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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014.
(II.  24.) OGY határozat 45. § (5) bekezdése alapján – az  egyes igazságügyi tárgyú törvények
módosításáról szóló  T/2936.  számú  törvényjavaslathoz az  alábbi  részletes  vitát  lezáró
bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (1) bekezdés - Cstv. 27/A. § (6b) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

1. §

(1) A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban:
Cstv.) 27/A. § (6b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6b) Ha a (6a) bekezdés hatálya alá tartozó felszámoló szervezetet  [súlyos]jogszabálysértés vagy
[ismétlődő jogszabálysértés ]mulasztás miatt a csődeljárásban vagy felszámolási eljárásban eljáró
bíróság egy éven belül legalább két ügyben vagy két éven belül legalább három ügyben jogerősen
felmentette,  [továbbá]vagy ha  a  csődeljárásban,  felszámolási  eljárásban  vagy  helyi
önkormányzatok adósságrendezési eljárásában eljáró bíróság a (6a) bekezdés hatálya alá tartozó
felszámoló szervezetet két éven belül legalább háromszor jogszabálysértés vagy mulasztás miatt
jogerősen pénzbírsággal  sújtotta,  akkor – a felszámoló szervezet hatósági nyilvántartását vezető
szerv  értesítése  alapján  –  a  felszámoló  szervezetet  az  eljáró  bíróság  a  többi  folyamatban  lévő
eljárásból is felmenti. A felmentésről szóló végzést a [névjegyzéket ]felszámoló szervezet hatósági
nyilvántartását vezető szerv értesítésének kézhezvételétől számított 15 napon belül kell meghozni.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (3) bekezdés - Cstv. 27/C. § (5) bekezdés e) pont
Módosítás jellege: módosítás



(3) A Cstv. 27/C. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A nyilvántartó szerv a felszámoló szervezet vezetőjére 30 000 forinttól 400 000 forintig terjedő
bírságot szab ki, ha

e) megszegi a jogszabályban előírt
ec) elektronikus értékesítési rendszer használatával összefüggő[ kötelezettségeit.]

kötelezettségeit.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (6) bekezdés - Cstv. 27/C. § (8) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(6) A Cstv. 27/C. §-a a következő (7)–(10) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A névjegyzékből való törlésről, illetve a névjegyzékbe történő felvételről szóló véglegessé vált
határozatot  a  felszámolók  névjegyzékét  vezető  szerv  haladéktalanul  megküldi  a  felszámolók,  a
vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól szóló
rendelet szerinti elektronikus kijelölést támogató számítógépes rendszer üzemeltetőjének, továbbá
eljuttatja  a  felszámolási  eljárásban  az  adós  vagyontárgyainak  elektronikus  értékesítéséről  szóló
[kormányrendeletben az]kormányrendelet szerinti értékesítési rendszer működtetőjének.”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (7) bekezdés - Cstv. 49/D. § (1) bekezdés záró 
szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(7) A Cstv. 49/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Amennyiben a zálogjogosult a 46. § (7) bekezdésében meghatározott befizetési kötelezettségét
teljesítette – és követelése nem a 3. § (1) bekezdés g) pontja szerinti függő követelés –, a felszámoló
a következőképpen jár el: ha a zálogjog a felszámolás kezdő időpontja előtt jött létre, a felszámoló a
zálogtárgy értékesítése  során  befolyt  vételárból  –  követelésen  alapított  zálogjog esetén  pedig  a
követelés beszedéséből, behajtásából (a továbbiakban együtt: behajtás) származó bevételből – az
alábbi sorrendben

a) a zálogtárgy élet-  és vagyonbiztonságot  veszélyeztető állapotának elhárításával közvetlenül
összefüggő, hatósági határozattal elrendelt munkálatok igazolt költségeit,
b) a zálogtárgy 40. § szerinti perekkel történő visszakövetelésének, a zálogtárgy megőrzésének,
állagmegóvásának, értékesítésének költségeit,
c) a zálogtárggyal összefüggésben a felszámolás kezdő időpontját követően esedékessé váló és
befizetendő adókat, igazgatási szolgáltatási díjakat,
d) követelésen alapuló zálogjog esetén a követelés behajtásának költségeit,
e)  a  nettó  vételár  (a  követelés  behajtásából  származó bevétel)  legfeljebb 1%-ának megfelelő
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mértékű összeget az 57. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott költségként, valamint
f)  a  nettó  vételár  – illetve a követelés behajtásából származó bevétel  – 7,5%-ának megfelelő
összeget

vonhatja le,  az  a)-f)  pont szerinti  levonásokat követően fennmaradó összeget pedig a 49.  § (5)
bekezdése szerinti megtámadási határidő lejártát követő 30 napon belül az értékesített zálogtárgyat
terhelő, zálogjoggal biztosított követelés (tőke, szerződéses kamat, költségek) kielégítésére köteles
fordítani  az említett  sorrendben, több jogosult  esetén a Ptk.  5:118–5:122. §-ában meghatározott
kielégítési  sorrend  figyelembevételével.  Ha  a  49.  §  (5)  [bekezdés]bekezdése alapján  indított
keresetet  elutasították  vagy visszautasították,  a  30  napos  határidőt  a  jogerős  bírósági  határozat
kézhezvételétől kell számítani.”

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (8) bekezdés - Cstv. 56. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(8) A Cstv. 56. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha az eljárás befejezésekor az értékesítetlen vagyontárgyak között zálogjoggal, illetve a 49/D.
§  (3)  bekezdése  szerinti  joggal  terhelt  vagyontárgy  is  található,  a  felszámolási  zárómérleg,
zárójelentés  elkészítését  megelőzően  a  felszámoló  felhívja  a  jog  hitelezőként  nyilvántartott
jogosultját,  hogy  azzal  a  feltétellel  szerezheti  meg  a  felszámolási  eljárás  befejezésével  a
vagyontárgy  tulajdonát,  hogy  a  felhívás  kézhezvételétől  számított  30  napon  belül  megfizeti  a
vagyontárgy legutolsó értékesítési hirdetményben meghirdetett minimálára  [3 %-ának ]3%-ának
megfelelő  összegű  felszámolói  díjelőleget,  a  díjelőleget  terhelő  általános  forgalmi  adó
megfizetéséhez szükséges összeget, valamint az 59. § (5) [bekezdés]bekezdése szerinti kifizetések
céljára a zálogtárgy legutolsó értékesítési hirdetményében meghirdetett minimálár  [2 %-át]2%-át.
Több jogosult esetén a felszámoló a 49/D. § szerinti kielégítési sorrend alkalmazásával állapítja
meg  és  ennek  [figyelembe  vételével  ]figyelembevételével  arányosítja  az  e  bekezdésben
meghatározott fizetési kötelezettségek összegét oly módon, hogy nem terheli fizetési kötelezettség
azt a jogosultat, akinek a követelésére a zálogjoggal, illetve a 49/D. § (3) bekezdése szerinti joggal
terhelt vagyontárgy felszámolási zárómérlegben meghatározott értéke – a kielégítési sorrend miatt –
nem nyújt fedezetet.”

