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Összegző jelentés

egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz
(T/8023.) benyújtott,

részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) 46. §-a szerinti
eljárásában  –  2019.  december  5-i  ülésén  megtárgyalta  a  törvényjavaslatot,  valamint  értékelte  a
törvényjavaslathoz benyújtott – az összegző jelentés mellékletében szereplő – részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta  a  HHSZ 42. §-ában és  44.  §  (1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

A Bizottság – a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján – az általa támogatott részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslatot tartalmazó összegző módosító javaslatot nyújt be.

А  Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott,  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2019. december 5-én lezárta.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló
T/8023. számú törvényjavaslathoz benyújtott

T/8023/4. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról 

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

A  dokumentumban  használt  rövidítések:
Kjtv.: a  közjegyzőkről  szóló  1991.  évi  XLI.  törvény
Szüt.: a  szabadalmi  ügyvivőkről  szóló  1995.  évi  XXXII.  törvény
Ctv.: a  cégnyilvánosságról,  a  bírósági  cégeljárásról  és  a  végelszámolásról  szóló  2006.  évi  V.
törvény
Fmhtv.: a  fizetési  meghagyásos  eljárásról  szóló  2009.  évi  L.  törvény
Hetv.: a  hagyatéki  eljárásról  szóló  2010.  évi  XXXVIII.  törvény
Bvktv.: a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvény
Szaktv.: az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8023/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § - Kjtv. 104. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

8. §

A Kjtv. 104. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A szolgálatból történő felfüggesztés elrendelésére – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – a
vizsgálóbiztos és a miniszter a fegyelmi eljárás megindításától kezdve bármikor, a területi elnökség
és az országos elnökség pedig a fegyelmi feljelentésben tehet indítványt. Az ideiglenes intézkedés a
fegyelmi eljárás során bármikor elrendelhető, akkor is, ha a fegyelmi bíróság a fegyelmi eljárást
felfüggesztette.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8023/4/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § - Kjtv. 104. § (10) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

8. §

A Kjtv. 104. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) A szolgálatból történő felfüggesztés alatt az eljárás alá vont személy közjegyzői tevékenységet
nem végezhet, közjegyzővel, illetve közjegyzői irodával munkaviszonyt nem létesíthet, de ez idő
alatt  egyéb  munkaviszonyt,  szolgálati  viszonyt,  munkavégzési  kötelezettséggel  járó  egyéb
jogviszonyt  [azonban  ]létesíthet,  illetve  személyes  közreműködéssel  és  korlátlan  anyagi
felelősséggel járó vállalkozási tevékenységet folytathat.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8023/4/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

23. §

A Kjtv. 182. §-a a következő [(4)](4)-(6) bekezdéssel egészül ki:

T/8023/4/3-4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
3., 4. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8023/4/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § - Kjtv. 182. § új (5) és (6) bekezdés
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Módosítás jellege: kiegészítés

23. §

A Kjtv. 182. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(5)  E  törvénynek  az  egyes  igazságügyi  tárgyú  törvények  módosításáról  szóló  2019.  évi  ….
törvénnyel módosított 69. § (4) bekezdését az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
szóló 2019. évi …. törvény hatálybalépését megelőzően megkezdődött szünetelés tekintetében is
alkalmazni kell.

(6)  Az  egyes  igazságügyi  tárgyú  törvények  módosításáról  szóló  2019.  évi  ….  törvény
hatálybalépését megelőzően készült közjegyzői okiratot a 131. §, illetve 147/A. § alkalmazása során
akkor is közokiratnak kell tekinteni,  ha az e törvénynek az egyes igazságügyi tárgyú törvények
módosításáról  szóló  2019.  évi  …  törvény  hatálybalépését  követően  hatályos  rendelkezéseinek
megfelel.”

T/8023/4/3-4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
3., 4. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8023/4/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 24. § új 23. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

24. §

A Kjtv.
23. a 149. §-ában a „hiteles kiadmány vagy másolat” szövegrész helyébe a „hiteles kiadmány”
szöveg;

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
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Módosítópont: T/8023/4/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 32. § - Szüt. 14. § (5) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

32. §

A Szüt. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Nem végezhető szabadalmi ügyvivői tevékenység azon ügyfél számára,  [akinek]amelynél a
szabadalmi ügyvivő”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8023/4/7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 32. § - Szüt. 14. § (5) bekezdés záró szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

