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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 

Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: 
Alkotmányügyi bizottság) – első helyen kijelölt bizottságként –, Gazdasági bizottsága, valamint 
Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság) megvitatta a 
csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 
módosításáról szóló, T/18198. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz 
benyújtott T18198/3, 5-29. számú módosító javaslatokat. 
 
A törvényjavaslatban használt rövidítések: 
Cstv.: a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. 
törvény  
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 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak 
szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító 
javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az 
ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák. 

 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt bizott-
ság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról, vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 

 
 
 

1. Dr. Kovács László képviselő a törvényjavaslat 3. §-ában a Cstv. 6. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/A Cstv. 6. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 

„(2) A Tanács fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK rendeletének 
hatálya alá tartozó és nem Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet [3. § (1) bekezdés 
a) pont] ellen megindított főeljárás vagy területi eljárás lefolytatására a Fővárosi Bíróság 
rendelkezik kizárólagos illetékességgel.” 
 

Indokolás: Lásd a T/18198/15. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
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2. Élő Norbert képviselő a törvényjavaslat 7. § (1) bekezdésében a Cstv. 24/A. (4) 
bekezdésének más megfogalmazását javasolja: 
 

/(1) A Cstv. 24/A. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„[(4) Az adós gazdálkodó szervezet vezetője – az ideiglenes vagyonfelügyelő 

tevékenységének egkezdését követően – a gazdálkodó szervezet vagyonával kapcsolatban 
csak az ideiglenes vagyonfelügyelő hozzájárulásával köthet a rendes gazdálkodás körét 
meghaladó szerződést, tehet más jognyilatkozatot, ideértve a már létrejött szerződés 
alapján az adós részéről történő teljesítést is. A képviseleti jog korlátozása harmadik 
személyekkel szemben nem hatályos.]” 

 
(4) Az adós gazdálkodó szervezet vezetője – az ideiglenes vagyonfelügyelő 

tevékenységének egkezdését követően – a gazdálkodó szervezet vagyonával kapcsolatban csak 
az ideiglenes vagyonfelügyelő hozzájárulásával köthet szerződést, vagy tehet más 
jognyilatkozatot, ideértve a már létrejött szerződés alapján az adós részéről történő teljesítést is. 
A képviseleti jog korlátozása harmadik személyekkel szemben nem hatályos.”  
 

Indokolás: Lásd a T/18198/11/1. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

3. Élő Norbert képviselő a törvényjavaslat 7. § (2) bekezdésében a Cstv. 24/A. § (7) 
bekezdésének módosítását javasolja: 
 

/(2) A Cstv. 24/A. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 

„(7) Az ideiglenes vagyonfelügyelő a hitelezői érdekek védelmének szem előtt 
tartásával figyelemmel kíséri a gazdálkodó szervezet tevékenységét, áttekinti az adós vagyoni 
helyzetét. Ennek keretében betekinthet az adós könyveibe, pénztárát, értékpapír- és 
eszközállományát, iratait, valamint bankszámláit megvizsgálhatja, leltározhat a gazdálkodó 
szervezet vezetőjétől felvilágosítást kérhet, illetve az adós helyiségeibe beléphet, bármely 
vagyontárgyát átvizsgálhatja. Az adós a lezárt helyiségét, vagyontárgyát (bútorát, egyéb 
ingóságát) az ideiglenes vagyonfelügyelő felhívására köteles haladéktalanul felnyitni. Az 
ideiglenes vagyonfelügyelő az ily módon tudomására jutott információkról csak a bíróságot 
tájékoztathatja. Haladéktalanul köteles tájékoztatni a bíróságot – a kirendelésének időtartama 
alatt létrejött – olyan adósi szerződésről vagy más jognyilatkozatról, amelynek tárgya a 40. § 
(1) bekezdésének a)-c) pontjaiba és (2) bekezdésébe tartozó jogügylet.” 
 