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § - 1992. évi II. törvény 25/B. §
Módosítás jellege: módosítás

2. §

A szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló
1992. évi II. törvény a következő 25/B. §-sal egészül ki:
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„25/B. §

Azokban az esetekben, amikor a földalapok elkülönítéséről, illetve kijelöléséről szóló határozat az
egyes  kárpótlással  összefüggő  törvények  módosításáról  szóló  2016.  évi  CII.  törvény  (a
továbbiakban:  Tv.)  hatálybalépése  [napját  ]napján  vagy  azt  követően  vált  végrehajthatóvá,  a
határozat alapján elkülönített, illetve kijelölt kárpótlási földalap tekintetében a kárpótlási árverés a
Tv. hatálybalépése napját megelőző napon hatályos szabályok szerint [megtartható]tartható meg.”

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (4) bekezdés - Vht. 79/D. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) A Vht. 79/D. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4)  A  Széchenyi  Pihenő  Kártya  kibocsátásának  és  felhasználásának  szabályairól  szóló
[Kormányrendelet]kormányrendelet alapján  nyitott  korlátozott  rendeltetésű  fizetési  számlán
elhelyezett,  az  adóst  megillető  pénzösszeg  harmadik  személyekkel  szemben  fennálló  tartozás
fejében nem vonható végrehajtás alá.”

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (5) bekezdés - Vht. 159. § (3a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(5) A Vht. 159. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a)  Földek  esetén  [pedig  ]az  ingatlan  folyamatos  árverezése  iránti  hirdetmény  közzétételét
követően a (3) bekezdéstől eltérően, az ingatlanra írásban a végrehajtónál tehető vételi ajánlat.”

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (8) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(8) A Vht. [a ]209. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (8) bekezdés - Vht. 209. §
Módosítás jellege: módosítás

(8) A Vht. a 209. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„209. §
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A 208. § szerint hozott végzés ellen, a kérelmet visszautasító és a kérelmet elutasító végzés ellen
fellebbezésnek van helye.  A 208. § szerint hozott  végzés jogerőre emelkedése után a bíróság a
végrehajtási  tanúsítvánnyal ellátott  külföldi határozat alapján végrehajtási  lapot,  [illetőleg]illetve
vele egy tekintet alá eső végrehajtható okiratot állít ki.”

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (10) bekezdés új nyitó szövegrész
Módosítás jellege: kiegészítés

(10) A Vht. 250. § (2) bekezdés 34. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Kar jogai és feladatai különösen:)

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (10) bekezdés - Vht. 250. § (2) bekezdés 34. pont
Módosítás jellege: módosítás

(10) A Vht. 250. § (2) bekezdés 34. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„34.  ellátja  a  végrehajtók,  végrehajtó-helyettesek  és  végrehajtójelöltek  feletti  szakmai
felügyeletet,  ennek  keretében  jogosult  a  végrehajtó  működését,  ügyvitelét,  pénzkezelését
ellenőrizni,  a  végrehajtó  által  használt,  [a  ]jogszabályban  meghatározott  informatikai
alkalmazások végrehajtók által történő használatának gyakorlatát vizsgálni, továbbá a végrehajtó
által lefolytatott eljárási cselekményen részt venni;”

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (11) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(11) A Vht. 250. § (3) [bekezdés]bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (12) bekezdés - Vht. 304/C. §
Módosítás jellege: módosítás

(12) A Vht. a következő 304/C. §-sal egészül ki:

„304/C. §

(1)  E  törvénynek  az  egyes  igazságügyi  tárgyú  törvények  módosításáról  szóló  2018.  évi  …
törvénnyel  (a  továbbiakban:  Módtv.9.)  megállapított  79/D.  §  (4)  bekezdését  és  [a  ]159.  §  (3a)
bekezdését a [Módtv…]Módtv.9. hatálybalépése napján folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban
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is alkalmazni kell.

(2) E törvénynek a Módtv.9.-cel megállapított  239. § (3) bekezdés e) pontját  a  [már ]Módtv.9.
hatálybalépését megelőzően kinevezett végrehajtók esetében is alkalmazni kell.”

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (13) bekezdés - Vht. 304/D. §
Módosítás jellege: módosítás

(13) A Vht. a következő 304/D. §-sal egészül ki:

„(2) [E törvény alapján a törvényszéki végrehajtók hatáskörébe tartozó ]2019. december 31-ét
követően az állami adó- és [2018. december 31. napját megelőzően kiállított azon végrehajtható
okiratok tekintetében 2019. december 31. napját követően az állami adó- és vámhatóság jár el,
illetve  foganatosítja  a  végrehajtási  cselekményeket,  intézkedéseket  az  adóhatóság  által
foganatosítandó  végrehajtási  eljárásokról  szóló  2017.  évi  CLIII.  törvény  rendelkezései
alapján,  amely  ]vámhatóság  foganatosítja  a  végrehajtást  az  adóhatóság  által  foganatosítandó
végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvényben foglaltak alapján - 12. alcím kivételével
-,  az  e  törvény  alapján  a  törvényszéki  végrehajtók  hatáskörébe  tartozó  a  2019.  január  1-jét
megelőzően kiállított  azon végrehajtható okiratok tekintetében,  amelyek esetében a  végrehajtási
[eljárások]eljárás érdemi befejezésére 2019. december  [31.  napjáig ]31-ig  nem került  sor.  E §
alkalmazásában érdemi befejezéssel megszüntetésre került ügynek [minősülnek ]a 2018. december
31-én a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló  [1/2002. (I. 17.) IM ]miniszteri
rendelet [33. §-a ]szerinti érdemi befejezéssel [érintett ügyek]megszüntetett végrehajtási eljárások
minősülnek.

