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Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/8023. 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 az megfelel-e a
HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

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 2019. november 26. 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. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/8023/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 4. §
Módosítás jellege: kiegészítés

4. §

A Kjtv. 24. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„  c) a 17. § (3) bekezdés b), c), cd) vagy d) pontjában meghatározott körülmény bekövetkezését
megállapító bírósági ügydöntő határozat jogerőre emelkedésének napjától kezdődően”

Megjegyzés: Támogatása esetén jogtechnikai pontosítása szükséges. 

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.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/8023/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. §
Módosítás jellege: elhagyás

[26. §

A Vht. 31/E. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
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„(5a) A közjegyző  által  elrendelt  végrehajtási  eljárás  során  benyújtott  végrehajtási  lap
visszavonása vagy végrehajtási záradék törlése iránti kérelem előterjesztéséért a közjegyző
részére díjat kell fizetni, amelynek mértéke 15 000 forint. Ha a kérelem alapos, a közjegyző a
végrehajtási  lap  visszavonása,  vagy  a  végrehajtási  záradék  törlése  tárgyában  hozott
döntésében hivatalból rendelkezik a megfizetett díjnak a kérelmet előterjesztő részére történő
visszafizetéséről.”]

T/8023/3/1-2. sz. 

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

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

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/8023/3/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[6. A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény módosítása

44. §

A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény (a továbbiakban: Fmhtv.) 55. §-a a
következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A végrehajtási  lap visszavonása iránti  kérelem előterjesztéséért  a MOKK részére  – a
MOKK rendszere üzemeltetési költségeinek fedezése érdekében – 15.000 Ft díjat kell fizetni; a
díj  öthatodát  a  MOKK  a  végrehajtást  elrendelő  közjegyzők  között  az  elvégzett  munka
arányában az igazságügyért felelős miniszter rendeletében meghatározottak szerint munkadíj
és költségtérítés címén megosztja, a fennmaradó összeget a MOKK a működésére fordítja. Ha
a kérelem alapos, a közjegyző a végrehajtási lap visszavonása tárgyában hozott döntésében
hivatalból  rendelkezik  a  megfizetett  díjnak  a  kérelmet  előterjesztő  részére  történő
visszafizetéséről.”

45. §

Az Fmhtv. 61. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:

„(13) E törvénynek az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló … törvénnyel
megállapított  55.  §  (9)  bekezdése  szerinti,  a  végrehajtási  lap  visszavonása  iránti  kérelem
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előterjesztéséért  fizetett  díjat  a  2020.  február  1-je  után  előterjesztett  kérelmek  után  kell
megfizetni.”]

T/8023/3/1-2. sz. 

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

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