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Összegző módosító javaslat

A Törvényalkotási bizottság – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY
határozat 46. § (5) bekezdése alapján – az egyes elkobzott dolgok közérdekű felhasználásáról szóló
2000.  évi  XIII.  törvény  módosításáról szóló  T/13664.  számú  törvényjavaslathoz az  alábbi
összegző módosító javaslatot terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (1) bekezdés - Törvény 1. § (1a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

1. §

(1)  Az  egyes  elkobzott  dolgok  közérdekű  felhasználásáról  szóló  2000.  évi  XIII.  törvény  (a
továbbiakban: Törvény) 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) E törvény rendelkezéseit  megfelelően alkalmazni  kell  az adóhatóság által  foganatosítandó
végrehajtási eljárásokról szóló törvény alapján karitatív célú felhasználással érintett vagyontárgyak
közérdekű felhasználása esetén is, azzal, hogy elkobzás alatt a végrehajtási eljárás keretében történő
lefoglalást is, elkobzott dolog alatt a végrehajtási eljárásban lefoglalt dolgot is,  elkobzott dolgot
kezelő hatóság alatt a végrehajtást foganatosító hatóságot is érteni kell.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (1) bekezdés - Törvény 1. § (1a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

1. §

(1)  Az  egyes  elkobzott  dolgok  közérdekű  felhasználásáról  szóló  2000.  évi  XIII.  törvény  (a
továbbiakban: Törvény) 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:



„(1a) E törvény rendelkezéseit  [megfelelően ]alkalmazni kell az adóhatóság által foganatosítandó
végrehajtási eljárásokról szóló törvény alapján karitatív célú felhasználással érintett vagyontárgyak
felhasználása esetén is.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (2) bekezdés - Törvény 2. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Törvény 2. §-a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A (2) bekezdés a)  [pontja nem ]pontjában foglaltaktól eltérően nincs  akadálya az elkobzott
dolog közérdekű felhasználásának, ha a dolog jogsértő jellegétől való megfosztására sor került.”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § - Törvény 3. §
Módosítás jellege: módosítás

3. §

A Törvény 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

Az  elkobzott  dolgot  kezelő  hatóság  az  elkobzás  jogszabályban  meghatározott  végrehajtásának
megkezdése  előtt  alkalmanként,  vagy  –  ha  ez  az  érintett  dolog  csekély  mennyisége  miatt
[ésszerűtlen]észszerűtlen lenne – több elkobzásról együttesen, időszakonként, a Karitatív Tanács
honlapján közzétett  formanyomtatvány elektronikus úton való megküldésével értesíti  a Karitatív
Tanácsot, ha e törvény szerint az elkobzott dolog közérdekű felhasználásának lehet helye.”

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (1) bekezdés - Törvény 4. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

4. §

(1) A Törvény 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Karitatív Tanács 3. § szerinti  értesítés kézhezvételétől számított  soron következő ülésén,
legkésőbb  [90]60 napon belül dönt a közérdekű felhasználás kezdeményezéséről. Ha a Karitatív
Tanács  a  közérdekű  felhasználást  kezdeményező  döntést  hoz,  haladéktalanul  tájékoztatja  az
elkobzott dolgot kezelő hatóságot arról, hogy az elkobzott dolgot közérdekű felhasználásra átveszi.”
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Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (1) bekezdés - Törvény 4. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

4. §

(1) A Törvény 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Karitatív Tanács  a  3. § szerinti értesítés kézhezvételétől számított soron következő ülésén,
legkésőbb 90 napon belül dönt a közérdekű felhasználás kezdeményezéséről. Ha a Karitatív Tanács
a  közérdekű  felhasználást  kezdeményező  döntést  hoz,  haladéktalanul  tájékoztatja  az  elkobzott
dolgot kezelő hatóságot arról, hogy az elkobzott dolgot közérdekű felhasználásra átveszi.”

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § (1) bekezdés - Törvény 6. § (2) bekezdés b) és c) pont
Módosítás jellege: módosítás

6. §

(1) A Törvény 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közérdekű felhasználásnak – az 1. §-ban foglaltakon túl – akkor van helye, ha
a) az áru hamis megjelölésével vagy a versenytárs utánzásával jogaiban megsértett személy (a
továbbiakban: jogosult) a közérdekű felhasználáshoz hozzájárult, illetve
b) az elkobzott dolog [a ]jogsértő mivoltától való megfosztásának a jogosult által meghatározott
feltétele teljesült, vagy
c)  [ennek hiányában  abban  ]–  az  [esetben,  ha  ]a)  pont,  illetve  a  b)  pont  hiányában  –  az
elkobzott dolog jogsértő mivoltától megfosztható és erről a bíróság rendelkezett.”

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § (4) bekezdés - Törvény 6. § (3a) bekezdés nyitó 
szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(4) A Törvény 6. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Ha a jogosult a  [nyilatkoztában]nyilatkozatában meghatározta az elkobzott dolog jogsértő
mivoltától való megfosztásának a feltételét,”

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet
Módosítás jellege: módosítás
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„1. melléklet a 2000. évi XIII. törvényhez

A 2. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az elkobzott dolog közérdekű felhasználást
megalapozó rendeltetésének körei:

1. személyes szükségletet biztosító rendeltetési körök:
1.1. élelmezés
1.2. ruházkodás
1.3. hálófelszerelés
1.4. tisztálkodás
1.5. takarítás
1.6. tisztítás
1.7. iskoláztatás és művelődés
1.8. egyéb

2. járulékos szükségletet biztosító rendeltetési körök:
2.1. ideiglenes lakhatás
2.2. lakáskarbantartás
2.3. lakásfelszerelés
2.4. híradástechnikai felszerelés
2.5. háztartási eszköz
2.6. konyhai felszerelés
2.7. játék
2.8. szabadidősport
2.9. egyéb

3. az intézmények szükségleteinek kielégítését biztosító rendeltetési körök:
3.1. közösségi szükségletek kielégítésére alkalmas eszköz vagy felszerelés
3.2. egyéb”

Indokolás

1. A törvényjavaslat 1. § (1) bekezdése vonatkozásában terminológiai pontosítás történt. 
2. Lásd a T/13664/2/1. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
3. Kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
4. Lásd a T/13664/2/3. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
5. Az elkobzott dolgot kezelő hatóságok raktárkapacitásait, azok telítettségét is indokolt figyelembe
venni  és  észszerű határidőt  rögzíteni.  A nagy mennyiségű foglalások esetén az ingóságok piaci
alapon bérelt  raktárakban vannak elhelyezve,  melyet  a hatóságok az állami költségvetés terhére
rendeznek.  Mindezekre  tekintettel  szükséges  a  Karitatív  Tanács  számára  megállapított  döntési
határidőt 60 napban maximalizálni. 
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6. Lásd a T/13664/2/4. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
7. Lásd a T/13664/2/5. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
8. Lásd a T/13664/2/6. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
9. Lásd a T/13664/2/7. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
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