(3)  A  [(2)  bekezdés  szerinti  ügyekben  a  végrehajtást  lefolytató  törvényszéki
végrehajtó]végrehajtást lefolytató törvényszéki végrehajtó 2020. január 31-ig elektronikus úton, az
állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus űrlapon [elektronikusan ]adja át [az ]a
(2) bekezdés szerinti ügyeket az állami adó- és [vámhatóságnak 2019. december 31. napjáig. Az
ügyeket a ]vámhatóság részére. A végrehajtást lefolytató törvényszéki végrehajtó [valamennyi, ]az
[ügyekben  keletkezett  ügyirattal,  továbbá  az  ügyekben  megtett  cselekményekre,
intézkedésekre  vonatkozó  összefoglalójával  együtt  és  a  követelés,  illetve  a  meghatározott
cselekmény  várható  elévülése  időpontjának  megjelölésével  adja  át  ]elektronikus  űrlaphoz
digitalizált  formátumban  mellékeli  az  [állami  adó-  és  vámhatóság  részére]ügyben  keletkezett
valamennyi ügyiratot.

(4) A (2) bekezdés szerinti ügyekben az ügy átadására a törvényszéki végrehajtói letéti számlára
2019.  december  31-ig  beérkezett  összegek  felosztását  és  a  törvényszéki  végrehajtó  által
foganatosított cselekményekkel, intézkedésekkel szemben benyújtott jogorvoslati kérelmek jogerős
elbírálását követően kerülhet sor.

(5) Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény
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rendelkezései nem érintik a (2) bekezdés szerinti ügyekben, a törvényszéki végrehajtó által az e
törvény alapján engedélyezett részletfizetésről rendelkező döntések hatályát.

(6)  A (2)  bekezdés  szerinti  ügyekben  a  törvényszéki  végrehajtó  által  lefoglalt  vagyontárgyak
értékesítésére 2020. január 1. napjától az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról
szóló 2017. évi CLIII. törvény rendelkezései alapján kerülhet sor. A törvényszéki végrehajtó által
2019. december 31. napját követő időpontra kitűzött árveréseket meghiúsultnak kell tekinteni.”

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § új (14) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(14) A Vht. 239. § (3) bekezdés d) pontjában az „egymást követő naptári évben” szövegrész helyébe
az „egymást követő naptári év mindegyikében” szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2)  Az  Ást.  40.  §  (1)  bekezdésében  a  „(2)  és  (3)  bekezdések”  szövegrész  helyébe  a  „(2)–(4)
[bekezdések”]bekezdés” szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (1) bekezdés - Ctv. 9/C. § (1) és (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

5. §

(1) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
(a továbbiakban: Ctv.) a következő 9/C. §-sal egészül ki:

„9/C. §

(1) Ha a cég cégjegyzékből történő törlésére a 89–90. § szerinti, továbbá a 91. § szerinti különleges
törvényességi felügyeleti eljárást követően kényszertörlési eljárásban kerül sor, a cégbíróság eltiltja
a cégnek a kényszertörlési eljárás megindításának időpontjában bejegyzett vezető tisztségviselőjét,
korlátlanul  felelős  tagját,  korlátolt  tagi  felelősséggel  működő  gazdasági  társaságban  többségi
befolyással rendelkező tagját. E § szerinti szabályt kell [megfelelően ]alkalmazni akkor is, ha a cég
törlésére felszámolási eljárásban történő megszüntetést követően kerül sor, azonban a felszámolási
eljárást e bekezdésben meghatározott kényszertörlési eljárás előzte meg.

(2) Ha a 91. § (1a) bekezdése, illetve a 117. § (2a) bekezdése szerinti bejelentés a kényszertörlési

7



eljárás  megindításának  időpontját  megelőző  egy  évre  vonatkozóan  is  tartalmaz  a  cég  által
megvalósított mulasztásra vagy céggel szembeni követelésre vonatkozó adatot és a céggel szemben
bejelentett követelések összértéke [meghaladja]eléri a 100 000 forintot, a cégbíróság eltiltja azt a
személyt  is,  aki  a  kényszertörlési  eljárás  megindítását  megelőző  évben  vezető  tisztségviselő,
korlátlanul  felelős  tag,  korlátolt  tagi  felelősséggel  működő  gazdasági  társaságban  többségi
befolyással rendelkező tag volt.”

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (1) bekezdés - Ctv. 9/C. § (4) és (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

5. §

(1) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
(a továbbiakban: Ctv.) a következő 9/C. §-sal egészül ki:

„(4)  Az eltiltott  személy az  eltiltás  hatálya  alatt  nem szerezhet  gazdasági  társaságban  többségi
befolyást, nem válhat gazdasági társaság korlátlanul felelős tagjává, egyéni cég tagjává, továbbá
nem lehet cég vezető tisztségviselője, cégvezetője, felügyelőbizottsági tagja.

(5)  A cégbíróság  mellőzi  az  eltiltást,  ha  a  kényszertörlési  eljárás  iratai  és  a  117/A.  §  (3a)
[bekezdés]bekezdése szerinti nyilatkozatban foglaltak alapján egyértelműen megállapítható, hogy
az  érintett  személy  a  tőle  elvárható  minden  intézkedést  megtett  a  céget  terhelő  jogszabályi
rendelkezések teljesítése érdekében.”

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (2) bekezdés - Ctv. 91. § (1a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Ctv. 91. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a)  Az  e  §  szerinti  eljárás  iránti  kezdeményezésében  az  állami  adóhatóság  tájékoztatja  a
cégbíróságot arról is, hogy az adószám törlésére [a ]törvényben meghatározott mely ok miatt került
sor, és ez az ok mikor jutott az adóhatóság tudomására.”

Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (4) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(4) A Ctv. 117/A. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
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Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (4) bekezdés - Ctv. 117/A. §
Módosítás jellege: módosítás

(4) A Ctv. 117/A. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A cégbíróság értesíti a cég korábbi vezető tisztségviselőjét, illetve korlátlanul felelős tagját,
korlátolt tagi felelősséggel működő gazdasági társaságban többségi befolyással rendelkező tagját,
ha a 91. § (1a) bekezdése, illetve a 117. § (2a) bekezdése alapján adat merül fel arra, hogy a cég a
kötelezettségeit  nem  teljesítette  abban  az  időszakban,  amikor  az  érintett  személy  a  cég
cégjegyzékében bejegyzett vezető tisztségviselője vagy tagja volt. A cégbíróság  értesíti továbbá a
cégjegyzékbe bejegyzett, eltiltással fenyegetett személyeket is arról, hogy az [értesítésben harminc
napos  ]eljárásban  az  eltiltásra  okot  adó  körülmény  merült  fel.  A cégbíróság  az  értesítésben
harmincnapos  határidővel  nyilatkozattételre  hívja  fel  az  érintett  személyt,  hogy  vitatja-e  [az
értesítésben  foglaltakat]a  céggel  szemben  bejelentett  követeléseket,  továbbá  a  cég  által
megvalósított mulasztást, továbbá hogy nyilatkozzon azokról az intézkedésekről, amelyeket megtett
annak  érdekében,  hogy  a  cég  az  őt  terhelő  jogszabályi  rendelkezéseket  teljesítse.  Az  értesítés
tartalmazza  azt  is,  hogy a  nyilatkozattétel  elmaradása  esetén  a  cégbíróság  a  rendelkezésre  álló
adatok és iratok alapján fog dönteni. A nyilatkozattételi határidő egy alkalommal harminc nappal
meghosszabbítható.

(3b) Az eljárásban a cégbíróság a Pp. XX. és XXI. Fejezetében foglaltak megfelelő alkalmazásával
személyes meghallgatást tarthat, illetve az eltiltással fenyegetett személy kérelmére a cégbíróság
személyes meghallgatást tart.”

Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (5) bekezdés c) és d) pont
Módosítás jellege: módosítás

(5) A Ctv.
c) 9/D. § (4) bekezdésében az „álló vezető tisztségviselőt” szövegrész helyébe az „álló személyt”
szöveg, a „mint vezető tisztségviselő szerepel” szövegrész helyébe a „mint vezető tisztségviselő,
cégvezető vagy felügyelő bizottsági tag szerepel” szöveg,
d) 117/A.  § (1)  bekezdésében  [a „vonatkozó információk közlésére” szövegrész helyébe a
„vonatkozó  információk  közlésére,  továbbá  arra,  hogy  nyilatkozzanak  azokról  az
intézkedésekről, amelyeket megtettek annak érdekében, hogy a cég az őt terhelő jogszabályi
rendelkezéseket teljesítse” szöveg, a „szerinti jogkövetkezményeket alkalmazza” ]„a 117. §
(1)  bekezdése  szerinti  közzététellel  egyidejűleg”  szövegrész  helyébe  [a  „szerinti
jogkövetkezményeket alkalmazza, illetve ]„– szükség szerint a [rendelkezésre álló adatok és
iratok alapján dönt” ](3a) bekezdés szerinti értesítéssel együtt –" szöveg,

lép.
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Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § (1) bekezdés - Evectv. 3/A. § (1) bekezdés d) pont
Módosítás jellege: módosítás

6. §

(1) Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban:
Evectv.) 3/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A nyilvántartást vezető szerv
d)  szakmai  irányítást  és  felügyeletet  gyakorol  a  [Hatóság ](2)  bekezdés  a)  és  c)–f)  pontban
meghatározott [tevékenysége]tevékenység felett, valamint”

Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (2) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Hetv. 101/B. [§-ának]§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (3) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(3) A Hetv. 102. § (2) [bekezdésének]bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosítópont sorszáma: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (3) bekezdés - Hetv. 102. § (2) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

(3) A Hetv. 102. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)  Öröklési  bizonyítvány  kiállításának  akkor  van  helye,  ha  az  öröklési  ügyre  a  közjegyző
joghatósággal rendelkezik, és

b) hagyatékátadó végzés meghozatalára még nem került sor és a kérelmező igazolja
ba) [a kérelmező igazolja ]az örökhagyó utáni öröklési rendet, valamint
bb) több örökösként érdekelt esetén - a ba) alpontban foglaltakon túlmenően - azt is, hogy az
öröklési rend tekintetében az örökösként érdekeltek között öröklési jogi vita nincs.”

Módosítópont sorszáma: 28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (6) bekezdés - Hetv. 102/D. § (1) bekezdés nyitó 
szövegrész

10



Módosítás jellege: módosítás

(6) A Hetv. a 102/C. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„102/D. §

(1) A közjegyző az öröklésben érdekelt kérelmére külön végzésbe foglalt öröklési tanúsítvánnyal
megállapítja az örökhagyó utáni, [– ]a  [magyar jog szerinti – a ]hagyatékban vagy annak egy
részében érvényesülő – a magyar jog szerinti – öröklési rendet (az örökös személyét, a hagyatékban
való részesülése jogcímét és a hagyatékban való részesülése arányát), ha”

Módosítópont sorszáma: 29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (6) bekezdés - Hetv. 102/D. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(6) A Hetv. a 102/C. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„(2)  Az  öröklési  tanúsítvány  az  öröklésben  érdekeltnek  kizárólag  a  harmadik
[államokban]államban történő hagyatéki igényérvényesítését szolgálja; a tanúsítványban erre utalni
kell. Az ilyen tanúsítvány alapján európai öröklési bizonyítvány kiállításának nincs helye.”

Módosítópont sorszáma: 30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (8) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

(8) Hatályát veszti a Hetv.
b) 43/A. § (3) bekezdésében az „a (2) bekezdésben foglalt kérelemtől függetlenül” szövegrész.

Módosítópont sorszáma: 31.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

8. §

(1) A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.
évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 73. § (1)  [bekezdésének nyitó szövegrésze ]bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosítópont sorszáma: 32.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § (1) bekezdés - Pmt. 73. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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8. §

(1) A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.
évi  LIII.  törvény (a  továbbiakban:  Pmt.)  73.  §  (1)  bekezdésének  nyitó  szövegrésze  helyébe  a
következő rendelkezés lép:

„(1) Az e törvényben meghatározott ügyfél-átvilágítási és bejelentési kötelezettség az ügyvédet – a
(3) bekezdésben foglalt kivétellel – akkor terheli, ha az Üttv. 3. § (1) bekezdés i) pontja szerinti
tevékenységet  végez,  vagy  ha  pénz  és  értéktárgy  letéti  kezelését  végzi,  illetve  a  következő
jogügyletek előkészítésével és végrehajtásával összefüggésben végez az Üttv. 2. § (1) bekezdésében
meghatározott ügyvédi tevékenységet:

a)  gazdasági  társaságban  vagy  egyéb  gazdálkodó  szervezetben  lévő  vagyonrész  (részesedés)
tulajdonának átruházása,
b) ingatlan tulajdonának átruházása,
c) gazdasági társaság vagy egyéb gazdálkodó szervezet alapítása, működtetése, megszűnése,
d) bizalmi vagyonkezelési szerződés vagy bizalmi vagyonkezelés létesítésére irányuló egyoldalú
jognyilatkozat,
e)  ingó  vagyonelem,  különösen  pénzeszköz,  pénzügyi  eszköz  ellenérték  nélkül  történő
átruházása.”