Indokolás: Lásd a T/18198/11/2. sz. módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

4. Élő Norbert képviselő a törvényjavaslat 8. §-ában a Csvt. 25. § (1) bekezdés f) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/A Cstv. 25. §-ának (1) bekezdése a következő f)-g) pontokkal egészül ki:/ 
 
/[A bíróság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha]/ 

 
„f) a 27. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a kérelem bírósághoz 

érkezésének időpontjáig az adós írásbeli felszólítása nem történt meg, vagy a fizetési felszólítás 
kézhezvételétől számítva még nem telt el [30] 15 nap;” 
 

Indokolás: Lásd a T/18198/10/1. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 6. számú pontjában foglaltakkal. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

5. Élő Norbert képviselő a törvényjavaslat 9. §-ában a Csvt. 26. § (3) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 

/A Cstv. 26. §-ának (3) bekezdése a következő mondattal egészül ki:/ 
 
„A tartozás kiegyenlítése [nem minősül] tartozáselismerésnek és teljesítés igazolásnak 

minősül.[, az a teljesítés p]. Polgári peres eljárásban [történő visszakövetelését nem zárja ki] 
alapos indokkal visszakövetelhető.” 
 

Indokolás: Lásd a T/18198/ 10/2. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet



 5

 
6. Élő Norbert képviselő a törvényjavaslat 10. §-ában a Csvt. 27. § (2) bekezdés a) 

pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/(2) A Cstv. 27. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, 
egyidejűleg a jelenlegi b) és c) pontok jelölése c) és d) pontokra módosul:/ 

 
/[A bíróság az adós fizetésképtelenségét akkor állapítja meg, ha]/ 

 
„a) korábban nem vitatott vagy elismert tartozását az esedékességet követő – a 

felszámolási eljárás kezdeményezésére vonatkozó figyelmeztetést is tartalmazó – fizetési 
felszólítás kézhezvételétől számított [30] 15 napon belül indokolással alátámasztott írásbeli 
nyilatkozatával nem vitatta és nem egyenlítette ki, vagy b) a jogerős bírósági határozatban 
megállapított teljesítési határidőn belül tartozását nem egyenlítette ki, vagy” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 4. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18198/7. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért  
 
 
 

7. Dr. Kovács László képviselő a törvényjavaslat 10. §-át - a Cstv. 27. § új (3) 
bekezdését érintően - a következő(3) bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 
 

„(3) A Cstv. 27. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (3) 
és (4) bekezdések jelölése (4) és (5) bekezdésre módosul: 

 
(3) Amennyiben a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott iratokat postán küldték, azt 

a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetében pedig – ellenkező 
bizonyításig – a feladatástól számított ötödik munkanapon a belföldi címzetthez 
megérkezettnek kell tekinteni.” 
 

Indokolás: Lásd a T/18198/16. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
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8. Dr. Kovács László képviselő a törvényjavaslat 11. § (1) bekezdésében a Cstv. 

24/A. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/(1) A Cstv. 27/A. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 

„(3) A felszámoló az adós felszámolásának lefolytatására [felszámoló biztost] 
felszámolóbiztost nevez ki, aki a felszámolóval létesített munkaviszonya, tagsági viszonya 
vagy megbízási jogviszonya alapján, annak nevében jár el. [Felszámoló biztosnak] 
Felszámolóbiztosnak csak szakirányú szakképzettséggel rendelkező személy nevezhető ki.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 9. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18198/28/a. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

9. Dr. Kovács László képviselő a törvényjavaslat 11. § (2) bekezdésében a Cstv. 
27/A. § (4) bekezdése felvezető szövegének, valamint a b) pontja felvezető szövegének a 
következő módosítását javasolja: 
 

/(2) A Cstv. 27/A. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 

„(4) E törvény alkalmazásában a felszámolót és a [felszámoló biztost] felszámolóbiztost 
érintő kizárási okok:” 
 

„b) Nem nevezhető ki [felszámoló biztosnak] felszámolóbiztosnak az a személy,” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás  9. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18198/28/b. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

10. Dr. Steiner Pál képviselő a törvényjavaslat 12. §-ának az elhagyását javasolja: 
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[A Cstv. a következő 27/B. §-sal egészül ki: 
 
„27/B. § (1) Felszámolói tevékenységet a gazdasági társaság csak akkor folytathat, 

ha a felszámolói tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a 
társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők 
között legalább két olyan személy van, aki jogszabályban foglalt felszámolási és 
vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel (továbbiakban: szakképzettség) 
rendelkezik. 

