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Az Országgyűlés
Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i

bizottságának

ajánlás a
а bizalmi vagyoпkezelőkró7 és tevékenységük szabályairól szóló, 7/13218.

számú törvényjavaslat

záró vitájáho z

(Együtt kezelendő а T/13218/14 . sz. egységes javaslattal )

Tisztelt Országgyűlés !

Az Országgyű lés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi biz ottsága (továbbiakban :

Alkotmányügyi bizottság) megvitatta а bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük

szabályairól szóló, T/13218/14 . számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahho z

benyújtott 7713218/15. számú zárószavazás előtti módosító javaslatot .

1 . Az Előterjesztő az egységes javaslat 38. § (2) bekezdés b) pontjának а következő
módosítását javasolja :

(2) А bizalmi vagyonkezelő vállalkozás azt is értékeli az alkalmassági vizsgálat során, hogy а
megkötendő bizalmi vagyonkezelési szerződés

b)[ annak] kapcsán felmerül ő , а leendő szerződő fél szerződési céljaival egyébként
összhangban lévő kockázat mértéke megfelel-e az ügyfél teherviselő képességének, é s

Indokolás : Lásd а T/13218/15/1. számú módosító javaslat
indokolását .

А módosító javaslatot:

	

- az Alkotmányügyi Ы . támogatja
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2. Az Előterjesztő az egységes javaslat 48. § (3) és (4) bekezdésének а következő
módosítását javasolja :

(3) Az 1–52. §, az 53 . § (1) és (2) bekezdése, (3) bekezdés a) és c) pontja, az 54–58 . §, аг 59 .
§ (1), (2), (4), (5), (6) és (7) bekezdése, а 60-69. §, а 71 . §, а 72 . § (2) bekezdése, а 73 . § (2) ,
(4)–(14), (16) és (20)–(27) bekezdése, а 74. § a) pontja, а 75 . §, а 76. §, а 77. § (1) bekezdé s
b)–e) pontja, (2) bekezdése, а 78–80. §, 82–84 . § 2014. március 15-61 lép hatályba.

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

Indokolás : Lásd а 1'/13218/15/2 . számú módosító javaslat
indokolását.

А módosító javaslatot :

	

- аг Alkotmányügyi biz. támogatja

3. Az Előterjesztő az egységes javaslat 56 . § (2) bekezdésében az Szja tv . 9. § (3)
bekezdésének а következő módosítását javasolja :

(2) Az Szja tv . 9. § (3) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :

„(3) Ha а magánszemély az őt megillető bevétel tárgyát képező vagyoni értékre vonatkozó
rendelkezési jogát az (1)–(2) bekezdésben meghatározo tt időpontot megelőzően gyakorolta,
akkora bevétel megszerzésének időpontja – az (1)–(2) bekezdésben foglaltaktól függetlenül –
а rendelkezési jog gyakorlásának napja, ha azonban а bevétel tárgyát képező vagyoni érté k
miatti kiadást а magánszemély а juttatónak megelő legezi, [és/vagy] illetve а kiadást igazoló
bizonylattal elszámolni köteles, az el őzőektől eltérően az elszámolás napja . Е §
alkalmazásában nem minősül а rendelkezési jog gyakorlásának а vagyonrendelő
magánszemély vonatkozásában а bizalmi vagyonkezelési szerződés megkötése . ”

Indokolás : Lásd а T/13218/15/3 . számú módosító javaslat
indokolását .

А módosító javaslatot .•

	

- az Alkotmányügyi biz . támogatja

4. Az Előterjesztő az egységes javaslat 64. §-ának а következő módosítását
javasolja :

64. § (1) А cégnyilvánosságról, а bírósági cégeljárásról és а végelszámolásról szóló 2006 . évi V.
törvény (a továbbiakban : Ctv .) 25 . § (1) bekezdése а következő [v]z) ponttal egészül ki :

(A cégjegyzék szükség szerint, valamennyi cég esetében tartalmazza)

„[v]J azt а tényt, hogy а cég tagja e jogállását bizalmi vagyonkezel őként szerezte meg .”
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(2) А Ctv. 25 . § (1) bekezdés [u]J pontjában а „[székhelyét]végét.” szövegrész helyébe а
„[székhelyét]végét,” szöveg lép .

(3) [A Ctv. 2. számú melléket I. pont 11 . alpontjában az „igazolása .” szövegrész helyébe a z
„igazolása ;” szöveg lép .

(4) ]A Ctv . 2. számú melléklet I . pontja а következő [12113 . alponttal egészül ki :

(Ha а bejegyzési kérelem tartalmára tekintettel kötelező, valamennyi cég bejegyzéséhez

(változásbejegyzéséhez) szükséges okiratok :)

412113. ha а cég tagja е jogállását bizalmi vagyonkezelőként szerezte, а bizalmi vagyonkezelés i
szerződés vagy annak olyan kivonata, amely tartalmazza а szerződést kötő felek azonosító adatait ,
továbbá nem üzletszer űen eljáró bizalmi vagyonkezelő esetén а bizalmi vagyonkezelőkről és
tevékenységük szabályairól szóló törvényben meghatározo tt bejelentési bizonyítvány . "

Indokolás : Lásd а T/13218/15/4 . számú módosító javaslat
indokolását .