Módosítópont sorszáma: 33.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § (3) bekezdés - Pmt. 76. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) A Pmt. 76. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az e törvényben meghatározott
c) az egyéni ügyvéd, az egyszemélyes  ügyvédi  iroda 73.  § (1)  [bekezdés]bekezdése szerinti,
továbbá a kamarai jogtanácsos 73. § (1a) [bekezdés]bekezdése szerinti tevékenysége tekintetében
az e törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére

a Magyar Ügyvédi Kamara egységes szabályzatot készít, amely az egyéni ügyvéd, az egyszemélyes
ügyvédi iroda 73. § (1)  [bekezdés]bekezdése szerinti,  továbbá a kamarai jogtanácsos 73. § (1a)
[bekezdés]bekezdése szerinti  tevékenysége  tekintetében  a  65.  §-ban  meghatározott  belső
szabályzatnak és kockázatértékelésnek minősül.”

Módosítópont sorszáma: 34.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (1) bekezdés - Üttv. 20. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„(3) Az ügyvédi tevékenység gyakorlója közhatalmi hatáskör gyakorlásával közvetlenül összefüggő
feladat ellátására létesített jogviszonya megszűnését követő két évig nem láthat el jogi képviseletet,
illetve büntetőeljárásban védelmet[,] azon közhatalmi hatáskört gyakorló szerv vagy jogutódja által
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folytatott  közhatalmi  eljárásban,  amelynek  a  tevékenységében,  valamint  az  irányításával  vagy
felügyeletével  közvetlenül  összefüggő  feladat  ellátásában  e  jogviszonya  alapján,  az  annak
megszűnését megelőző öt évben részt vett.”

Módosítópont sorszáma: 35.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (2) bekezdés - Üttv. 32. § (10) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Üttv. 32. § (7)–(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(10) Ha a (8) bekezdés szerinti elektronikus adatigénylés technikai okokból nem lehetséges, az a
megbízási szerződés megkötésének és a jognyilatkozatok okiratba foglalásának nem akadálya; az
ügyvéd  az  ellenőrzést  utólag,  az  akadály  megszűnését  követően  haladéktalanul  elvégzi,  és  az
okiratot csak ezt követően és ennek eredményétől függően [jegyzi ellen]ellenjegyzi, illetve terjeszti
elő az eljárásban.”

Módosítópont sorszáma: 36.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (4) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(4) Az Üttv. 44. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosítópont sorszáma: 37.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (5) bekezdés - Üttv. 66. § (3a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(5) Az Üttv. 66. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a)  A  minisztérium  és  a  Miniszterelnöki  Kormányiroda  kamarai  jogtanácsosa  ügyvédi
tevékenységet folytathat[,] annak a tárca nélküli miniszternek a feladat- és hatáskörét érintő ügyben,
amelynek a munkáját a munkáltatója segíti.”

Módosítópont sorszáma: 38.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (6) bekezdés - Üttv. 66. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„(5)  A munkavállalói  [érdek-képviseleti]érdekképviseleti szervezet  meghatalmazása  alapján[,]
annak kamarai jogtanácsosa a munkavállalói érdek-képviseleti szervezet saját tagjának munkaügyi
vagy közszolgálati perében jogi képviseletet elláthat.”
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Módosítópont sorszáma: 39.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (7) bekezdés - Üttv. 68. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(7) Az Üttv. 68. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Kamarai jogtanácsos ügyvédi tevékenység [folytatásra]folytatására a munka törvénykönyvéről
szóló törvény szerinti  több munkáltató által  létesített  munkaviszonyt  csak olyan munkáltatókkal
létesíthet,  amelyek  egymásnak  kapcsolt  vállalkozásai.  Több  munkáltató  által  létesített
munkaviszonyban a kamarai jogtanácsos munkáltatóját e törvény szerint terhelő kötelezettségeket
az adókötelezettségek teljesítésére kijelölt munkáltató teljesíti és valamennyi munkáltató nevében
megteszi a 67. § (1) bekezdés f) és g) pontja szerinti nyilatkozatot. Kijelölés hiányában a kamarai
jogtanácsos  munkáltatóját  terhelő  kötelezettségek  teljesítésére  a  munkaviszonyban  érintett
valamennyi munkáltató köteles.”

Módosítópont sorszáma: 40.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § új (8) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(8) Az Üttv. 77. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4)  Az  európai  közösségi  jogász  a  büntetőeljárásban,  illetve  mindazokban  a  kötelező  jogi
képviseletet igénylő ügyekben, amelyekben a terhelt védőjeként, illetve megbízója képviseletében
első alkalommal jár el bíróság vagy más hatóság előtt, köteles az együttműködési szerződést, ha az
nem magyar nyelvű, annak hiteles magyar fordítását bemutatni.”

Módosítópont sorszáma: 41.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (8) bekezdés - Üttv. 88. § (3a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(8) Az Üttv. 88. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A vagyoni tag az ügyvédi iroda alapító okiratának az ügyvédi irodai tagsága helyreállítása
céljából  történő módosítása során szavazati  joggal  rendelkezik.  Az egyszemélyes  ügyvédi  iroda
vagyoni  tagja[,] ügyvédi  irodai  tagsága  helyreállítása  céljából  az  ügyvédi  iroda  alapító  okiratát
módosíthatja.”

