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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 T18198/31-35. számú kapcsolódó módosító javaslatokat. 
 
 
A törvényjavaslatban használt rövidítések: 
Cstv.: a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. 
törvény  
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1. Dr. Kovács László képviselő - kapcsolódva Élő Norbert képviselő T/18198/10. 
számú módosító javaslatához (a T/18198/30. sz. ajánlás 4. pontja) - 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/18198/32. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

2. Dr. Kovács László képviselő - kapcsolódva saját T/18198/28/a. számú módosító 
javaslatához (a T/18198/30. sz. ajánlás 8. pontja) - a törvényjavaslat 11. §-át új (1) bekezdéssel 
javasolja kiegészíteni, melyben a Cstv. 24/A. § (1) bekezdésének a módosítását javasolja: 
 

„(1) A Cstv. 27/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(1) A bíróság a felszámolást elrendelő végzésben kijelöli a felszámolót, 

Felszámolónak a felszámolást esetleg megelőző csődeljárásban kijelölt vagyonfelügyelő is 
kijelölhető. A bíróság a felszámoló kijelölésével egyidejűleg rendelkezik arról, hogy a 
kijelölt felszámoló a felszámolás kezdő időpontjáig ideiglenes vagyonfelügyelőként jár el, 
ha a hitelező a felszámolási eljárás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg vagy azt 
követően a felszámolást elrendelő végzés meghozataláig ezt kezdeményezi, valamint a 
felszámoló 24/A. (2) bekezdésének c) pontja szerinti díját előlegezi, és bírósági letétbe 
helyezi. A felszámolást elrendelő jogerős végzés közzététele esetén a felszámoló díját az 
adós viseli.” 
 

Indokolás: Lásd a T/18198/31/5. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
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3. Dr. Kovács László képviselő - kapcsolódva saját T/18198/28. számú módosító 

javaslatához (a T/18198/30. sz. ajánlás 8. pontja) - a törvényjavaslat 11. § (4) bekezdésében a 
Cstv. 24/A. § (10) bekezdése felvezető szövegének a módosítását javasolja: 
 

/(4) A Cstv. 27/A. §-a kiegészül a következő (10) bekezdéssel:/ 
 

„(10) A felszámoló feladatait elsősorban az adós munkaszervezete, illetve [az adós] 
saját munkaszervezete igénybevételével látja el, ideértve a jogszabályban meghatározott 
szakképzettségű, kötelezően foglalkoztatandó személyek polgári jogi jogviszonyban történő 
alkalmazását is. A felszámoló a feladatai ellátása érdekében polgári jogi jogviszonyt létesíthet 
továbbá:” 
 

Indokolás: Lásd a T/18198/34. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

4. Dr. Kovács László képviselő - kapcsolódva dr. Steiner Pál képviselő T/18198/3/1. 
számú módosító javaslatához (a T/18198/30. sz. ajánlás 14. pontja) - 15. §-ában a Cstv. 49/D. 
§-ának új (2) bekezdéssel  örténő kiegészítését, a (4) bekezdés 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 – több 
jogosult esetén a Ptk. 256. § (1) bekezdésében meghatározott kielégítési sorrend 
figyelembevételével. 

 
 
(2) Vagyont terhelő zálogjog (Ptk. 266. §) esetében – az (1) bekezdéstől eltérően – a 

felszámoló a zálogtárgy értékesítése során befolyt és az értékestés 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 –, ha a zálogjog a 
felszámolás kezdő időpontja előtt keletkezett. 

 
 
 



 4

 
[(2)] (3) 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)] (4) Nem alkalmazandó az (1)-(2) 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/18198/31/1. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

5. Dr. Kovács László képviselő - kapcsolódva saját T/18198/20. számú módosító 
javaslatához (a T/18198/30. sz. ajánlás 17. pontja) - a törvényjavaslat 16. §-ában a Cstv. 57. §-
át új (1) bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 
 

„(1) A Cstv. 57. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 

b) a felszámolás kezdő időpontja előtt vagyont terhelő zálogjoggal biztosított 
követelések a zálogtárgy értékének erejéig, figyelembe véve a 49/D. § (2) bekezdése alapján 
már kifizetett összeget is; ha a vagyont több zálogjog terheli, akkor a kielégítés sorrendjére 
a Ptk. 256. §-ának (1) bekezdése az irányadó.” 
 

Indokolás: Lásd a T/18198/32/2. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
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6. Az Alkotmányügyi bizottság 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:]/ 

 
„g) a felszámoló – 49/D. § (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/18198/35. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

7. Dr. Kovács László képviselő - kapcsolódva Keller László képviselő T/18198/13. 
számú módosító javaslatához (a T/18198/30. sz. ajánlás 26. pontja) - a törvényjavaslat 19. §-
ában a Cstv. 85. §-a felvezető szövegének módosítását, továbbá a § (7) bekezdéssel történő 
kiegészítését javasolja: 
 

/A Cstv. 85. §-a a következő (3)-[(6](7)) bekezdéssel egészül ki:/ 
 

„(3) Felhatalmazást kap az igazságügy-miniszter, hogy rendeletben szabályozza a 24. § 
(1) bekezdésében meghatározott írásbeli felszólítás formai és tartalmi kellékeit. 

 
(4) Felhatalmazást kap az igazságügy-miniszter, hogy rendeletben szabályozza a 

felszámolást elrendelő jogerős végzés 28. § (1) bekezdésében meghatározott közzétételének 
szabályait. 

 
(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) 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.” 

 
(7) A (3)-(6) bekezdésben szereplő rendeleteket az igazságügy-miniszter legkésőbb 

e törvény hatálybalépését 90 nappal megelőzően köteles kihirdetni.” 
 

Indokolás: Lásd a T/18198/33. sz. módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

8. Dr. Kovács László képviselő - kapcsolódva saját T/18198/27. számú módosító 
javaslatához (a T/18198/30. sz. ajánlás 27. pontja) - 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. január 1. napján lép 
hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni azzal, 
hogy a [2006.] 2007. [december 31.] július 1. 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 együttesen 
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/18198/31/4. 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 - kapcsolódva Keller László képviselő T/18198/42. 
számú módosító javaslatához (a T/18198/30. sz. ajánlás 31. pontja) - a törvényjavaslat 23. § d) 
pontjának az elhagyását javasolja: 
 

/E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:/ 
 

„[d) a Cstv. 57. § (1) bekezdésének b) pontja;]” 
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Indokolás: Lásd a T/18198/31/3. 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 7. 
 
 
 

Dr. Vastagh Pál s.k., 
az Alkotmány- és igazságügyi 

bizottság elnöke 

Puch László s.k., 
a Gazdasági  

bizottság elnöke 
 
 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési és pénzügyi 

 bizottság elnöke 
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