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Módosító javaslat
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Budapest

Tisztelt Elnök 'Úri

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 40. (I )
bekezdése alapján a polgári perrendtartásról szóló T/10537. számú törvényjavaslathoz az
alábbi

módosító javaslato t

terjesztem elő , melynek megtárgyalására az Igazságügyi bizottságot kérem :

A törvényjavaslat 103 . §-a az alábbi új (5) bekezdéssel egészül ki :

,. 5 A * ) szemén 1 , o 7i szernél éggel nem rendelkező szervezettel szembe n
előterjesztett kereseti kérelem (viszontkereset), illetve ideiglenes intézkedés iránti kérele m
alapfán az ideiglenes intézkedést a "Ni személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez ő
szervezet vagyonából részesülő , az érvényesített követelés fedezetének elvonásában rész t
vevő személyekkel szemben is alkalmazni kell ."

INDOKOLÁ S

Az elmúlt időszak befektetési csalásai ráirányították a figyelmet egy olyan problémára, amel y
a magyar piacgazdasági átalakulás egyik legsúlyosabb rendszerproblémáját jelenti, egybe n
komoly szerepet játszik abban is, hogy mára széles tömegek vesztették hitüket abban, hogy a
törvények mindenkire egyformán vonatkoznak. E probléma lényege: a cégek jog i
személyisége mögé bújva a milliárdos pénzügyi visszaélések haszonélvez ői mindig
megtalálják az utat arra, hogy ha ők maguk esetleg buknak is, a kilopott vagyon mégis elvés z
az állam és a károsultak számára. A strómanok alkalmazása, illetve a cégek ,„fantornizálása "
mellett a cégek jogos követelések alóli kivonásának számos módja van a tulajdonos i
szerkezet átalakításától a tényleges működésnek a cégcsoport másik cégére val ó
kiterjesztésén át az ügyfelek és a szerzödésállomány új céghez irányításáig . E magatartások

egy része ugyan fizetésképtelenségi helyzet esetén csödb ű neselekmény, illetve írásbel i

szerződés esetén tartozás fedezetének elvonása büneselekmény lehet, azonba n

büntetőeljáráson kívül hiányoznak, büntetőeljárásban pedig – mint a Quaestor-ügybe n
„alkalmazott” intézkedések mutatják – elsikkadnak azok az eljárási garanciák, amelyek a

polgári jogi igények alapját biztosítanák .



A módosító ezért arról rendelkezik, hogy jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezettel szemben el őterjesztett kereseti kérelem (viszontkereset), illetv e
ideiglenes intézkedés iránti kérelem alapján az ideiglenes intézkedést nem csak magára a
kötelezett szervezetre, hanem az érvényesített követelés fedezetének elvonásában részt vev ő
személyekkel szemben is alkalmazni kell .

Budapest, 2016. szeptember 15 .

Sallai R. Benedek
1.,MP
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