32. §

A Szüt. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Nem végezhető szabadalmi ügyvivői tevékenység azon ügyfél számára, akinek a szabadalmi
ügyvivő

a) az igazságügyi szakértői tevékenységen kívüli más, nem szabadalmi ügyvivői tevékenységbe
tartozó szakértői tevékenységet lát el,
b) a vezető tisztségviselőkből álló ügyvezető testület tagja vagy elnöke,
c) vezetői tisztségviselői feladatokat lát el,

kivéve,  ha  a  megbízott  szabadalmi  ügyvivői  iroda  vagy  szabadalmi  ügyvivői  társaság,  és  a
megbízás  teljesítésében  a  szabadalmi  ügyvivői  iroda  vagy szabadalmi  ügyvivői  társaság  [jelen
bekezdés ]a), b) és c)  [pontjában]pontban meghatározott tevékenységet folytató tagja nem vesz
részt, továbbá az ügyfél ehhez írásban kifejezetten hozzájárul.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8023/4/8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 44. § - Fmhtv. 55. § (9) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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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, valamint a közjegyzők munkadíjának és 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.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8023/4/9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 64. § - Bvktv. 18. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

64. §

A Bvktv. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. §

(1) Az engedély kiadására, visszavonására[,] és a bizalmi vagyonkezelő vállalkozás nyilvántartására
irányuló eljárásban[,] – ha e törvény eltérően nem rendelkezik[,] – a hivatal az MNB tv. 46. §-ában,
47. § (1) bekezdésében, 49-49/C. §-ában, 50-50/A. §-ában, 51. § (1) bekezdésében, 53. §-ában,
[57/B. §-ában, ]valamint [58]57/B–58. §-ában foglalt [rendelkezései]rendelkezések szerint jár el.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 10.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8023/4/10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 65. § (3) bekezdés - Bvktv. 18/A. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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(3) A Bvktv. 18/A. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3)  A bizalmi  vagyonkezelési  szerződést  közokiratba,  ügyvéd  vagy  kamarai  jogtanácsos  által
ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni. A közjegyző, az ügyvéd vagy a kamarai jogtanácsos az
okiratszerkesztés során vagy a szerződés ellenjegyzésekor megvizsgálja az (1) bekezdés vagy a (2)
bekezdés c)  [pont]pontja szerinti feltételek fennállását. A bizalmi vagyonkezelési szerződésnek a
vizsgálat elvégzésére tekintettel tartalmaznia kell a jogi személy vagy nem jogi személy szervezet
bizalmi vagyonkezelő vezető állású személyének, természetes személy tagjának, illetve tényleges
tulajdonosának nevét, anyja nevét és lakcímét is.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 11.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8023/4/11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 66. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(2) A Bvktv. 20. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A bejelentéshez mellékelni kell)

„d)  ha  az  nem  új  bizalmi  vagyonkezelési  szerződés  bejelentésére  irányul,  a  vagyonrendelő
nyilatkozatát  arról,  hogy a  bizalmi  vagyonkezelési  szerződés  módosítása  kizárólag  a  bizalmi
vagyonkezelő személyében történő változást tartalmazza.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 12.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8023/4/12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 67. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(2) A Bvktv. 22. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A nyilvántartás tartalmazza)

„e) – ha a korábbi bizalmi vagyonkezelő visszahívására és egyidejűleg új bizalmi vagyonkezelő
kijelölésére került sor – a korábbi bizalmi vagyonkezelőt, valamint a jogutódlás tényét.”

T/8023/4/12-13. sz. 
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Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
12., 13. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 13.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8023/4/13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 67. § (2) bekezdés - Bvktv. 22. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Bvktv. 22. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A hivatal a bizalmi vagyonkezelési jogviszony nyilvántartásba történő bejegyzéséről, valamint
[a nyilvántartásból való ]törléséről – a 36. § (5) bekezdésére figyelemmel – értesíti  az állami
adóhatóságot.”

T/8023/4/12-13. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
12., 13. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 14.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8023/4/14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 69. § - Bvktv. 30. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

69. §

A Bvktv. 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„30. §

(1)  A  bizalmi  vagyonkezelési  jogviszonyok  nyilvántartására[,] és  a  bejelentési  bizonyítvány
kiállítására, illetve visszavonására irányuló eljárásban[,] – ha e törvény eltérően nem rendelkezik[,]
– a hivatal az MNB tv. 46. §-ában, 47. § (1) bekezdésében, 49–49/C. §-ában, 50–50/A. §-ában, 51. §
(1)  bekezdésében,  53.  §-ában,  valamint  57/B–58.  §-ában  foglalt  [rendelkezései]rendelkezések
szerint jár el.”
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 15.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8023/4/15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 72. § - Bvktv. 19. alcím címe
Módosítás jellege: módosítás

