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A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint
az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat

(T/15066. szám)
Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-
e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A módosító  javaslatokról  történő  állásfoglalás  mellett  a  bizottság  további  módosításra  irányuló
szándékot fogalmazott meg.

A bizottság – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – az általa megfogalmazott módosítási javaslatot
magába foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2017. április 25. napján lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.) 

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Dr. Tóth Bertalan (MSZP)
Módosítópont: T/15066/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. § (3) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(3) Cstv. 57. § (2) bekezdése a következő k), l) és [l)]m) ponttal egészül ki:

T/15066/3/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3. 

T/15066/3/1. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek 
megfelelően nyelvhelyességi szempontból pontosításra került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Dr. Tóth Bertalan (MSZP)
Módosítópont: T/15066/3/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. § (3) bekezdés - Cstv. 57. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) Cstv. 57. § (2) bekezdése a következő k) és l) ponttal egészül ki:
(A felszámolási költségek a következők:)

„k) a felszámoló számára e törvény alapján kifizethető díjelőleg,[ valamint]
l) az a költség, amelynek felszámolási költségként történő kifizetését és elszámolását a bíróság az
51. § (3a) bekezdésében meghatározott esetekben engedélyezte[.], valamint
m) a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi
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határozatával  kapcsolatos  egyes  kérdések rendezéséről  szóló  2014.  évi  XXXVIII.  törvényben
rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 3.
és 4. § szerinti elszámolás alapján az ügyfelet az elszámolási törvény 5. § (4) bekezdése szerinti
esetben megillető követelésnek ki nem elégített része.”

T/15066/3/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Dr. Tóth Bertalan (MSZP)
Módosítópont: T/15066/3/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. § új (4) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(4) A Cstv. 57. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„  (2a)  A (2)  bekezdés  m) pont  szerinti  összeget  a  felszámoló  külön kezeli,  és  annak jogosultak
részére történő átadásáról haladéktalanul gondoskodik.”

T/15066/3/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3. 

Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek 
megfelelően jogtechnikai szempontból pontosításra került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Dr. Szakács László (MSZP)
Módosítópont: T/15066/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 48. §
Módosítás jellege: módosítás
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48. §

(1)  A hitelintézetekről  és  a  pénzügyi  vállalkozásokról  szóló  2013.  évi  CCXXXVII.  törvény (a
továbbiakban: Hpt.) 53. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

„  (4) Amennyiben pénzügyi holding társaság ellen felszámolási eljárás indul, a bíróság a pénzügyi
holding valamennyi tagja ellen megindítja a felszámolási eljárást.”

(1) A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 161. §
(2) bekezdése a következő s) ponttal egészül ki:
(Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll
fenn)

„s)  a  csődeljárásról  és  a  felszámolási  eljárásról  szóló  törvényben  meghatározott  felszámoló
szervezetek  nyilvántartásával  és  hatósági  ellenőrzésével  összefüggő  feladatai  során  eljáró,  a
felszámoló szervezeteket nyilvántartó hatósággal”

(szemben e szerveknek a pénzügyi intézményhez intézett írásbeli megkeresése esetén.)

(2) A Hpt. az alábbi 304/F. §-sal egészül ki:

„  304/F. §

Az  53.  §  (4)  bekezdésben  foglalt  rendelkezést  a  törvény  hatálybalépésekor  folyamatban  lévő
eljárásokra is alkalmazni kell.”

Megjegyzés a HHSZ 42. § b) pontja alapján: 
1. A módosító javaslat kiterjed a törvényjavaslat által módosítani kívánt törvény módosítással nem
érintett részére.
2. A módosító javaslat akkor felel meg a házszabályi rendelkezéseknek, ha benyújtása valamely
szabályszerű  módosító  javaslat  tartalmával  való  összefüggése  vagy  a  HHSZ  44.  §  (1)
bekezdésében meghatározott követelmények érvényesítése miatt nyilvánvalóan szükséges.

T/15066/2/1. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek 
megfelelően jogtechnikai és nyelvhelyességi szempontból pontosításra került. 

A bizottság döntése: a módosító javaslat nem felel meg a házszabályi rendelkezéseknek. 
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