 
(2) A felszámolók névjegyzékébe az a gazdasági társaság vehető fel, amely 
 
a) nem rendelkezik lejárt köztartozással, vagy azt folyamatosan, az előre 

meghatározott törlesztő részlettel teljesíti, 
 
b) rendelkezik a kormányrendeletben előírt biztosítékkal, 
 
c) ellen a kérelem benyújtásakor nincs jogerősen elrendelt fizetési haladék, 

felszámolás vagy végelszámolás, 
 
d) nem tagja olyan gazdasági társaságnak, amelyben felelőssége korlátlan, 
 
e) írásban hozzájárul a névjegyzékben szereplő adatok nyilvánosságához, és az 

abban foglaltakra vonatkozóan a névjegyzékbe való jelentkezéssel egyidejűleg – az adataik 
nyilvánosságra hozatalával érintett magánszemélyek hozzájáruló nyilatkozatának 
csatolásával – adatokat szolgáltat, 

 
f) írásban vállalja, hogy az (1) bekezdésben és az a)-e) pontokban foglalt adatokban, 

illetve feltételekben bekövetkező változásokról, valamint a (4) bekezdés g) pontjában jelölt 
tényről a névjegyzéket vezető szervezetet legkésőbb a változás, illetve tény bekövetkezését 
követő 8 napon belül írásban tájékoztatja. 

 
(3) A felszámoló addig, amíg a felszámolói névjegyzékben szerepel: 
 
a) nem folytathat ingatlanközvetítő, kölcsön- és faktoring tevékenységet, (együtt: 

összeférhetetlen tevékenység), 
 
b) nem rendelkezhet többségi befolyással összeférhetetlen tevékenységeket folytató 

másik jogi személyben, 
 
c) nem tanúsíthat feladata ellátása körében, sem azon kívül olyan magatartást, 

illetve nem végezhet olyan tevékenységet, amely a felszámolói feladatának ellátásához 
szükséges közbizalmat megzavarja. 

 
(4) A felszámolói névjegyzékben fel kell tüntetni: 
 
a) a felszámoló nevét, székhelyét, telephelyét, fióktelepét, 
 
b) a felszámoló ügyvezetőjének, felügyelőbizottsági elnökének, könyvvizsgálójának 

nevét, lakóhelyét, 
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c) a felszámoló főtevékenységét és a létesítő okiratában meghatározott további 
tevékenységi köreit a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott nómenklatúra szerint, 

 
d) a felszámoló minden olyan tulajdonosának, tagjának a nevét (cégnevét) és 

lakóhelyét (székhelyét), aki a társaságban 5%-nál nagyobb tulajdoni hányaddal 
rendelkezik, 

 
e) annak a jogi személynek a nevét és székhelyét, amelyben a felszámoló gazdasági 

társaság többségi befolyással rendelkezik, 
 
f) a felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezők 

nevét, lakcímét, 
 
g) a felszámoló gazdasági társaság mely felszámolás alatt álló szervezetben 

működik felszámolóként, vagyonfelügyelőként, vagy az általa kijelölt felszámolási biztos 
felszámoló biztosként.”]  
 

Indokolás: Lásd a T/18198/3/2. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

11. Élő Norbert képviselő a törvényjavaslat 12. §-ában a Cstv. 27/B. § (2) bekezdés 
a) pontja helyébe a következő rendelkezés felvételét javasolja: 
 

/A Cstv. a következő 27/B. §-sal egészül ki:/ 
 

/(2) A felszámolók névjegyzékébe az a gazdasági társaság vehető fel, amely/ 
 

„nem rendelkezik lejárt köztartozással,” 
 

Indokolás: Lásd a T/18198/5. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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12. Dr. Kovács László képviselő a törvényjavaslat 14. §-ában a Cstv. 33/A. § (1) és 
(2) bekezdéseinek a következő módosítását javasolja: 
 