А módosító javaslatot:

	

- az Alkotmányügyi Ы . támogatj a

5. Az Előterjesztő az egységes javaslat 73. §-ának а következő szerkezeti és tartalmi
módosítását javasolja :

73 . § (1)А csődeljárásrólésа felszámolási eljárásrólszóló 1991 . évi XLIX. törvény (a
továbbiakban : Cstv .) 20. &-aа következő (la) bekezdéssel egészül ki :

„(la)Az egyezség megkötésénélа jóhiszemű joggyakorlás követelményét kell szem előtt

tartani, az egyezség nem tartalmazhatа hitelezők összességére vagy egyes hitelező i
csoportokra	 vonatkozóan nyilvánvalóan	 és	 kirívóan	 előnytelen vagy méltánytalan
rendelkezéseket . Ilyennek kell tekinteni különösen, ha az adós vagyonához mértenа hitelezők
összessége követeléseinek kielégítési aránya méltánytalanul alacsony mértékű, vagy ha
valamely hitelező i csoport követelése más hitelez ő i csoportnál kirívóan alacsonyabb arányban
vagy méltánytalanul hátrányosabb feltételekkel kerül kielégítésre .”

(2)А Csty.24/А.§-a következő (2a) és (21))bekezdésselegészül ki :

„(2a)Haа felszámolástа bíróság nem rendeli el, az ideiglenes vagyonfelügyel ő díjátа
hitelező viseli.А felszámolás elrendelése eseténа bíróság hivatalból rendelkezikа letétbe
helyeze tt összeg visszautalásáról, ebben az esetben az ideiglenes vagyonfelügyelő díját az 57 .
§ (2) bekezdés i) pontja szerinti felszámolási költségként kell elszámolni és kifizetni .

(21)) Haа felszámolási eljárást közvetlenül cs ődeljárás előzte meg, ésа bíróság –а 21/13 . &-
ban foglaltak szerint –hivatalból rendeli e1а felszámolást, egyidejűlegа csődeljárásban eljáró
vagyonfelügyelőt rendeli ki ideiglenes vagyonfelügyel őnek, az ideiglenes vagyonfelügyelő
díjának előlegezéséreа 21 /13.§-ban foglaltakat,а díi kifizetésére és elszámolására
vonatkozóan az 57 . § (2) bekezdés h) pontjában foglaltakat kell alkalmazni .”
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(3)А Csty. 26. §-aа következő (5) bekezdéssel egészül ki :

„(5)Az adósа — felszámolást elrendelő első fokú végzés kézhezvételét követ ően,а végzés
jogerőre emelkedéséig — köteles 1eQа lább 100 000 forint céltartalékot képezniа felszámolás i
költségek, így különösen

a) а vagyonára vonatkozó dokumentumok, közhiteles nyilvántartásból beszerzend ő adatok
összegyűjtésével ,
b) а fizetési és értékpapír számláinak vezetésével és annak forgalmával ,
c) az iratanyagának rendezésével, kezelésével, tárolásával és elhelyezésével ,
d) а vagyontárgyainakőrzésével, állagmegóvásával

kapcsolatos kiadások fedezetére .”

(4)А Csty.27/А .	 (1) bekezdése helyébeа következő rendelkezés lép :

„(1)А bíróság elektronikus, véletlenszerű kiválasztás segítségével -а külön jogszabályban
meghatározo tt eljárási szabályok szerint —haladéktalanul kirendeli а felszámoló szervezetet ( a
továbbiakban: felszámoló) . Az eljáró	 felszámoló kirendelése	 átlátható,	 ellenőrizhető
módszertan szerint és olyan elvek alapján történhet, amelyek biztosítják az eljárás hatékon y
lefolytatásához szükséges felszámolói kapacitásokat,а felszámolók arányos munkaterhelését ,
és — az eljárás költségeinek csökkentése érdekében — figyelembe veszik а felszámoló,
valamint az adós gazdálkodó szervezet földrajzi elhelyezkedését . Felszámolóként —а IV.
feiezetben foglaltak kivételével — azа gazdálkodó szervezet rendelhető ki, amely szerepelа
felszámolók névjegyzékében .А felszámolói névjegyzék27/С.§ (4) bekezdés szerinti adatai
nyilvánosak . ”

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

„(3)А felszámoló az adós felszámolásának lefolytatására felszámolóbiztost jelöl ki, aki
büntetlen előéletű, nem áll felszámolóbiztosi vagy felszámolói tevékenységben való
közreműködést kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya ala tt , nem áll fel vele szembenа (4)
bekezdés szerinti összeférhetetlenségi, illetve kizáró ok, és megfelel az е törvényben
meghatározott feltételeknek . Felszámolóbiztosnak csakа 27/С.§ (1) bekezdésében említett
felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkez ő olyan személy
felölhető ki, aki legalább egy év időtartamú, felszámoló szervezetnél töltö tt szakmai
gyakorlatot tud igazolni.А kijelölést megel őzőenа felszámoló számára nyilatkozatot kell
tenni arról, hogy nem esik kizáró ok alá, továbbá az adott eljárásban а személyéve l
összefüggésben nem áll fenn összeférhetetlenségi ok.А kijelölt	 felszámolóbiztosа
felszámolóval létesített munkaviszonya, tagsági viszonya vagy megbízási jogviszony a
alapján, annak nevében jár el .”