Módosítópont sorszáma: 42.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (10) bekezdés - Üttv. 114. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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(10) Az Üttv. 114. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az előzetes vizsgálat  lefolytatására az a fegyelmi biztos illetékes,  amelyik annak a területi
kamarának az illetékességi területén működik,  amelynek az eljárás alá vont személy a fegyelmi
vétség elkövetésének időpontjában a tagja, vagy amelyik az eljárás alá vont személyt az elkövetés
időpontjában  nyilvántartja.  Ha  az  eljárás  alá  vont  személyt  a  fegyelmi  vétség  elkövetésének
időpontjában a Magyar Ügyvédi Kamara tartja nyilván, az előzetes vizsgálatot a Magyar Ügyvédi
Kamara elnöke által kijelölt fegyelmi biztos folytatja le.”

Módosítópont sorszáma: 43.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (15) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(15) Az Üttv. 174. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosítópont sorszáma: 44.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (16) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(16) Az Üttv. 189. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint [a ]az Üttv. 189.
[§]§-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 45.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (16) bekezdés - Üttv. 189. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(16)  Az Üttv.  189.  §  (2)  bekezdése helyébe  a  következő rendelkezés  lép,  valamint  a  189.  §  a
következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az ügyvédi kamara az 1.  [melléklet ]mellékletben foglalt táblázat  20. sora szerinti adatot az
Eüsztv. szerinti rendelkezési nyilvántartásból átveszi, ha azt az ügyvéd vagy az európai közösségi
jogász oda jelentette be, illetve átadja az Eüsztv. szerinti rendelkezési nyilvántartásnak, ha azt az
ügyvédi kamarai nyilvántartásba jelentették be.”

Módosítópont sorszáma: 46.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (17) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(17) Az Üttv. 190. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az állami adó- és vámhatóság automatikus információátadás útján adatot szolgáltat az
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ügyvédi kamarának az ügyvéd, az európai közösségi jogász, a külföldi jogi tanácsadó és az
ügyvédi iroda adószámáról.”]

Módosítópont sorszáma: 47.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (18) bekezdés - Üttv. 208/A. §
Módosítás jellege: módosítás

(18) Az Üttv. 91. alcíme a következő 208/A. §-sal egészül ki:

„208/A. §

(1) Az ügyvédi tevékenység gyakorlója 2019. március 31-ig bejelenti az 1. [melléklet ]mellékletben
foglalt táblázat 46. sora szerinti adatot, ha azt az ügyvédi kamarai nyilvántartás nem tartalmazza.

(2)  [E törvénynek az ]Az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2018. évi …
törvénnyel módosított 167. § (2) bekezdését a módosítás hatálybalépését követően kitűzött általános
választás esetében kell alkalmazni.”

Módosítópont sorszáma: 48.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § új a) pont
Módosítás jellege: módosítás

11. §

Az Üttv.
a)  40.  §  (1)  és  (2)  bekezdésében az  „ügyvéd” szövegrész  helyébe  az „ügyvéd és  az európai
közösségi jogász” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 49.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § új e) pont
Módosítás jellege: módosítás

11. §

Az Üttv.
e)  77.  §  (2)  bekezdésében  a  „láthatja  el  a  képviseletet”  szövegrész  helyébe  a  „láthatja  el  a
képviseletet, és büntetőeljárásban akkor láthatja el a terhelt védelmét” szöveg,
[e) 96. § (4) bekezdésében és 150. § (2) bekezdésében az „adószámának a felfüggesztéséről”
szövegrész helyébe az „adószáma törléséről szóló figyelmeztetés megküldésével” szöveg,]

lép.
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Módosítópont sorszáma: 50.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § k) pont
Módosítás jellege: módosítás

11. §

Az Üttv.
k) 155. § [(1)](2) bekezdés f) pontjában az „ás” szövegrész helyébe az „és” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 51.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. §
Módosítás jellege: módosítás

14. §

(1)  Ez  a  törvény  [2019.  január 1-jén ]-  a  (2)  és  (3)  bekezdésben meghatározott  kivétellel  -  a
kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § (4) bekezdés 2018. december 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. §, a 2. §, a 3. § (1)-(3) bekezdés, a 3. § (5)-(14) bekezdés,  a 4-9. §, a 10. § (1)-(4)
bekezdés, a 10. § (6)-(19) bekezdés, a 11. § a)-c) pont, a 11. § e)-l) pont, 12. §, a 13. § a 15. § és az
1. melléklet 2019. január 1-jén lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 52.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. §
Módosítás jellege: módosítás

15. §

(1)  [E törvény ]A 4.  [§-a]§ a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéséről szóló, 2004. április
29-i 2004/80/EK tanácsi irányelv 10. cikkének való megfelelést szolgálja.

(2)  [E  törvény  ]A  7.  §  (1)  és  (5)  bekezdése  az  öröklési  ügyekre  irányadó  joghatóságról,  az
alkalmazandó  jogról,  az  öröklési  ügyekben  hozott  határozatok  elismeréséről  és  végrehajtásáról,
valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az
európai  öröklési  bizonyítvány  bevezetéséről  szóló  2012.  július  4-i  (EU)  650/2012  európai
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását szolgálja.

(3) A 10. § (8) bekezdése és 11. § a) és e) pontja az ügyvédi hivatásnak a képesítés megszerzése
országától  eltérő  tagállamokban  történő  folyamatos  gyakorlásának  elősegítéséről  szóló,  1998.
február 16-i 98/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és az ügyvédi szolgáltatásnyújtás
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szabadsága tényleges gyakorlásának elősegítéséről szóló, 1977. március 22-i 77/249/EGK tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Módosítópont sorszáma: 53.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet 1. pont nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

1. Az Üttv. 1. [melléklet ]mellékletében foglalt táblázat 20. sora helyébe a következő rendelkezés
lép:

Módosítópont sorszáma: 54.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet 1. pont
Módosítás jellege: módosítás

[A](A B C D E F G H I [J]J)

Módosítópont sorszáma: 55.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet 2. pont nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

2. Az Üttv. 1. [melléklete ]mellékletében foglalt táblázat a következő 33a sorral egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 56.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet 2. pont
Módosítás jellege: módosítás

[A](A B C D E F G H I [J]J)

Módosítópont sorszáma: 57.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet 3. pont nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

3. Az Üttv. 1.  [melléklet ]mellékletében foglalt táblázat  45 sora helyébe a következő rendelkezés
lép:

Módosítópont sorszáma: 58.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet 3. pont
Módosítás jellege: módosítás

[A](A B C D E F G H I [J]J)

Módosítópont sorszáma: 59.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet 4. pont nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

4. Az Üttv. 1. [melléklete ]mellékletében foglalt táblázat a következő 46a sorral egészül ki

Módosítópont sorszáma: 60.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet 4. pont
Módosítás jellege: módosítás