/A Cstv. a következő 33/A. §-sal egészül ki:/ 
 
„33/A. § (1) A hitelező vagy a felszámoló a felszámolási eljárás ideje alatt keresettel 

kérheti a bíróságtól [6. § (1) bekezdés] [keresettel kérheti] annak megállapítását, hogy azok, 
akik a gazdálkodó szervezetvezetői voltak a felszámolás kezdő időpontját megelőző három 
évben, a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkeztét követően ügyvezetési 
feladataikat nem a hitelezők érdekeinek elsődlegessége alapján látták el (ideértve a környezeti 
terhek rendezését is), és ezáltal a társasági vagyon a keresetben meghatározott mértékben 
csökkent. A fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkezte az az időpont, amelytől 
kezdve a gazdálkodó szervezet vezetői előre látták vagy ésszerűen előre láthatták, hogy a 
gazdálkodó szervezet nem lesz képes esedékességkor kielégíteni a vele szemben fennálló 
követeléseket. Ha többen közösen okoztak kárt, felelősségük egyetemleges. 
 

(2) Mentesül a felelősség alól az (1) bekezdésben említett vezető, ha bizonyítja, hogy a 
fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkeztét követően az adott helyzetben elvárható 
valamennyi intézkedést megtette a hitelezői veszteségek csökkentése érdekében. Amennyiben a 
vezető a felszámolás kezdő időpontját megelőzően nem tett eleget az adós éves beszámolója 
[összevont (konszolidált) éves beszámolója] külön jogszabályban meghatározott letétbe 
helyezési és közzétételi kötelezettségének, a hitelezői érdekek sérelmét vélelmezni kell.” 
 

Indokolás: Lásd a T/18198/17. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

13. Dr. Szentgyörgyvölgyi Péter képviselő a törvényjavaslat 15. §-ának az elhagyását 
javasolja: 
 

„[A Cstv. 49/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 
„49/D. § (1) Ha a zálogjog a felszámolás kezdő időpontja előtt keletkezett, a 

felszámoló a zálogtárgy értékesítése során befolyt vételárból kizárólag a zálogtárgy 
megőrzésének – ideértve állaga megóvásának –, értékesítésének költségeit, valamint a 
külön jogszabályban meghatározott felszámolói díjat vonhatja le, és a fennmaradó 
összeget az értékesített zálogtárgyat terhelő zálogjoggal biztosított követelések kielégítésére 
köteles fordítani – több jogosult esetén a Ptk. 256. § (1) bekezdésében meghatározott 
kielégítési sorrend figyelembevételével. 
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(2) A zálogjoggal biztosított követelésekkel azonos elbírálás alá esik az a követelés, 
amelynek végrehajtására az ingóságot lefoglalták, illetve a végrehajtási jogot a felszámolás 
kezdő időpontjáig [28. § (2) bekezdés e) pont] bejegyezték. Ezen követeléseknek a 
kielégítési sorrendben elfoglalt helyét az ingóság lefoglalásának időpontja, illetőleg a 
végrehajtási jog bejegyzésének időpontja szerint kell megállapítani. 

 
 
(3) Nem alkalmazandó az (1) bekezdés abban az esetben, ha a zálogjog jogosultja a 

gazdálkodó szervezet tagja, vezető tisztségviselője vagy azok hozzátartozója, illetve az adós 
többségi befolyása (Ptk. 685/B. §) alatt álló gazdálkodó szervezet. 

 
 
(4) Az (1)-(2) bekezdés szerinti követelések ki nem egyenlített részének kielégítése, 

valamint a vételárból a zálogjoggal biztosított követelések kielégítése után fennmaradó 
összeg felosztása tekintetében a felszámolás körébe tartozó vagyonból történő kielégítés 
szabályai az irányadók (57-58. §).]” 
 

Indokolás: Lásd a T/18198/29. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

14. Dr. Steiner Pál képviselő a törvényjavaslat 15. §-ában a Cstv. 49/D. §-ának más 
megfogalmazását javasolja: 
 

/A Cstv. 49/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 

„[49/D. § (1) Ha a zálogjog a felszámolás kezdő időpontja előtt keletkezett, a 
felszámoló a zálogtárgy értékesítése során befolyt vételárból kizárólag a zálogtárgy 
megőrzésének – ideértve állaga megóvásának –, értékesítésének költségeit, valamint a 
külön jogszabályban meghatározott felszámolói díjat vonhatja le, és a fennmaradó 
összeget az értékesített zálogtárgyat terhelő zálogjoggal biztosított követelések 
kielégítésére köteles fordítani – több jogosult esetén a Ptk. 256. § (1) bekezdésében 
meghatározott kielégítési sorrend figyelembevételével.] 