72. §

A Bvktv. V. Fejezete a következő 19. és 20. alcímmel egészül ki:

„19. [A]Egyes bejelentési feltételek fennállásának vizsgálata”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 16.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8023/4/16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 72. § - Bvktv. 36. §
Módosítás jellege: módosítás

72. §

A Bvktv. V. Fejezete a következő 19. és 20. alcímmel egészül ki:

„36. §

(1)  [A ]Az  ellenőrzés  alá  eső,  nem  üzletszerűen  eljáró  azon  bizalmi  vagyonkezelő  [évente  –
felhívás nélkül, legkésőbb]esetén, aki az adott év július 30. [napjáig – köteles igazolni ]napján a
[hivatalnak, hogy ]nyilvántartásban szerepel, a hivatal a [tevékenység végzésének 18/A. ]bűnügyi
nyilvántartó szervtől  a  Bnytv.  69.  §  [(1)  vagy ](2)  bekezdésében foglalt  adatok megadásával  a
Bnytv. 71. § (2) bekezdése szerinti  [feltételei fennállnak. Az igazolás keretében ]adatigényléssel
vizsgálja  meg  azt,  hogy  felmerül-e  a  nem  üzletszerűen  eljáró  természetes  személy  bizalmi
[vagyonkezelő csatolja ]vagyonkezelőre,  jogi személy vagy nem jogi  személy szervezet  esetén
vezető  állású  személyére,  természetes  személy  tagjára,  tényleges  tulajdonosára  a  18/A.  §  (1)
[bekezdés,]bekezdése vagy  [a  ](2)  bekezdés  c)  [pont]pontja szerinti  [személyekre  vonatkozó
harminc napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt]kizáró okot megalapozó adat.

(2) Ha a [nem üzletszerűen eljáró bizalmi vagyonkezelő az (1) bekezdés szerint nem csatolt ]
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hivatal  a  kizáró  ok  fennállását  megállapítja,  és  a  kezelt  vagyonnak  nincs  másik  bizalmi
vagyonkezelője,  a  [18/A]hivatal  a  25.  §  [(1)  bekezdése  vagy  (2)  bekezdés  c)  pontja  szerinti
feltételek  igazolására  hatósági  erkölcsi  bizonyítványt,  a  hivatal]c)  pontja  szerint  a  bizalmi
vagyonkezelési jogviszonyra vonatkozó adatokat határozatával törli a nyilvántartásból, és erről a
[bűnügyi nyilvántartó szervtől ]vagyonrendelőt vagy  a  [Bnytv. 69. § (2) bekezdésében foglalt
adatok  megadásával  a  Bnytv.  71.  §  (2)  bekezdése  szerinti  adatigényléssel  vizsgálja  meg
azt]vagyonrendelő jogai gyakorlására jogosult személyt (a továbbiakban együtt e § alkalmazásában:
vagyonrendelő), ezek hiányában pedig a kedvezményezettet is értesíti azzal, hogy [felmerül-e]ha a
[nem üzletszerűen eljáró ]bizalmi  [vagyonkezelőre,  jogi személy vagy]vagyonkezelő a kizáró
okot nem  [jogi  személy  szervezet  esetén  ]hárítja  el,  a  vagyonrendelő  élhet  a  [vezető  állású
személyére,  természetes  személy  tagjára,  tényleges  tulajdonosára  ]bizalmi  vagyonkezelő
visszahívásának és másik bizalmi vagyonkezelő kijelölésének,  a  [18/A. § (1) bekezdése vagy (2)
bekezdés c) pontja szerinti kizáró okot megalapozó adat]kedvezményezett pedig az erre irányuló
bírósági eljárás kezdeményezésének jogával.