(6) А Csty. 27/А.§ (4) bekezdésb)pontba)alpontja helyébeа következő rendelkezés lép:

(Nem nevezhető kifelszámolóbiztosnakаг а személy,)

„ bа)aki az adós vagy az adós kizárólagos vagy többségi részesedésével rendelkez ő gazdasági
társaság tulajdonosa vagy hitelezőié (ide nem értve, haа hitelezői követelésа végelszámolót
vagy	 felszámolót,	 vagyonfelügyelőt,	 ideiglenes	 vagyonfelügyel ő t	 megillető 	 díj ,
költségtérítés),”
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(7)А Csty.27/А.§ (4)bekezdésb)pontbi)рontja helyébeа következő rendelkezés lép:

~IVem nevezhető ki felszámolóbiztosnak a~а személv, )

„bi)akitа felszámolóа felszámolás elrendelését megel őzően – felmentett felszámolóbizto s
helyett kijelölt úi felszámolóbiztos esetén pedigа felszámolóbiztos kijelölését megelőzően–
nem jelentett beа felszámolói névjegyzéket vezető szervnek, ”

(8)А Csty.27/А.§ (4)bekezdésb)pontjaа következő bZ)ésbk)alponttal egészül ki :

(ЛТет nevezhető ki felszámolóbiztosnakwа személv )

„ bj)aki többségi részesedéssel rendelkezik olyan –Európai Gazdasági Térségen kívül i
államban bejegyzett – gazdasági társaságban vagy más vállalkozásban, amely államban
jogszabály nem ír elő а társasági adónak megfelelő adókötelezettséget vagy az előírt
adómérték legfeljebb 10 százalék ,
bk)akitа felszámolók névjegyzékét vezető szerv –а bíróság ('7) bekezdés szerint i
adatszolgáltatása	 alapján,	 а jogszabálysértésre tekintettel – nyilvántartásba vett, а
nyilvántartásba vételtő l számított 3 évig . ”

(9)А Csty.27/А.	 (5)bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép, és a § a következő
(5a) bekezdéssel egészül ki :

„(5)А felszámolóа kirendelését tartalmazó végzés kézhezvételétől – vagy haа kizárási o k
később következik be, annak bekövetkeztétől – számított két munkanapon belül kötele s
bejelenteniа bíróságnak, ha vele szemben kizárási ok áll fenn .А felszámolóа kirendelést
kizárási ok esetén, továbbá akkor utasíthatja vissza, ha az adós székhelye kívül esik а
felszámolónakа felszámolók névjegyzékébe bejegyzett működési területén.А felszámolót
kirendelő végzés ellen külön fellebbezésnek nincs helye . Haа felszámolóа kizárási ok
bejelentését elmulasztja,а bíróság kezdeményeziа felszámolók névjegyzékébő l való törlését .

(5a)А felszámolóа felszámolást elrendelő végzés kézhezvételétől számított két munkanapo n
belül köteles az általa kijelölt felszámolóbiztos nevét, lakóhelyét vagy а személyi adat- é s
lakcímnyilvántartásban szerepl ő értesítési címét, születési idejét, adóazonosító jelét, valamin t
anyja születési nevét bejelenteniа bírós4паk, és csatoljaа felszámolóbiztos azon
nyilatkozatát,	 hogy	 személyével	 összefüggésben	 nem	 áll	 fenn	 kizáró	 vagy
összeférhetetlenségi ok, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy ha ilyen ok kés őbb
bekövetkezik, azt haladéktalanul bejelentiа felszámolónak, és kezdeményeziа felszámolótó l
а kijelölése visszavonását.А felszámoló köteles bejelenteniа bíróságnak ésа felszámolók
névjegyzékét	 vezető 	 szervnek,	 ha	 а 	 felszámolóbiztossal 	 szemben	 kizáró	 vagy
összeférhetetlenségi ok merül fel, vagy pedig а felszámolóbiztos munkaviszonya, megbízás i
jogviszonya, vagy – tagsági jogviszony esetén а felszámolóbiztosi tevékenység végzésére
irányuló személyes közreműködésre jogosító megbízatása – megszűnt, vagyа kijelölését
visszavonta, külön megjelölve azt, ha erreа 278.§ (5) bekezdésében meghatározott okbó l
került sor.А felszámoló két munkanapon belül köteles az új felszamolóbiztos nevé n
lakóhelyét vagyа személyi adat- és lakcímnyilvántartásban szereplő értesítési címét, születés i
idejét, adóazonosító jelét, valamint anyja születési nevét bejelenteni .”
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(10) А Csty . 27/А.§ (6) bekezdése helyébeа következő rendelkezés lép, ésа §а következő
(6а)bekezdéssel egészül ki :

„(6)Haа kirendelést követőenа bíróság megállapítja, hogyа felszámolóval vagyа
felszámolóbiztossal szemben kizárási ok áll fenn, illetveа felszámolótа felszámolók
névjegyzékéből törölték, vagyа felszámoló szervezet ellen felszámolás, kényszer-törlési
eljárás indult, vagy végelszámolás alatt áll,а bírósága felszámolót hivatalból felmenti .А
névjegyzékből való törléstа nyilvántartó szerv jogszabályban meghatározo tt módon
közzéteszi, továbbá elektronikus úton, haladéktalanul értesítést küld minden ítél őtáblának)
törvényszéknek .