 
„49/D. § (1) Ha az zálogjog a felszámolás kezdő időpontja előtt keletkezett, a 

felszámoló a zálogtárgy értékesítése során befolyt és az értékesítés költségeivel csökkentett 
vételár 50 %-át kizárólag az értékesített zálogtárgyat terhelő zálogjoggal biztosított követelések 
kielégítésére fordíthatja a biztosított követelés erejéig – több jogosult esetén a Ptk. 256. § (1) 
bekezdésben meghatározott kielégítési sorrend figyelembevételével.” 
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Indokolás: Lásd a T/18198/3/1. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

15. Keller László képviselő a törvényjavaslat 15. §-ában a Cstv. 49/D. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/A Cstv. 49/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 

„49/D. § (1) Ha a zálogjog a felszámolás kezdő időpontja előtt keletkezett, a felszámoló 
a zálogtárgy értékesítése során befolyt [vételárból kizárólag a zálogtárgy megőrzésének – 
ideértve állaga megóvásának –, értékesítésének költségeit, valamint a külön 
jogszabályban meghatározott felszámolói díjat vonhatja le, és a fennmaradó összeget az 
értékesített zálogtárgyat terhelő zálogjoggal biztosított követelések kielégítésére köteles 
fordítani –] és az értékesítés költségeivel csökkentett vételár 50 %-át kizárólag az értékesített 
zálogtárgyat terhelő zálogjoggal biztosított követelések kielégítésére fordíthatja a biztosított 
követelés erejéig, több jogosult esetén a Ptk. 256. § (1) bekezdésében meghatározott kielégítési 
sorrend figyelembevételével.” 
 

Indokolás: Lásd a T/18198/14. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

16. Dr. Kovács László képviselő a törvényjavaslat 15. §-ában a Cstv. 49/D. § (1) és 
(3) bekezdéseinek a következő módosítását javasolja: 
 

/A Cstv. 49/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„49/D. § (1) Ha a zálogjog a felszámolás kezdő időpontja előtt keletkezett, a felszámoló 

a zálogtárgy értékesítése során befolyt vételárból kizárólag a zálogtárgy megőrzésének – 
ideértve állaga megóvásának –, értékesítésének költségeit, valamint a külön jogszabályban 
meghatározott felszámolói díjat vonhatja le, és a fennmaradó összeget – a zálogtárgy 
értékesítését követően haladéktalanul – az értékesített zálogtárgyat terhelő zálogjoggal 
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biztosított követelések kielégítésére köteles fordítani – több jogosult esetén a Ptk. 256. § (1) 
bekezdésében meghatározott kielégítési sorrend figyelembevételével. 

 
(3) Nem alkalmazandó az (1) bekezdés abban az esetben, ha a zálogjog jogosultja a 

gazdálkodó szervezet tagja, vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalója vagy azok 
közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), illetve élettársa valamint az adós többségi befolyása 
(Ptk. 685/B. §) alatt álló gazdálkodó szervezet.” 
 

Indokolás: Lásd a T/18198/19. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

17. Dr. Kovács László képviselő a törvényjavaslat 16. §-ában a Cstv. 57. § (1) 
bekezdés h) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/(1) A Cstv. 57. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:/ 
 
/[A gazdálkodó szervezetnek a felszámolás körébe tartozó vagyonából a tartozásokat a 

következő sorrend figyelembevételével kell kielégíteni:]/ 
 

„h) azok a követelések, amelyek jogosultja a gazdálkodó szervezet tagja, vezető 
tisztségviselője, vezető állású munkavállalója  vagy azok közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) 
pont), illetve élettársa, valamint az adós többségi befolyása (Ptk. 685/B. §) alatt álló gazdálkodó 
szervezet, továbbá az adós ingyenes szerződései alapján fennálló követelések.” 
 

