országgyűlés, ezért а jelen zárószavazás el őtti módosító indítvány csak а
jogtechnikai átszámozást tart аlmazza.

А (26) bekezdéshez : az (1)–0 pont terrniпо lógiai pontosítást vezet át a javaslaton .

А (i) ponthoz: annak érdekében, hogy biztosítva legyenek а kapacitások а felszámolói és
vagyonfelügyelő i tevékenység felelősségteljes ellátásához, 2015 . szeptember 1 jétő l egyidejűleg öt
helyett már legfeljebb csak három felszámoló szervezet foglalkoztathatja а felszámolási és
vagyonfelügyelő i szakképesítéssel rendelkező személyeket

Az e) ponthoz : а csődeljárásban kirendelt vagyonfelügyelő szervezetnek is ki kе11 neveznie а
vagyonfelügyel ői tevékenység ellátásáért felе lős személyt, de ennek nevét és hivatali levelezés i
címét nem kell а cégjegyzékbe bejegуezni, hanem а vagyonfelügyel ő szervezet honlapján kel l
közzёtenni . А felszámoló szervezet honlapján közzé kell tenni az egyes ügyekben а
felszáл о lóbiztosként kinevezett személy nevét és hivatalos elérhet őségének adatait . Ez а szabál y
elősegíti annak ellenőrizhеtőségét, hоgу valóban а kirendelt felszámoló szervezet és az ц tóbbi álta l
kinevezett felszámolóbiztos látja-е еl а felszámolóbiztosi tevékenységet.

Az ]) ponthoz : а felszámolók névjegyzékébe Ьe kell jegyezni а felszámoló szervezet postai és
elektronikus levelezési címét is .

А g) ponthoz: а feíszámо lбk névjegyzékében az adatváltozás bejelentésére szabott határidő $nap
helyett 5 nap lesz .

А h) ponthoz : а felszámolók névjegyzékébe be kell jegyezni а felszárnо ló szervezetnél а
felszámolói és vagyonfelügyel ő szakirányú szakképesítéssel rendelkez ők szakmai gyakorlatára
vonatkozó adatokat is, tekinte ttel arra, hogy а jelen ttiгуёпуmódasítás értelmében 2016 . január 1 -

jétő l felszámolóbiztosпаk csak olyan személy nevezhet ő ki, aki Felszámoló szervezeteknél összesen
legalább 1 éves szakmai gyakorlattal már rendelkezik.

Az i) ponthoz : а felszámolók névjegyzékét vezető szerv bírságolási jogkörét b ővíti .
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A j) ponthoz : а módosítása felszámolás alá került adós vezetőjének kötelezővé teszi, hogy
csődvagyon részét kéрező vagyoni elemek fellelési helyér ő l is nyilatkozzon а felszámolónak.

А k) ponthoz : А módosítás törvényi szinten is egyértelművé teszi, hogy ingóság árverése esetén i s
kérhet árverési elő leget а felszámoló .

Az 1) ponthoz : ld. а d} ponthoz írt indokolást .

А (27) bekezdéshez : а Csty . 24/А . § (2) bekezdés c) pontjából а hatályara kívül helyezésre kerül ő
szövegrész jogszabály-szerkesztési оkakból átkerül а 24/А . § (21)) bekezdésbe .

А módosító javaslat 6, pontja az egységes javaslat МFB tv. 4. § „második” (6) bekezdésére tö rténő
hivatkozását javasolja törölni, tekintettel arra, hogy а Magyar Közlöny 2013 . évi 217. számban
megjelent az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2013 ..évi CCXXXVI. törvény
28. § (2) bekezdése léptette hatályba az új (6) bekezdést, azaz а jogszabály 4 . §-ának — а hivatalo s
Magyar Közlöny szerint kizáróiig egy (6) bekezdése van . Az MFB tv .-nek а Nemzet i
Jogszabálytárban is egyetlen 4. § (6) bekezdése van, melyben а fenti szövegcserét tartalmazó
rendelkezés átvezetése szükséges . А 77. § (1) bekezdés c) pontjának módosítása szövegpontosítá s
miatt szükséges, elírás je11egű hibát orvosol .

А módosító javaslat 7 . pontja szövegpontosító je11egü, а javaslat 83 . § (18) bekezdéséve l
megállapított, а Kbt. 126. § (6) bekezdésével való összhang megteremtésére irányul .

А módosító javaslat 8 . pontja szövegpontosító jellegű . А Kjnp. arra ad felhatalmazást, hogy
rendelet állapítsa mеg „a nyilvántartásba történő bejegyzésért” az országos kamarának fizetend ő
költségtérítés összegét és az annak megfizetésére vonatkozó szabályokat . А nyilvántartási rendszer
fenntartásához szükséges összeg azonban nem biztosítható kizárólag а bejegyzésedként
megfizetendő átalányösszeg díjából, а rendszer használatának is állandó költségvonzata van, melyr e
vonatkozó szabályokat а házassági (élettársi) vagyonjogi nyilvántartások vezetéséről szóló
miniszteri rendeletnek ugyancsak tartalmaznia kell . Ehhez szükséges а törvény felhatalmazó
rendelkezésének megfelelо kiegészítése .

$udapest, 2014 . február „

r :.̂ avracsics Tibor
k'öziazgatá4 és igazságügyi miniszter\ :r.

\-У
` i7 . ~'~
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