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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Költségvetési bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014.
(II.  24.)  OGY határozat  45.  §  (5)  bekezdése  alapján  –  a  Magyarország  2019.  évi  központi
költségvetésének megalapozásáról szóló  T/629. számú törvényjavaslathoz az alábbi  részletes
vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. §
Módosítás jellege: módosítás

4. §

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 26. §-a a következő (3b)
bekezdéssel egészül ki:

„(3b) A bíróság a 22. § (1) bekezdés b) pontja szerint indult eljárásokban a hitelező hozzájárulása
nélkül  megszünteti  az  eljárást,  ha  az  adós  a  felszámolás  kezdő  időpontjáig  igazolja,  hogy  a
felszámolást elrendelő jogerős végzés alapjául szolgáló teljes követelést (tőke, kamatok, a hitelező
eljárással felmerült költségei) megfizette a hitelezőnek. Az eljárás megszüntetéséről az a bíróság
intézkedik, amelynél az igazolás benyújtásakor az eljárás folyamatban van. Az eljárást megszüntető
végzésben a (3a) bekezdés szerinti tartalmi elemekről kell rendelkezni.”

[4. §

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 26. § (3a) bekezdése
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3a) A felszámolási eljárás iránti kérelemtől el lehet állni az ellenérdekű fél hozzájárulása
nélkül a felszámolás kezdő időpontjáig. Az eljárás megszüntetéséről az a bíróság rendelkezik,
amely  előtt  az  eljárás  az  elállás  bejelentésekor folyamatban  van.  Az eljárást  megszüntető
végzésben rendelkezni kell az eljárásban hozott, a felszámolást elrendelő, illetve az ideiglenes
vagyonfelügyelőt kirendelő korábbi végzések hatályon kívül helyezéséről is.”]



Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 5. §
Módosítás jellege: kiegészítés

5. §

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény a következő 83/U. §-sal
egészül ki:

„83/U. §

Magyarország  2019.  évi  központi  költségvetésének  megalapozásáról  szóló  …  törvénnyel
megállapított  26.  §  (3b)  bekezdést  a  törvény  hatálybalépésekor  folyamatban  lévő  ügyekben  is
alkalmazni  kell,  ideértve  a  hatálybalépéskor  már  elrendelt  felszámolási  eljárásokat  is,  amelyek
esetében a felszámolást elrendelő jogerős végzés még nem került közzétételre.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 44. §
Módosítás jellege: elhagyás

[44. §

(1) A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi
életpályáról  szóló  2011.  évi  CLXIV.  törvény  64.  §  (1)  bekezdése  helyébe  a  következő
rendelkezés lép:

„(1) Az ügyészt havonta beosztási pótlék illeti meg, amelynek összege az illetményalap
a) tizenhét százaléka a járási ügyészség ügyésze esetében,
b) harminc százaléka a főügyészség ügyésze esetében,
c) negyvenhét százaléka a fellebbviteli főügyészség ügyésze esetében,
d) hetvenöt százaléka a Legfőbb Ügyészség ügyésze esetében.”

(2) A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi
életpályáról  szóló  2011.  évi  CLXIV.  törvény  64.  §  (4)  bekezdése  helyébe  a  következő
rendelkezés lép:

„(4) A (2)  bekezdés  alapján  adományozott  vagy  a  (3)  bekezdés  alapján  megállapított  (a
továbbiakban  együtt:  adományozott)  címmel  címpótlék  jár  havonta,  melynek  összege  az
illetményalap

a) huszonhét százaléka a „Címzetes főügyészségi ügyész”,
b) negyven százaléka a „Címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész”,
c) ötvenhét százaléka a „Címzetes legfőbb ügyészségi ügyész”,
d) nyolcvanöt százaléka a „Legfőbb ügyészségi tanácsos”
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cím esetén.”

(3) A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi
életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény 64. §-a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A címpótlékban részesülő ügyészt beosztási pótlék nem illeti meg.”]

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 45. §
Módosítás jellege: elhagyás

[45. §

A legfőbb ügyész,  az ügyészek és  más ügyészségi  alkalmazottak jogállásáról  és  az ügyészi
életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.]

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 46. § új (3) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(3)  A legfőbb ügyész,  az ügyészek és  más ügyészségi  alkalmazottak jogállásáról  és az ügyészi
életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény 64. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A címpótlékban részesülő ügyészt beosztási pótlék nem illeti meg.”

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet
Módosítás jellege: elhagyás

[2. melléklet a 2018. évi ..... törvényhez

2. melléklet a 2011. évi CLXIV. törvényhez

Az ügyész vezetői pótléka

A vezetői pótlék az illetményalap százalékában

A vezetői munkakörök %

1. A legfőbb ügyész 300

2. A legfőbb ügyész helyettes 230

3.
A főosztályvezető ügyész
A fővárosi főügyész
Országos illetékességű főügyészség főügyésze

155
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4.
A főosztályvezető-helyettes ügyész
A fellebbviteli főügyész
A nagyobb főügyészségi főügyész

120

5.

A legfőbb ügyészségi főosztályi szervezetbe nem tartozó 
osztályvezető ügyész
A fellebbviteli főügyészhelyettes
A főügyész

100

6.

A legfőbb ügyészségi osztályvezető ügyész
A fellebbviteli főügyészségi osztályvezető ügyész
A nagyobb főügyészségi főügyészhelyettes
Országos illetékességű főügyészség főügyészhelyettese

90

7.
A legfőbb ügyészségi főosztályi szervezetbe nem tartozó 
osztályvezető helyettes ügyész
A főügyészhelyettes

75

8.

A legfőbb ügyészségi csoportvezető ügyész
A nagyobb főügyészségi osztályvezető ügyész
Országos illetékességű főügyészség osztályvezető ügyésze
A kiemelt járási ügyészségi vezető ügyész

65

9.
A kiemelt járási ügyészségi vezetőhelyettes ügyész
A nagyobb járási ügyészségi vezető ügyész

50

10.
A főügyészségi osztályvezető ügyész
A nagyobb járási ügyészségi vezetőhelyettes ügyész
A kisebb járási ügyészségi vezető ügyész

45

11.
A főügyészségi csoportvezető ügyész
A kiemelt és a nagyobb járási ügyészségi csoportvezető ügyész

35

12. A kisebb járási ügyészségi vezetőhelyettes ügyész 25]

Indokolás

1. A módosítás azt a bírói gyakorlatban bizonytalan helyzetet kívánja egyértelműen szabályozni,
hogy ha az adós tartozását megfizette, akkor hitelezői hozzájárulás nélkül is megszüntethető legyen
az  eljárás,  és  ne  eredményezze  a  hitelezői  követelésnek  eleget  tenni  tudó  adós
fizetésképtelenségének megállapítását.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 1-2.

2. Célszerű  már  a  folyamatban  lévő  eljárásokban  is  alkalmazni  az  adósra  nézve  kedvező
szabályokat.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 1-2.

3-6. Az ügyészek illetménypótlékára vonatkozó szabályozást célszerű lenne úgy módosítani, hogy a
béremelésre egységes hatálybalépéssel kerüljön sor, idén 2018 szeptemberétől.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

4