Indokolás: Lásd a T/18198/20. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

18. Dr. Kovács László képviselő a törvényjavaslat 16. § (3) bekezdésében a Cstv. 57. 
§ (2) bekezdés g) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/(3) A Cstv. 57. § (2) bekezdésének g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
/[A felszámolási költségek a következők:]/ 
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„g) a felszámoló – 49. § (1) bekezdés alapján nem érvényesített – díja [60. § (4) bek.], 

amely tartalmazza a felszámoló által nem a 27/A. § (10) bekezdésében meghatározottak szerint 
létesített polgári jogi jogviszonnyal összefüggésben felmerült kiadásokat is.” 
 

Indokolás: Lásd a T/18198/21. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

19. Dr. Kovács László képviselő a törvényjavaslat 16. § (4) bekezdésében a Cstv. 57. 
§ (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/(4) A Cstv. 57. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 

„(3) A munkáltató rendes felmondása esetén felszámolási költségként – ha a 
felszámolás kezdő időpontját megelőzően legalább egy évvel megkötött kollektív szerződés, 
illetve munkaszerződés magasabb összeget nem állapít meg – a munkavégzés alóli felmentési 
időre jutó átlagkereset és a végkielégítés azon összege vehető figyelembe, amely a 
munkavállalót a Munka Törvénykönyve 92. § (2) bekezdése és 93. § (3) bekezdése, illetve a 95. 
§ alapján megilleti. E rendelkezés alkalmazásában az adós vezető állású munkavállalói 
tekintetében kizárólag a Munka Törvénykönyvében megállapított összeg vehető figyelembe.” 
 

Indokolás: Lásd a T/18198/22. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

20. Dr. Kovács László képviselő a törvényjavaslat 17. §-ában a Cstv. 63. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/A Cstv. 63. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § a 
következő (3) bekezdéssel egészül ki:/ 
 

„(2) A minősített többséget biztosító befolyás alatt álló, valamint egyszemélyes 
gazdasági társaság felszámolása esetében a befolyással rendelkező, illetve az egyedüli tag 
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(részvényes) korlátlan felelősséggel tartozik a társaság minden olyan kötelezettségéért, 
amelynek kielégítését a felszámolási eljárás során az adós vagyona nem fedezi, ha a 
hitelezőnek a felszámolási eljárás során, vagy annak jogerős lezárását követő 90 napos 
jogvesztő határidőn belül  benyújtott keresete alapján a bíróság megállapítja e tagnak 
(részvényesnek) – az adós társaság felé érvényesített tartósan hátrányos üzletpolitikájára 
figyelemmel – korlátlan és teljes felelősségét a társaság tartozásaiért. 
 

Indokolás: Lásd a T/18198/25. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

21. Élő Norbert képviselő a törvényjavaslat 17. §-ában a Cstv. 63. § (3) 
bekezdésének más megfogalmazását javasolja: 
 

/A Cstv. 63. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § a 
következő (3) bekezdéssel egészül ki:/ 
 

„[(3) A felszámolási eljárás jogerős lezárását követő 90 napos jogvesztő határidőn 
belül – ki nem elégített követelése erejéig – bármely hitelező keresettel kérheti a bíróságtól 
[6. § (1) bekezdés], hogy a 33/A. § szerinti perben megállapított felelősség alapján 
kötelezze az adós volt vezetőjét követelésének kielégítésére. A hitelező a követelését 90 
napon belül akkor is érvényesítheti, ha követelésének elévülési ideje a felszámolás jogerős 
lezárását megelőzően lejárt, vagy abból 90 napnál kevesebb van hátra. Amennyiben 
határidőben több hitelező terjeszt elő keresetet, a bíróság a pereket egyesíti és a 
követelések arányos kielégítéséről rendelkezik.]” 
 

„(3) A felszámolási eljárás jogerős lezárását követő 90 napos jogvesztő határidőn belül 
– ki nem elégített követelése erejéig – bármely hitelező keresettel kérheti a bíróságtól [6. § (1) 
bekezdés], hogy a 33/A. § szerinti perben megállapított felelősség alapján kötelezve az adós 
volt vezetőjét követelésének kielégítésére. Amennyiben határidőben több hitelező terjeszt elő 
keresetet a bíróság a pereket egyesíti és a követelések arányos kielégítéséről rendelkezik.” 
 