[A](A B C D E F G H I [J]J)

Indokolás

1. Technikai jellegű, kodifikációs pontosítás. 
2. Technikai jellegű, kodifikációs pontosítás. 
3. Technikai jellegű, kodifikációs pontosítás. 
4. Technikai jellegű, kodifikációs pontosítás. 
5. Nyelvhelyességi jellegű módosítás. 
6. A módosítás  a  szövetkezetekről  szóló  1992.  évi  I.  törvény hatálybalépéséről  és  az  átmeneti
szabályokról szóló 1992. évi II. törvény belső koherenciájának biztosítása érdekében szükséges. 
7. Technikai jellegű, kodifikációs pontosítás. 
8. Technikai jellegű, kodifikációs pontosítás. 
9. Technikai jellegű, kodifikációs pontosítás. 
10. Technikai jellegű, kodifikációs pontosítás. 
11. Technikai jellegű, kodifikációs pontosítás. 
12. Nyelvhelyességi jellegű módosítás.
13. Technikai jellegű, kodifikációs pontosítás. 
14. Technikai jellegű, kodifikációs pontosítás. 
15. Az állami adó- és vámhatóság átveszi a törvényszéki végrehajtók végrehajtási feladatait 2019.
január 1-jétől. A javaslat pontosítja az ezen kötelezettségek során irányadó Avt. és Vht. szabályok
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megjelölését.  Az érintett  szervekkel  való egyeztetés  eredményeként  megállapítást  nyert,  hogy a
folyamatban  lévő  ügyeket  a  törvényszéki  végrehajtók  nem  tudják  2019.  január  1-jével
elektronikusan átadni az állami adó- és vámhatóságnak, így az átmeneti rendelkezés módosítása
arról  rendelkezik,  hogy az állami  adó-  és  vámhatóság 2019.  január  1-jétől  az  új,  induló  ügyek
végrehajtását  fogja  foganatosítani,  míg  a  folyamatban  lévő  ügyekben  2020.  január  1-jétől
rendelkezik  végrehajtási  hatáskörrel  az  állami  adó-  és  vámhatóság.  2020.  január  1-jéig  a
folyamatban lévő ügyeket digitalizálni szükséges és legkésőbb 2020. január 31-ig át kell adni az
állami  adó-  és  vámhatóság  részére.  A  módosításra  kerülő  rendelkezések  hatálybalépéséhez
kapcsolódó  átmeneti  rendelkezéseket  vezeti  be  a  javaslat  úgy,  hogy  meghatározza,  mely
szabályokat szükséges a folyamatban lévő eljárásokban alkalmazni. 
16. A végrehajtói szolgálat megszűnésének egyik indoka a törvény alapján, ha a távolléttel érintett
napok száma meghaladja egy naptári évben a 275 napot, vagy ha a távolléttel érintett napok száma
meghaladja a három egymást követő naptári évben a 270 napot. A módosítás egyértelművé teszi,
hogy a három egymást követő naptári évben évente kell, hogy meghaladja a 270 napot a távolléttel
érintett  napok  száma.  A végrehajtót  a  30  napot  meghaladó  távolléte  esetén  állandó  helyettese
helyettesíti, aki a törvény alapján önálló bírósági végrehajtó lehet. A helyettesítés időszaka alatt az
állandó helyettes gondoskodik a végrehajtói iroda zavartalan működéséről, a működési költségeket
kifizeti, a számláit kezeli és a munkáltatói jogokat is gyakorolja a végrehajtói iroda alkalmazottai
felett. Továbbá az állandó helyettesre a végrehajtóra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően
alkalmazni. 
17. Technikai jellegű, kodifikációs pontosítás. 
18. A  módosítás  pontosítja  azt  az  értékhatárt,  amely  alatt  a  korábbi  vezető  tisztségviselők
automatikusan mentesülnek az eltiltás alól. A módosítás indoka, hogy a kényszertörlés alá kerülő
cégek jelentős  része törvényességi  felügyeleti  eljárásban megszűntnek nyilvánított  cég,  amely a
törvényességi  felügyeleti  eljárásban  helyreállíthatta  volna  törvényes  működését,  azonban  ezt
mégsem tette  meg,  így  a  cégbíróság  a  céggel  szemben  a  legsúlyosabb  intézkedést  alkalmazta:
megszűntnek  nyilvánította.  Ezen  intézkedéssel  együtt  a  cégbíróság  százezer  forint  felügyeleti
illetéket  is  kiró.  A  törvényességi  felügyeleti  eljárás  kezdete  akár  évekkel  megelőzheti  a
kényszertörlési  eljárás  kezdetét,  tehát  vélhetően  a  korábbi  vezető  tisztségviselő  mulasztása  is
közrehatott  abban, hogy a céget  megszűntnek nyilvánították.  Így az az arányos megoldás,  ha a
felügyeleti eljárás illetéke és nem az afeletti összkövetelés a mentesülés határa. 
19. A módosítás következetessé teszi az eltiltás jogkövetkezményét. A cégvezetőre és a felügyelő
bizottsági  tagokra  a  Polgári  Törvénykönyv  mondja  ki,  hogy rájuk  is  alkalmazni  kell  a  vezető
tisztségviselőkkel szembeni kizáró okokat. Ebből következően ha a Ctv. az eltiltás érintettjei között
megjeleníti a cégvezetői státuszt is, indokolt, hogy megjelenítse a felügyelőbiztossági tagságot is. 
20. Technikai jellegű, kodifikációs pontosítás. 
21. Technikai jellegű, kodifikációs pontosítás. 
22. A módosítás pontosítja az eltiltással kapcsolatos eljárási szabályokat annak érdekében, hogy a
cégbíróság minél  szélesebb körben folytathasson le bizonyítást,  illetve az érintett  személyeknek
egyértelmű  eljárási  lehetőségei  legyenek.  A módosítás  egyértelművé  teszi,  hogy  az  eltiltással
fenyegetett személyeket a cégbíróság tájékoztatja a releváns körülményekről (követelések, céggel
szemben bejelentett  mulasztások).  Az érintett  személy a  nyilatkozattételi  idő meghosszabbítását