(6а)Haе törvény másképpen nem rendelkezik, nem kell felmenteniа folyamatban lévő
eljárásban aztа vagyonfelügyelőt vagy felszámolót, amely megfeleltа (2) bekezdés szerinti
feltételeknek, deа pályázati keretszám miatt nem került beа felszámolók névjegyzékébe . Az
е bekezdés hatálya alá tartozó felszámolókrólа felszámolók névjegyzékét vezető szerv
közhiteles hatósági nyilvántartást vezet, ugyanolyan ada ttartalommal, minta névjegyzékbe
felvett 	 felszámolókról,	 továbbá	 ellátja	 а szakmai beszámoltatásukkal	 és	 hatósági
ellenőrzésükkel összefügg ő feladatokat is . Ezekreа felszámolókra és azе törvényben
meghatározott	 végzettséggel,	 képesítéssel,	 szakképesítéssel	 rendelkező 	 tagjaikra
foglalkoztatottaikra (ide értve az általuk kineveze tt felszámolóbiztosokat is) azе törvényben
ésа felszámolók névjegyzékér ő l szóló kormányrendeletben meghatározott követelménye k
irányadók.А nyilvántartó szerva27/С.§ (5) bekezdésben foglaltak esetén azе bekezdés
szerinti felszámoló szervezetet az ottmeghatározo tt mértékű bírságul sújthatja. Ha azе
bekezdésben említett	 felszámolókat súlyos vagy ismétl ődő jogszabálysértés miatt а
csődeljárásban vagy felszámolás eljárásban eljáró bíróság egy naptári éven belül legalább ké t
ügyben vagy két éven belül legalább három ügyben felmentette, akkor —а nyilvántartás t
vezető szerv értesítése alarmján — а többi folyamatban lévő eljárásból is az eljáró bíróság által
felmentésre kerülnek.А felmentésről szóló végzéstа névjegyzéket vezet ő szerv értesítésének
kézhezvételétő l	 számított 15 napon belül kell meghozni . Törölni	 kell	 а hatósági
nyilvántartásból azе bekezdés hatálya alá tartozó felszámolót, ha valamennyi folyamatban
lévő csődeljárás, felszámolási eljárás jogerősen lezárult . Az erről szóló adatot а felszámolónak
kell bejelentenie а névjegyzéket vezető szervnek, a jogerős végzés kézhezvételét ő l számíto tt 8
napon belül . Az adatszolgáltatás késedelmes teljesítése vagy elmulasztása esetén а bíróságа
felszámoló vezetőjére 50 000 Ft-tót 100 000 forintig terjed ő bírságot szabhat ki . ”

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

„(7)А bíróság —erre irányuló kifogás hiányában is — felmenti а felszámolót, ha az eljárás
adataiból végzésében megállapítja, hogy а felszámoló súlyosan vagy ismétl ődően megsértiа
jogszabályokat, ide értve azokat az eseteket is, amikor а felszámoló felmentésétе törvény—
jogszabálysértés esetén —а bíróság számára kötelezővé teszi.А bíróság akkor is felmentiа
felszámolót, ha azа székhelyén vagy fióktelepén nem található vagy ha az е törvényben
meghatározott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok alá es ő felszámolóbiztost nevezett ki .А
felszámolót felmentő végzésbenа bíróság új felszámolót is kirendel .А felszámoló
felmentését az említett okokra hivatkozvaа hitelező i választmány (hitelező i választmány
hiányábanа hitelező i képviselő vagy bármelyik hitelező) is indítványozhatja.А bíróságа
kérelem tárgyában annak beérkezésétől számíto tt 8 napon belül dönt, és felmentésről
rendelkező végzés meghozatala esetén egyidej űleg új felszámolót rendel ki.А bíróságа
felszámoló	 jogszabálysértés	 miatt 	 történő 	 felmentésérő l,	 valamint	 az	 eljáró
felszámolóbiztosnak az (5a) bekezdés szerinti adatairól 5 munkanapon belül elektronikus úto n
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adatot szolgáltatа felszámolók névjegyzékét vezető szervnek.А felszámolók névjegyzéké t
vezető szerv ezekrőlа felszámolóbiztosokról és azoknak azе bekezdésben hivatkozott
adatairól hatósági nyilvántartást vezet .А nyilvántartásbólа bíróságok ésа felszámolók
elektronikus úton adatszolgáltatást kérhetnek . "

(12)А Csty.27/С.§а következő (Iа)bekezdéssel egészül ki :

„(1 a) Az (1) bekezdésében említett szakirányú szakképzettséggel rendelkez ő személynek
legalább 2 évenként szakmai továbbképzésen kell részt vennie, és az erről szóló igazolástа
felszámolónak be kell mutatnia . ”

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

„(1)Ha az adós felszámolását elrendel ő végzés jogerőre emelkedett,а bíróságа jogerőre
emelkedést követően haladéktalanul kirendeliа felszámolót, majd elrendeliа felszámolást
elrendelő ésа felszámolót kirendelő végzés kivonatánakа Cégközlönyben való közzétételét.
А Cégközlönyben történő közzétételreа Cégközlöny honlapján napi feltöltéssel kerül sor .”