(3) Ha a [hivatal a kizáró ok fennállását megállapítja, és a kezelt vagyonnak nincs másik ](2)
bekezdés szerinti határozat bizalmi [vagyonkezelője, a hivatal a 25. § c) pontja szerint a bizalmi
vagyonkezelési szerződésre vonatkozó adatokat határozatával törli a nyilvántartásból, és erről
a vagyonrendelőt vagy a vagyonrendelő jogai gyakorlására jogosult személyt (a továbbiakban
együtt  e  §  alkalmazásában: vagyonrendelő),  ezek hiányában pedig a kedvezményezettet  is
értesíti azzal, hogy a vagyonrendelő élhet a bizalmi vagyonkezelő visszahívásának és másik
bizalmi vagyonkezelő kijelölésének, a kedvezményezett pedig az erre irányuló bírósági eljárás
kezdeményezésének jogával.]vagyonkezelőnek történő kézbesítését követő 90 napon belül

a)  a  törölt  bizalmi  vagyonkezelő  a  vele  szemben  fennálló  kizáró  okot  megszünteti,  és  ezt
megfelelő módon igazolja, vagy
b)  a  vagyonrendelő  által  kijelölt  új  bizalmi  vagyonkezelő  igazolja  a  bejegyzési  feltételek
fennállását, valamint csatolja a 20. § (3) bekezdés d) pontja szerinti nyilatkozatot,

a hivatal bejegyzi az adatokat a nyilvántartásba.

(4)  [Ha a ]A  (3)  bekezdés  szerinti  [határozat  bizalmi  vagyonkezelőnek történő kézbesítését
követő 90 napon belül az új bizalmi vagyonkezelő igazolja ]határidőben a [bejegyzési feltételek
fennállását, valamint bejelenti ]kedvezményezett igazolhatja, hogy a [korábbi, kizárással]kizáró
okkal érintett  bizalmi  vagyonkezelő  [visszahívását]visszahívása,  és  [azt,  hogy  kijelölt  ]ezzel
egyidejűleg  új bizalmi  [vagyonkezelőként a bizalmi vagyonkezelési jogviszonyba jogutódként
belépett,  ]vagyonkezelő kijelölése érdekében  a  [hivatal a korábbi,  kizárással érintett  bizalmi
vagyonkezelőre vonatkozó adat kivételével visszaállítja ]bíróságnál kezdeményezte  a  [korábbi
nyilvántartási  adatokat,  ezzel  egyidejűleg  az  új  bizalmi  vagyonkezelőt  bejegyzi  a
nyilvántartásba]37. § szerinti eljárást.

(5) [A ]Ha a (3) vagy a (4) bekezdés szerinti körülmények igazolására nem kerül sor, a hivatal a (2)
bekezdés szerinti határozat bizalmi vagyonkezelőnek történő kézbesítését követő 90. nap elteltével
a  [hivatal a ]bizalmi vagyonkezelési jogviszonynak a nyilvántartásból való törléséről értesíti  az
állami adóhatóságot.

10



(6) [Ha a (4) ]Az (5) bekezdés szerinti [határidőben a kedvezményezett igazolja, hogy ]értesítés
alapján az állami adóhatóság törli a [kizáró okkal érintett ]bizalmi vagyonkezelő [visszahívása, és
ezzel egyidejűleg új bizalmi vagyonkezelő kijelölése érdekében a bíróságnál kezdeményezte a
37.  §  szerinti  eljárást,  a  hivatal  mellőzi  az  állami  adóhatóság  (5)  bekezdés  szerinti
értesítését]által  kezelt  vagyon  adószámát.  Az  adószám  törléséről  hozott  adóhatósági  döntés
véglegessé válásának napján a bizalmi vagyonkezelési szerződés megszűnik.”

T/8023/4/16-18. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
16., 17., 18. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 17.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8023/4/17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 72. § - Bvktv. 37. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

72. §

A Bvktv. V. Fejezete a következő 19. és 20. alcímmel egészül ki:

„37. §

(1) Ha a hivatal  a 18/A. § szerinti  kizáró ok fennállását  határozatával megállapítja,  és a  kezelt
vagyonnak  nincs  másik  bizalmi  vagyonkezelője,  a  bizalmi  vagyonkezelőt  [a  megbízatásból  ]
megbízatásából  a  kedvezményezett  kérelmére a  bíróság másik vagyonkezelő egyidejű kijelölése
mellett visszahívhatja. Az eljárás során a bíróságnak a 18/A. § (1) bekezdése vagy (2) bekezdés c)
pontja szerinti kizáró ok fennállását kell vizsgálnia.”

T/8023/4/16-18. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
16., 17., 18. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 18.
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Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8023/4/18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 72. § - Bvktv. 37. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

72. §

A Bvktv. V. Fejezete a következő 19. és 20. alcímmel egészül ki:

„(4)  A  [hivatal  a  ]bíróság  új  bizalmi  vagyonkezelő  kijelölésére  irányuló  [döntése  alapján  a
korábbi, kizárással érintett bizalmi vagyonkezelőre vonatkozó adat kivételével visszaállítja a
korábbi nyilvántartási adatokat, ezzel egyidejűleg a bíróság által kijelölt ]döntését követő 30
napon  belül  az  új  bizalmi  [vagyonkezelőt  bejegyzi]vagyonkezelő  kezdeményezi a
[nyilvántartásba. Egyéb esetben a 36. ]19. § [(5) bekezdése szerint jár el]szerinti nyilvántartásba
vételi eljárás lefolytatását.”