20



kérheti, továbbá ha kéri, a cégbíróságnak személyes meghallgatást kell tartania. 
23. A 117/A. § (3a) és (3b) bekezdésére vonatkozó módosító javaslattal összhangban pontosítja a
rendelkezést. 
24. Technikai jellegű, kodifikációs pontosítás. 
25. Technikai jellegű, kodifikációs pontosítás. 
26. Technikai jellegű, kodifikációs pontosítás. 
27. Technikai jellegű, kodifikációs pontosítás. 
28. Technikai jellegű, kodifikációs pontosítás. 
29. Nyelvhelyességi jellegű módosítás. 
30. Technikai jellegű, kodifikációs pontosítás. 
31. Technikai jellegű, kodifikációs pontosítás. 
32. Technikai jellegű, kodifikációs pontosítás. 
33. Technikai jellegű, kodifikációs pontosítás. 
34. Nyelvhelyességi jellegű módosítás. 
35. Nyelvhelyességi jellegű módosítás. 
36. Technikai jellegű, kodifikációs pontosítás. 
37. Nyelvhelyességi jellegű módosítás. 
38. Nyelvhelyességi jellegű módosítás. 
39. Nyelvhelyességi jellegű módosítás. 
40., 48-49., 52. A módosítás az Európai Tanács 1977. március 22-i, az ügyvédi szolgáltatásnyújtás
szabadsága tényleges  gyakorlásának elősegítéséről  szóló 77/249/EGK irányelvének,  valamint  az
Európai Parlament és a Tanács 1998. február 16-i, az ügyvédi hivatásnak a képesítés megszerzése
országától  eltérő  tagállamokban  történő  folyamatos  gyakorlásának  elősegítéséről  szóló  98/5/EK
irányelvének  való  megfelelést  szolgálja.  Az  európai  közösségi  jogászok  számára  is  biztosítani
szükséges, hogy büntetőeljárásokban védelmet szolgáltatásnyújtás és letelepedési jog keretében a
hazai  ügyvédekkel  azonos  feltételek  szerint  láthassanak  el.  Ez  alól  kivétel  a  jogi  képviselet
ellátásának szabályozása  mintájára  az az eset,  amikor  a  büntető eljárásról  szóló  2017.  évi  XC.
törvény 44. §-a alapján a védői részvétel  kötelező.  Ilyen esetben az európai közösségi jogász a
magyar  ügyvéddel  kötött  együttműködési  megállapodása  alapján  járhat  el,  amelyet  az  eljáró
hatóságnak  vagy  bíróságnak  bemutatni  is  köteles.  A  módosításokra  tekintettel  indokolt  a
törvényjavaslat jogharmonizációs záradékkal való kiegészítése is. A módosító javaslat megfelel az
egyes házszabályi  rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.  24.)  OGY határozatban (a továbbiakban:
Házszabály) foglaltaknak, ugyanis a Házszabály 42. §-a alapján a törvényjavaslat által nem érintett
törvény  rendelkezéseire  abban  az  esetben  terjedhet  ki  a  módosító  javaslat,  ha  az  valamely
szabályszerű  módosító  javaslat  tartalmával  való  összefüggése  vagy  a  44.  §  (1)  bekezdésében
meghatározott követelmények érvényesítése miatt nyilvánvalóan szükséges. A módosító javaslattal
biztosítható az Üttv. vonatkozásában a Házszabály 44. § (1) bekezdés c) pontja szerinti az európai
uniós jogból eredő kötelezettségeknek való maradéktalan megfelelés. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

41. Nyelvhelyességi jellegű módosítás. 
42. Technikai jellegű, kodifikációs pontosítás. 
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43. Technikai jellegű, kodifikációs pontosítás. 
44. Technikai jellegű, kodifikációs pontosítás. 
45. Technikai jellegű, kodifikációs pontosítás. 
46. A módosítás elhagyja az Üttv.  190. §-ának kiegészítésére irányuló módosítást  tekinttel  arra,
hogy az azzal megegyező célú rendelkezés az adózás rendjéről  szóló 2017. évi  CL.  törvény (a
továbbiakban: Art.) módosítása útján 2019. január 1-jével az Art. átmeneti rendelkezéseként kerül
megállapításra. 
47. Technikai jellegű, kodifikációs pontosítás. 
50. Technikai jellegű, kodifikációs pontosítás. 
51. A jogalkalmazás egységesítése érdekében indokolt, hogy az Üttv. 66. §-át új (3a) bekezdéssel
kiegészítő,  valamint  a  68.  §  (2)  bekezdését  érintő  egyértelműsítő  rendelkezések  már  a  törvény
kihírdetését  követő  napon  hatályba  lépjenek.  A  Széchenyi  Pihető  Kártya  kibocsátásának  és
felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV.20.) Korm. rendelet alapján a Széchenyi Pihenő
Kártya  (SZÉP Kártya)  pénzforgalmi  szolgáltatássá  vált.  A SZÉP Kártya  készpénz-helyettesítő
fizetési eszköznek minősül, mely mögött három (al)számla áll, melyek a pénzforgalmi szolgáltatás
nyújtásáról szóló törvény alapján korlátozott rendeltetésű fizetési számlának minősülnek. Szükséges
a  Vht.  fentiek  szerinti  módosítása,  annak  érdekében,  hogy  a  SZÉP  Kártya  mentes  legyen  a
végrehajtás alól tekintettel annak béren kívüli munkáltatói juttatás jellegére. A Korm. rendelet 21. §-
ában  átmeneti  időszakot  határozott  meg  a  SZÉP  Kártya  kibocsátó  intézmények  számára  a
felkészülésre. Egyes intézmények határideje a Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés alapján legkésőbb
2019. január 5., míg más intézményeknek a felkészülési idő záró határideje a 21. § (3) bekezdése
szerint 2018. november 30. Szükséges erre tekintettel, hogy az egységes joggyakorlat kialakítása
érdekében a Vht. kapcsolódó módosítása a határidőkhöz igazodóan 2018. december 1-jével lépjen
hatályba. 
53. Technikai jellegű, kodifikációs pontosítás. 
54. Technikai jellegű, kodifikációs pontosítás. 
55. Technikai jellegű, kodifikációs pontosítás. 
56. Technikai jellegű, kodifikációs pontosítás. 
57. Technikai jellegű, kodifikációs pontosítás. 
58. Technikai jellegű, kodifikációs pontosítás. 
59. Technikai jellegű, kodifikációs pontosítás. 
60. Technikai jellegű, kodifikációs pontosítás. 
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