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

„30 . §А felszámoló köteles az adós vagyonára vonatkozó adatok beszerzése érdekében а
közhiteles nyilvántartásokat, apénzügyi intézményeket, az értékpapírszámlát vezet ő és az
egyéb pénzpiaci eszközöket kezelő szolgáltatókat megkeresni .”

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

(A felszámolásalatt álló gazdálkodó szervezet vezetője köteles)

„i)а 26. § (5)bekezdés alapjánа felszámolási költségekre céltartalékolással elkülönített
összegetа felszámoló rendelkezésére bocsátani . ”

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

„(6)А felszámoló haladéktalanul gondoskodik az adós iratanyagának, ideértve az adó s
vezetője általa 31 .§ alapión átadott iratokat is, rendezésérő l és megőrzésérő l .”

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

„(4a)А felszámoló az adós vagyontárgyait csak а hitelezői választmány, illetveа hitelezők
képviselője jóváhagyásával adhatia bérbe vagyеngеdheti át használatba olyan személyne k
vagy szervezetnek, aki vagy amely

a) az adós felszámolás elrendelésekor vagy azt megel őző egy éven belül vezető
tisztségviselője vagy
b) az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonosa
volt.”

[(1)] (18) [A csődeljárásról és а felszámolási eljárásról szóló 1991 . évi XLIX. törvény (a
továbbiakban Cstv.)]	 А Csty . 48 . §-a а következő (2)-(21)) bekezdéssel egészül ki :
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„(2) А felszámoló az értékesítés megkezdésérő l értesíti azokat а személyeket és szervezeteket,
akik (amelyek) az adós értékesítésre kerül ő vagyontárgyán közhiteles nyilvántartásb a
bejegyzett joggal rendelkeznek vagy az adós értékesítésre kerül ő vagyontárgyára vonatkozóan
elővásárlási joggal rendelkeznek .

(2a) А felszámoló az értékesítéskor ellenőrzi, hogy а vevő nem esik-e az е törvényben
meghatározott kizáró ok alá .

(21)) А felszámoló а (2)-(2a) bekezdés szerinti személyek szervezetek azonosítására és az őket
megillető jogokra vonatkozóan nyilvántartást vezet[ .]	 az értékesítés megkezdésérő l történő
tájékoztatásuk, továbbá annak érdekében, hogy ne vehessen részt az értékesítésben olyan
személy vagy szervezet, amely kizáró ok alá esik. Ezeket az adatokatа felszámolóа
felszámolási eljárás jogerős lezárásáig jogosult kezelni . ”

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

„(3b)Az értékesítés során – kivéveа jogszabályon alapuló elővásárlási jog gyakorlását–
nem szerezhet tulajdont olyan szemé] vagy szervezet sem, aki 	 vagy amely az adós
kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkez ő tulajdonosa, vagy olyan gazdálkodó
szervezet, amely az adóssal ezvü tt elismert vagy tényleges vállalatcsoport tagi g . ”

(20)А Csty.57. § (2) bekezdéseа következő i) ponttal egészül ki :

(A felszámolásiköltségekа következők.)

„i)а h) pontban nem említett esetekben az ideiglenes vagyonfelügyelő díja . ”

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

(A Koтimánv az (1) bekezdés szerinti rendeletet)

„c) többségi állami befolyással működő gazdálkodó szervezet továbbá az olyan egyesület ,
alapítvány esetében, ahol az alapítói iog_okat,а tagokat megillet ő szavazati jogokat központi
költségvetési szerv vagy más állami szerv gyakorolja ,
са)csődeljárás esetén legkésőbb az egyezség megkötéséig ,
cb)felszámolási eljárás esetén ha egyezségi tárgyalásra kerül sor, az egyezség mezkötéséi g,

egyezségkötés hiányában_рediz legkésőbbа felszámolási záró mérleg bíróságnak történ ő
benyújtásáig”

.(hirdetheti ki .)

(22)А Csty.а következő 83/1(. §-sal egészül ki :

„83/K. § (1)А bizalmi vagyonkezelőkrő l és tevékenységük szabályairól szóló 	 2014. évi
. . .törvénnyel(а továbbiakban: 2014. évi. . . törvény) megállapított 26. § (5) bekezdésben az
adós számára а felszámolási költségekre vonatkozóan előírt céltartalékképzési kötelezettsé g
azokban az eljárásokban irányadó, amelyekbenа felszámolást első fokon elrendelő végzést
2014. április 1^ёt követően hozta megа bíróság .