Indokolás: Lásd a T/18198/9. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
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22. Dr. Kovács László képviselő a törvényjavaslat 17. §-ában a Cstv. 63. §-át a 

következő új (4) bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 
 

„A Cstv. 63. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § 
a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki: 

 
(4) Amennyiben a felszámolási eljárás jogerős lezárásáig a 33/A. § szerinti perben 

jogerős döntés nem születik, a (3) bekezdésben meghatározott jogvesztő határidő kezdő napja a 
33/A. § szerinti jogerős bírósági döntés napját követő nap.” 
 

Indokolás: Lásd a T/18198/18. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

23. Dr. Kovács László képviselő a törvényjavaslat 18. §-ában a Cstv. 63/A. § a 
következő módosítását javasolja: 
 

/A Cstv. 63/A. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 

„63/A. § Amennyiben az adós ellen megindított felszámolást cégbírósági megszüntetési 
eljárás előzte meg, és az adós a felszámolás kezdő időpontjában saját tőkéjének [30] 50 %-át 
meghaladó tartozást halmozott fel, a felszámoló vagy a hitelező kereseti kérelmére a bíróság 
megállapítja, hogy a felszámolási eljárás megindítását megelőző három éven belül részesedését 
átruházó, többségi befolyással (Ptk. 685/B. §) rendelkező volt tag (részvényes) korlátlanul felel 
az adós ki nem elégített kötelezettségeiért, kivéve, ha bizonyítja, hogy a vagyoni hányad 
átruházásának időpontjában az adós fizetőképes volt, a vagyonvesztés csak ezt követően 
következett be, illetve az adós ugyan nem volt fizetőképes, de a tag (részvényes) az átruházás 
során jóhiszeműen járt el.” 
 

Indokolás: Lásd a T/18198/26. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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24. Élő Norbert képviselő a törvényjavaslatot új 19. §-sal javasolja kiegészíteni, 
melyben a Cstv. új 64/B. §-a beiktatására tesz javaslatot:  
 

„A Cstv.a következő új 64/B. §-sal egészül ki: 
 
64/B. § Ha a felszámolás kezdő időpontjában az adós a saját tőkéjének 30 %-át 

meghaladó tartozást halmozott fel, a felszámoló vagy a hitelező kereseti kérelmére a bíróság 
megállapítja, hogy a felszámolási eljárás megindítását megelőző három éven belül részesedését 
átruházó, többségi befolyással (Ptk. 685/B. §) rendelkező volt tag (részvényes) korlátlanul felel 
az adós ki nem elégített kötelezettségeiért, kivéve, ha bizonyítja, hogy a vagyoni hányad 
átruházásának időpontjában az adós fizetőképes volt, a vagyonvesztés csak ezt követően 
következett be, illetve az adós ugyan nem volt fizetőképes, de a tag (részvényes) az átruházás 
során jóhiszeműen járt el.” 

 
Indokolás: Lásd a T/18198/6. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

25. Élő Norbert képviselő a törvényjavaslat 19. §-ában a Cstv. 85. § (5) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/A Cstv. 85. §-a a következő (3)-(6) bekezdéssel egészül ki:/ 
 

„(5) Felhatalmazást kap az igazságügy-miniszter, hogy rendeletben szabályozza a 
zálogtárgy értékesítésekor a felszámolót megillető, a zálogtárgy értékével, illetve a 
zálogtárggyal összefüggő feladatokkal arányos díj meghatározásának szabályait. Az arányos díj 
nem lehet az eladási ár 10 %-nál nagyobb összeg.” 
 

Indokolás: Lásd a T/18198/8. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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26. Keller László képviselő a törvényjavaslat 19. §-ában a Cstv. 85. § (5) 
bekezdésének az elhagyását, valamint a § új (6) bekezdéssel történő kiegészítését javasolja: 
 

/A Cstv. 85. §-a a következő (3)-(6) bekezdéssel egészül ki:/ 
 

[(5) Felhatalmazást kap az igazságügy-miniszter, hogy rendeletben szabályozza a 
zálogtárgy értékesítésekor a felszámolót megillető, a zálogtárgy értékével, illetve a 
zálogtárggyal összefüggő feladatokkal arányos díj meghatározásának szabályait.] 
 

