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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 –  a Szabályozott  Tevékenységek Felügyeleti  Hatóságáról
szóló T/15709. számú törvényjavaslathoz az alábbi összegző módosító javaslatot terjeszti elő.

Az összegző módosító javaslat 1–5., 7–24., 26–39., 43., 68. pontjának, valamint 75. pont 1–5. 
sorának elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata 
szükséges.

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (1) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

1. §

(1) A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Hatóság)
b) az önálló bírósági végrehajtói szervezetrendszer, illetve a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (a
továbbiakban: Kar) feletti felügyelet gyakorlásával és szabályozásával,

kapcsolatos feladatokat ellátó, önálló szabályozó szerv, amely csak jogszabálynak van alárendelve.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § új (5) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés



(5)  A  Hatóság  a  koncessziós  eljárásokkal,  koncessziós  szerződésekkel  összefüggő  jogviták
rendezése érdekében, a választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény (a továbbiakban: Vbt.)
rendelkezéseivel  összhangban  működteti  a  Koncessziós  Állandó  Választottbíróságot  (a
továbbiakban: Választottbíróság).

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

(2)  A  Hatóság  látja  el  szerencsejátékot  népszerűsítő  reklám  tekintetében  a  gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 5. §
(1) bekezdésében [foglaltak ]és 21. §-ában foglaltak megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatósági
feladatokat.

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (4) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(4)  A  Hatóság  feladata,  hogy  a  közérdeket  figyelembe  véve  hatékonyan  közreműködjön  a
koncessziós szerződésekkel kapcsolatos egységes joggyakorlat alakításában. [(5) ]A Hatóság [a (4)
bekezdés szerinti ]e feladatkörében:

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(5)  [A dohánytermékek nyomonkövethetőségi rendszerének létrehozására és működtetésére
vonatkozó műszaki előírásokról szóló ]Az (EU) 2018/574 bizottsági végrehajtási rendelet 3. cikk
(1) bekezdése szerinti azonosítókibocsátó a Hatóság.

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

5. §

(1) A Hatóság hatáskörébe tartozó hatósági eljárásokban – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az
általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény  (a  továbbiakban:  Ákr.)
rendelkezéseit az ezen alcímben, és a 3. § (1) és (3) bekezdésében felsorolt törvényekben, valamint
a Hatóság elnöke által kiadott rendeletben foglalt [eltérésekkel és ]kiegészítésekkel kell alkalmazni.
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Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § (2) bekezdés a)-b) pont
Módosítás jellege: módosítás

(2)  A Hatóság  elnökének  és  elnökhelyettesének  olyan  személy  nevezhető  ki,  aki  a  különleges
jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvényben (a
továbbiakban: Küt.) foglalt követelményeken túl felsőfokú iskolai végzettséggel, és

a)  legalább  [három éves ]hároméves  szakmai gyakorlattal  rendelkezik az 1.  § (1) bekezdése
szerinti tevékenységi területek legalább egyikén, vagy
b)  legalább  [három  éves  vezetői  ]hároméves  közigazgatási  vagy  pénzügyi  gyakorlattal
[rendelkezik az államigazgatásban]és legalább hároméves vezetői tapasztalattal rendelkezik.

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) Tekintettel a (2) bekezdés szerinti működési szektort érintő elhelyezkedési tilalomra, a Hatóság
elnökét,  illetve  elnökhelyettesét  a  megbízatásának  megszűnésével  egyidejűleg, ha  legalább  egy
évig, de három évnél rövidebb ideig töltötte be tisztségét, a megelőző 6 havi, ha három évig, vagy
annál hosszabb ideig töltötte be tisztségét, a megelőző 12 havi, a Hatóságtól származó nettó – azaz
személyi jövedelemadóval és járulékokkal csökkentett – jövedelmének megfelelő mértékű összeg
illeti meg, amelyet a Hatóság költségvetése terhére kell megfizetni.