(2)А 2014. évi. . . törvénnyel módosított27/А.§ (5) és (5a) bekezdéstа 2014. március 15-ét
követően hozott kirendelő végzésekre keli alkalmazni .
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(3) А 2014 . március 15 -én folyamatban lévő ügyekbenа 2014. évi. . . törvénnyel módosított
28. § (1) bekezdést akkor kell alkalmazni, ha 2014 . március 15-61

a) а felszámolás elrendelésére első fokon még nem került sor, vagy
b) а felszámolást elrendelő első fokú végzés még nem emelkede tt jogerőre, és olyan
felszámoló került kirendelésre, amely nem szerepel а 2014. évben hivatalosan közzétett 	 új
felszámolói névjegyzékben vazy
c) а felszámolást elrendelő első fokú végzés még nem emelkedett iogerőre, azonban olyan
ideiglenes vagyonfelügyelő került kirendelésre, amely nem szerepelа 2014 . évben
hivatalosan közzétett új felszámolói névjegyzékben .

(4)А (3) bekezdésb) és c)pontja szerinti esetekben az els ő fokú bíróság az ideiglene s
vagyonfelügyel őt vagyа felszámolót hivatalból felmenti és ideiglenes vagyonfelügyelő
felmentése esetén másik ideiglenes vagyonfelügyel őt rendel ki hivatalbólа 27/А .	 (1 )
bekezdés szabályai szerint. Az első fokú bírósága felmentett ideiglenes vagyonfelügyelő
díjazásátа felmentésrő l rendelkező végzésében az addig elvégzett tevékenység és munkatehe r
alapján, arányosan határozza meg .

(5)А 2014. évi. . . törvénnyel módosított 27/С.§ (1) bekezdés szerinti követelménynek 2015 .
október 1 fiéig kell eleget tenni, ésа 27/С.§ (1) bekezdés, továbbáа 838. § (3) bekezdé s
szerinti követelmény teljesüléséről szóló nyilatkozatot és dokumentumokat 2015 . november
1 fiéig kellа névjegyzéket vezető szervnek megküldeni .

(6)А 2014.évi	 . . .	 törvénnyel módosított 27/С.§ (la)bekezdés szerinti szakmai
továbbképzési kötelezettséznek először 2015. december 31-éig kell élezet tenni, ésа
továbbképzésen való részvételről kiállított dokumentumot 2016. január 31-éig kellа
névjegyzéket vezető szervnek megküldeni .

(7)А 2014 .	 évi	 . . .	 törvénnyel módosított 	 27/С .	 § (2)bekezdésfipontjábanа
vagyonfelügyel ő i tevékenységért felel ős személy kinevezésére vonatkozó szabályt а 2014 .
április 1 fiét követően elrendelt csődeljárásokra kell alkalmazni .

(8)А 2014.évi. . . törvénnyel módosított 27/А._§(3)bekezdése szerinti legalább egy éves
szakmai gyakorlatot	 először 2016. január 1 jétő l	 kell igazolniа felszámolóbiztos i
kijelöléshez .

(9)А 2014 . évi. . . törvénnyel beiktatott 46. § (4a) bekezdésében említett bérleti vagy
használati szerződések fenntartásához 2014. június 30-áig be kell szerezniа hitelező i
választmány, illetveа hitelezők képviselőié vagy ha ilyen sincs, akkor az összes hitelező
i óvóhagyását. Haа j óvóhagyásra további 2014. augusztus 1 j éig nem kerül sor, akkor az
említe tt szerződéseketа felszámoló köteles felmondani .

(10)А 2014. évi. . . törvénnyel megállapíto tt 65 . § (2) bekezdés c) pontjában foglaltakatа
2014 . március 15-e előtt már elrendelt cs ődeljárások és felszámolások esetében is alkalmazn i
kell, haа kormányrendelet kihirdetésére vonatkozó – 2014 . március 14-én hatályos – 65 . § (2)
bekezdés szerinti határid ő letelt, de még nem került sor csődeljárásban az egyezségi tárgyalá s
lezárására, felszámolási eljárásban pedig egyezségkötésre vagy а felszámolási zárómérleg
bírósághoz történő benyújtására. Haа 2014 . évi. . . törvénnyel megállapíto tt 65. § (2)
bekezdés c) pontja szerinti rendelet kihirdetésére 2014 . március 15-61 már folyamatban lév ő
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csődeljárásban vagy felszámolási eljárásban kerül sor, а bíróságnakа rendelet hatályb a
lépését követő 3 munkanapon belül fel kell mentenieа korábbi felszámolót.А 66. § (3)
bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy а felmentett felszámoló
díjazásátа bíróság az addig elvégzett tevékenységével, munkaterhével arányosan határozza
meg, az államifelszámoló díiát pedigezzelarányosan csökkenti .А felmentett felszámoló t
megilleti továbbá az általa lefolytatott értékesítések utána 49/D . § szerinti díjbevétel és az 59 .
§ (1) bekezdése és (4) bekezdése szerinti arányos díjhányad . "

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

(Felhatalmazást kap аKormány, hogy rendeletben határozza meg)

„c) а felszámolói névjegyzékbe való felvétel és az onnan való törlés részletes feltételeit é s
eljárásrendjét, anévjegyzék adatainak változásával összefüggő szabályokat, а felszámolók
adatszolgáltatásának, szakmai beszámoltatásának, hatósági ellenőrzésének részletes
szabályait, valamint azoknak а vagyoni biztosítékoknak а körét, mértékét és rendelkezésr e
bocsátásának módját, amelyekkel а felszámolónak rendelkeznie kell .”