[(6)] (5) Felhatalmazást kap az igazságügy-miniszter, hogy rendeletben szabályozza a 
Tanács fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK rendelete 40. cikke által előírt, az 
ismert hitelezők értesítésének formai és tartalmi kellékeit. 

 
(6) A (3)-(5) bekezdésben szereplő rendelete(ke)t az igazságügy miniszter legkésőbb e 

törvény hatálybalépését megelőző 90 napon belül köteles kihirdetni.” 
 

Indokolás: Lásd a T/18198/13. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

27. Dr. Kovács László képviselő a törvényjavaslat 20. § (1) és (2) bekezdéseinek a 
következő módosítását javasolja: 
 

„(1) E törvény – a [(3)](2)-(4) bekezdésében foglalt kivétellel – 2006. július 1. napján lép 
hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell 
alkalmazni. 
 

(2) A Cstv. – e törvény 15. §-ával megállapított - 49/D. §-a 2007. július 1. napján lép 
hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni azzal, 
hogy, [rendelkezéseit] a [2006.] 2007. december 31. napjáig megindult felszámolási 
eljárásokban [azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy] a zálogtárgy értékesítése során befolyt 
vételárból a zálogtárggyal kapcsolatosan felmerült környezeti károsodások és terhek 
rendezésének költségei is levonhatóak. A levonásra kerülő költségek és a felszámolói díj 
azonban nem haladhatják meg a vételár 50%-át. Amennyiben a vételár 50%-a nem fedezi a 
költségeket, azt elsősorban a zálogtárgy megőrzésének, állaga megóvásának, értékesítésének 
költségeire, valamint a felszámoló díjazására, másodsorban a környezeti károsodások és terhek 
rendezésének költségeire kell fordítani. A[z] Cstv. 57. § (2) bekezdése b) pontjának 
alkalmazhatóságát jelen rendelkezés nem érinti.” 
 

Indokolás: Lásd a T/18198/27. sz. módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

28. Dr. Kovács László képviselő a törvényjavaslat 20. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

„(3) A Cstv. 27/A. § (3) és (10) bekezdése, a 27/B. § (3) bekezdése, valamint az 57. § 
(2) bekezdésének b) és g) pontja 2007. január 1. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 
a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.” 
 

Indokolás: Lásd a T/18198/23. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

29. Dr. Kovács László képviselő a törvényjavaslat 22. § e) pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 

/E törvény hatálybalépésével/ 
 
„e) a Cstv. 40. § (3) bekezdésének „[ha az adós a] vele összefonódásban (Ptk. 685/B. §) 

lévő” szövegrésze „[az adós] többségi befolyása (Ptk. 685/B. §) alatt álló” szövegrészre;” 
 

/módosul./ 
 

Indokolás: Lásd a T/18198/24/2. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

30. Dr. Kovács László képviselő a törvényjavaslat 22. §-át a következő új (2) 
bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 
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„(2) A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény 5. §-a kiegészül a következő 

(3) bekezdéssel: 
 
(3) A felszámoló a támogatásnak a gazdálkodó szervezethez történő beérkezését követő 

három munkanapon belül gondoskodik a fennálló bértartozások munkavállalók részére történő 
kifizetéséről. Ha a támogatás beérkezésétől számítva a következő bérfizetési napig öt 
munkanapnál kevesebb van hátra, a bértartozások kifizetése a következő bérfizetési napon 
történik.” 
 

Indokolás: Lásd a T/18198/24/1. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

31. Keller László képviselő a törvényjavaslat 3. § d) pontjának az elhagyását 
javasolja: 
 

/E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:/ 
 

„[d) a Cstv. 57. § (1) bekezdésének b) pontja;]” 
 

Indokolás: Lásd a T/18198/12. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

32. Dr. Kovács László képviselő a törvényjavaslat 23. § k) pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 

/E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:/ 
 

„k) a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. 
évi CXLV. törvény, a Polgári [P]perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint más 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2004. évi CXXVII. törvény 29. § (2) bekezdése;” 
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Indokolás: Lásd a T/18198/28/c. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 
 
 
 
 Budapest, 2005. december 5. 
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Varga Mihály s.k., 
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 bizottság elnöke 
 
 