T/8023/4/16-18. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
16., 17., 18. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 19.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8023/4/19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 76. § h) pont
Módosítás jellege: módosítás

76. §

A Bvktv.
h) 14. § (1) bekezdésében a „nyolc napon belül” szövegrész helyébe a „nyolc napon belül, a 13. §
(3)  bekezdés  a)  pont  ag)  alpontja  szerinti  adatok  [változását]tekintetében a  32.  §  (1)
bekezdésében megjelölt időpontig” szöveg,

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 20.
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Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8023/4/20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 82. § - Szaktv. 44. § (1a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

82. §

A Szaktv. 44. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A szakértő köteles az ügyintézési rendelkezések nyilvántartásába bejelenteni az elektronikus
ügyintézés általános szabályairól szóló törvény szerinti hivatalos elérhetőségét. [Az ]A Kamara által
az  e  bekezdés  szerinti  elérhetőségre  [a  Kamara  által  ]küldött  küldemény  kézbesítésére  az
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvény 14. § (4) bekezdését alkalmazni kell.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 21.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8023/4/21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 89. § - Szaktv. 159/B. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

89. §

A Szaktv. 81. alcíme a következő 159/B. §-sal egészül ki:

„159/B. §

(1)  E  törvénynek  az  egyes  igazságügyi  tárgyú  törvények  módosításáról  szóló  2019.  évi  …
törvénnyel (a továbbiakban: Mód. törvény) módosított 13. § (1) bekezdés f) és g) pontját, valamint
(2)  [bekezdését  ]bekezdés  b)  és  c)  pontját  a  Mód.  törvény  hatálybalépését  követően  fennálló
statisztikai adatszolgáltatási kötelezettséggel összefüggésben indult eljárásokban kell alkalmazni.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 22.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8023/4/22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 94. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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(2) [Az 1. §, a 6. §, 7. §, a 10-22. §, a 24. § 1. pont, a 24. § 3. pont, a 24. § 6-24. pont, ]A 26. §,
27. §, a 43-45. §, a 48-58. § és a 93. § 2020. február 1-jén lép hatályba.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 23.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8023/4/23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás
Módosítás jellege: módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. 3. § - Kjtv. 22. § (3) bekezdés b) pont
… b) pontjában, c) pont cd) alpontjában vagy 
…

2. 8. § - Kjtv. 104. § (3) bekezdés …illetve [az(1) ]az (1) bekezdés …

3. 8. § - Kjtv. 104. § (4) bekezdés
…aa)-ab) [alpontjaiban]alpontjában 
meghatározott…

4. 24. § 5. pont … [tovább]továbbá a…

5. 40. § - Ctv. 15. § (1) bekezdés
…egyes [cégjegyzék adatok ]
cégjegyzékadatok ingyenesen …

6. 45. § - Fmhtv. 61. § (13) bekezdés …szóló 2019. évi … …

7. 49. § - Hetv. 26. § (1a) bekezdés …az [adó]adó- és…

8.
49. § - Hetv. 26. § (1b) bekezdés a) 
pont

…az [adó]adó- és…

9. 50. § - Hetv. 31/A. § (4) bekezdés … egymással, valamint…

10.
52. § - Hetv. 43/C. § (3) bekezdés b) 
pont bd) alpont

… rendelkező, ismeretlen…

11.
54. § - Hetv. 110. § (2) bekezdés 16. 
pont

… hozott, valamint

12. 55. § - Hetv. 118. § (6) bekezdés … nevezett meg,…

13. 64. § - Bvktv. 18. § (2) bekezdés … aki, illetve amely …

14. 69. § - Bvktv. 30. § (2) bekezdés … aki, illetve amely …

15. 70. § - Bvktv. 31. § (1a) bekezdés … aki, illetve amely …

16. 74. § - Bvktv. 48/B. § (1) bekezdés … hivatalnak.

17. 74. § - Bvktv. 48/B. § (2) bekezdés [A ]E törvénynek a Módtv2.…

18. 83. § - Szaktv. 71. § (2f) bekezdés …szavazatot [kapó]szerzett jelölt…

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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