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

(Felhatalmazást kap а Kormány, hogy rendeletben határozza meg)

„d) а felszámolók, vagyonfelügyel ők, ideiglenes vagyonfelügyelők eljárására és
tevékenységére vonatkozó részletes szabályokat .”

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

(Felhatalmazást kap а Kormány, hogy rendeletben határozza meg)

„e) а felszámolók névjegyzékébe nem került — de а 27/А . § (6a) bekezdésében foglaltak
szerint а folyamatban lév ő csődeljárásokban, felszámolási eljárásokban vagyonfelügyel őként,
ideiglenes vagyonfelügyelőként, felszámolóként való közreműködésre jogosult — felszámoló
tevékenységével, nyilvántartásával, szakmai beszámoltatásával, adatszolgáltatásával é s
hatósági ellenőrzésével összefüggő részletes szabályokat . ”

[(5) А Csty.

a) 27/А. . § (6) bekezdésében az „így eljáró felszámoló feletti hatósági ellen őrzést továbbra
is а felszámolók névjegyzékét vezető szerv végzi” szövegrész helyébe az „így eljáró
felszámolókról а felszámolók névjegyzékét vezető szerv közhiteles hatósági
nyilvántartást vezet, ugyanolyan adattartalommal, mint а névjegyzékbe felvet t
felszámolókról, továbbá ellátja а szakmai beszámoltatásukkal és hatóság i
ellenőrzésükkel összefüggő feladatokat is " szöveg,
b) 498. § (1) bekezdés d) pontjában az „ingóság árverése esetén” szövegrész helyébe a z
„ingóság árverése esetén az árverési el ő leg összegét és ”

szöveg lép .”]
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(26)А Сstv .

a) 21/13 . §-ábanа „vagyonfelügyelő megbízatása” szövegrész helyébeа „vagyonfelügyelő
kirendelése” szöveg ,
b) 27/А.§(2) bekezdésébenа „kijelölhetők” szövegrész helyébeа „kirendelhet ők” szöveg ,
c) 27/А.§(4) bekezdés b) pontjának nyitó szövegébenа „nevezhető ki” szövegész helyébeа
„jelölhető ki” szöveg,
d) 27/С.§ (1) bekezdésébenа „legfeljebb öt” szövegrész helyébeа „legfeljebb három ”
szöveg ,
e) 27/С .§(2) bekezdésfipont] ábanа „dátumával együtt” szövegrész helyébeа „dátumával ,
továbbá az általa felszámolóbiztosként 	 illetve	 vagyonfelügyelő i tevékenység ellátásáért
felelős, azе törvényben meghatározott szakirányú szakk ze tts ggel rendelkező személy
nevével, hivatali levelezési címével együtt,” szöveg ,
fi27/С.§(4) bekezdés a) pontjábanа „nevét,” szövegrész helyébeа „nevét, postai é s
elektronikus levelezési címét,” szöveg ,
g) 27/С.§(2) bekezdésfipont] ábanа „nyolc napon belül” szövegész helyébe az „öt napon
belül” szöveg ,
h) 27/С.§(4) bekezdésf)pontjábanа „lakcímét .” szövegrész helyébeа „lakcímét,
szakképzettségét, а szakirányú szakképzettséggel rendelkezők szakmai gyakorlatát .” szöveg ,
i) 27/С.§(5) bekezdésébenа „(2) bekezdésf)pontja szerinti kötelezettségét” szövegrész
helyett а „(2) bekezdésfipontja szerinti köteleze ttségét,а kormányrendeletben előírt
adatszolgáltatási vagy szakmai beszámolókészítési köteleze ttségét” szöveg i

, j) 31 . § (1) bekezdés g) pontjában а „felszámolás elő tt i tevékenységével” szövegrész hely e tt а
„felszámolás előtti tevékenységével,а vagyontárgyak elhelyezésével” szöveg ,
k) 49/13.§ (1) bekezdésd)pontjában az „i пsбság árverése esetén” szövegrész helyébe az
„ingóság árverése esetén az árverési el ő leg összegét és” szöveg ,
l) 83/13. §(3) bekezdésébenа „2012.június 1 ;étő l legfeljebb öt” szövegrész helyébeа „2015 .
október1^ё tёllegfeljebb három” szöve g

lép.

(27) Hatályát vesztiа Csty.24/А.§ (2) bekezdés c) pontiábanа „haа felszámolási eljárást
közvetlenülcsődeljárás előzte meg, ésа bírósághivatalbólrendeli e1а felszámolást,а
csődeljárásban eljáró vagyonfelügyelőt jelöli ki ideiglenes vagyonfelügyelőnek, és ebben az
esetben az ideiglenes vagyonfelügyelő díját az 57. § (2) bekezdéshJpontjaszerinti
felszámolási költségkéntkell elszámolni” szövegrész .

Indokolás : Lásd а T/13218/15/5. számú módosító javaslat
indokolását .

А módosítójavaslatot:

	

- az Alkotmányügyi Ы . támogatj a

6. Az Előterjesztő az egységes javaslat 77. § (1) bekezdés b) és c) pontjának а
következő módosítását javasolja :

77. § (1) А Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001 . évi Х.Х . törvény (a
továbbiakban : MFB tv.)
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a) I . § (5) bekezdésében az „a hitelintézetekr ő l és а pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996 . évi
CXII . törvény” szövegrész helyébe az „a hitelintézetekről és а pénzügyi vállalkozásokró l
szóló 2013 . évi CCXXXVII. törvény” szöveg ,
b) 4. § (4) bekezdésében és 4. § [második] (6) bekezdésében а „bankgaranciát” szövegrés z
helyébe а „garanciát” szöveg ,
c) 5. § ([3]1) bekezdés b) pontjában а „bankgaranci[a]ából” szövegrész helyébe а
„garanci[a]ából” szöveg,
d) 5 . § (3) bekezdés b) pontjában а „bankgarancia” szövegrész helyébe а „garancia” szöveg ,
e) 1813. §-ában az „a Polgári Törvénykönyvr ő l szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban:
Ptk.) 81 . § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe az „a Polgári Törvénykönyvrő l szóló 2013 .
évi V. törvény (a továbbiakban : Ptk .) 2:47. § (1) bekezdésében” szöve g

lép .

Indokolás : Lásd а x/13218/15/6 . számú módosító javaslat
indokolását .

А módosító javaslatot.

	

- az Alkotmányügyi Ы . támogatj a

7. Az Előterjesztő az egységes javaslat 83 . § (30) bekezdésének а következő
módosítását javasolja :

(30) А Kbt.

a) 3 . §-ában az „1959 . évi IV . törvény” szövegrész helyébe а „2013 . évi V. törvény” szöveg ,
b) 4. § 2. pont b) alpontjában az „alkatrész- vagy alapanyag szállítót” szövegrész helyébe az
„alkatrész vagy alapanyag eladóját” szöveg,
c) 4. § 2. pont c) alpontjában az „építőanyag-szállítót” szövegrész helyébe az „épít őanyag-
eladót” szöveg,
d) 9. § (2) bekezdésében а „tulajdonosa az állam” szövegrész helyébe а „tagja az állam ”
szöveg ,
e) 59. § (2) bekezdésében а „bankgarancia” szövegrész helyébe а „bank vagy biztosító által
vállalt garancia” szöveg ,
fi 181 . § (5) bekezdésében az „a Ptk .” szövegrész helyébe az „az 1959 . évi IV . törvény”
szöveg

lép .

Indokolás : Lásd а T/13218/15/7 . számú módosító javaslat
indokolását .

А módosító javaslatot:

	

- az Alkotmányügyi Ы . támogatja

8. Az Előterjesztő az egységes javaslat 87. § (1) bekezdésének а következő
szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja :

87. § (1) Az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefügg ő
módosításáról szóló 2013 . évi CCLII . törvény (a továbbiakban: Módtv .)
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g^ 131 . § (1) bekezdésének а Büntető Törvénykönyvr ő l szóló 2012. évi C. törvény 31 . § (3 )
bekezdését módosító rendelkezése а „Ha а sértett korlátozo ttan cselekvőképes, а
magánindítványt önállóan terjesztheti el ő , kivéve ha а cselekvőképességében részlegese n
korlátozott nagykorút а személyes ügyei vitelében vagy а bírósághoz, hatósághoz fordulá s
jogában а bíróság korlátozta, ebben az esetben а magánindítvány elő terjesztéséhez а
törvényes képvisel ő hozzájárulása szükséges . А magánindítványt а korlátozo ttan
cselekvőképes kiskorú sértett törvényes képvisel ője is előterjesztheti .” szövegrész helyett az
„A magánindítványt а korlátozottan cselekvőképes kiskorú sértett önállóan is előterjesztheti ,
és erre törvényes képvisel ője is ogosult . Ha а sértett а személyes ügyei vitelében vagy а
bírósághoz, hatósághoz fordulás joga tekintetében cselekv őképességében részlegesen
korlátozott nagykorú, а magánindítvány el őterjesztéséhez а törvényes képviselő hozzájárulás a
szuksegеs . ”

b) 118. § (4) bekezdésének az egyes közjegyző i nemperes eljárásokról szóló 2008 . évi XLV .
törvény 38 . § Q) pontfát megállapító rendelkezéseа ,Ьеi	 yzésért" szövegrész helye tt а
„bejegyzésért és az abból való lekérdezésért”

szöveggel lép hatályba.

Indokolás : Lásd а Т/13218/15/8 . számú módosító javaslat
indokolását .

А módosító javaslatot:

	

- az Alkotmányügyi biz . támogatj a

Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Kodifikációs Főosztálya

Budapest, 2014. február 13.

dr. Cser-Palkovics András s .k. ,
az Alkotmányügyi, igazságügyi és

ügyrendi bizottság elnöke
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