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § (1) bekezdés g) pont
Módosítás jellege: módosítás

12. §

(1) A Hatóság elnöke és elnökhelyettese nem lehet
g) olyan személy, aki az [a) és b) ]a)-c) pontok alá eső személynek a Polgári Törvénykönyvről
szóló törvény szerinti közeli hozzátartozója (a továbbiakban: közeli hozzátartozó), illetve a d)
pont alá eső, vezetői munkakört betöltő személy közeli hozzátartozója, valamint

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § új (5) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(5) A Hatóság elnöke vagy elnökhelyettese nem lehet a Kar elnökségének tagja vagy annak közeli
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hozzátartozója.

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § b) pont
Módosítás jellege: módosítás

13. §

A Hatóság elnöke
b) [vezeti és ]képviseli a Hatóságot,

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § h) pont
Módosítás jellege: módosítás

13. §

A Hatóság elnöke
h) kijelöli, illetve felmenti a Koncessziós Tanács alelnökét, a Választottbíróság elnökét, alelnökét
és a Választottbíróság elnökségének tagjait.

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § új i)–n) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

13. §

A Hatóság elnöke
i) megállapítja a felelős játékszervezés elvének megfelelő szervezői tevékenységgel kapcsolatban
a túlzásba vitt  szerencsejáték ártalmairól  és a  szenvedélybetegség kialakulásának veszélyeiről
szóló tájékoztatás, a sérülékeny személyek szerencsejátékhoz való hozzáférésének korlátozása, a
kitiltás  és  a  kitiltáshoz  kapcsolódó  panaszkezelési  eljárás,  a  figyelmeztető  és  önkorlátozó
játékfunkciók, a szerencsejáték káros mentális, pszichikai és szociális hatásainak megelőzésére és
csökkentésére  szolgáló  intézkedések,  a  játékosvédelmi  nyilvántartás,  és  további  önkorlátozó
intézkedések bevezetésének, valamint a szervező által a játékos részére biztosítandó önkorlátozó
intézkedések igénybevételének részletes szabályait, a személyi megfelelőség megállapítására és
meghosszabbítására vonatkozó részletes eljárási szabályokat, a szerencsejátékok személyi, tárgyi
és  gazdasági  feltételeivel,  az  egyes  szerencsejátékok  lebonyolításával,  ellenőrzésével,  a
játéktervvel, a sorsolásos játékokkal és a fogadásokkal, a pénznyerő automaták, a játékautomaták,
a kártyatermek és a játékkaszinók üzemeltetésével, a gazdátlan, szerencsejáték keretében használt
játékeszköznek  a  Polgári  Törvénykönyvben  foglaltaktól  eltérő  tulajdonszerzésével,  a
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távszerencsejáték és  az  online  kaszinójáték szervezésének engedélyezésével,  ellenőrzésével,  a
szervezés  személyi,  tárgyi-műszaki  és  gazdasági  feltételeivel  és  lebonyolításával,
távszerencsejátékban és az online kaszinójátékban való részvétel feltételeivel, az engedély nélküli
szerencsejátékok  szolgáltatásában  való  közreműködők  kötelezettségeivel  és  a  szerencsejáték-
felügyeleti hatóság feladataival, az adópolitikáért felelős miniszterrel egyeztetve a pénzforgalmi
szolgáltató  tiltott  szerencsejáték  szervezést  megvalósító  tevékenységhez  kapcsolódó  tét
befizetésének és nyeremény kifizetésének teljesítésében való közreműködését kizáró eljárásával
és ezen eljárás ellenőrzésével kapcsolatos részletes szabályokat,
j)  megállapítja  a  felszámolói  névjegyzékbe  való  felvétel  és  az  onnan  való  törlés  részletes
feltételeit  és  eljárásrendjét,  a  névjegyzék  adatainak  változásával  összefüggő  szabályokat,  a
felszámolók adatszolgáltatásának, szakmai beszámoltatásának, hatósági ellenőrzésének részletes
szabályait,  valamint  azoknak  a  vagyoni  biztosítékoknak  a  körét,  mértékét  és  rendelkezésre
bocsátásának  módját,  amelyekkel  a  felszámolónak  rendelkeznie  kell,  a  felszámolók
névjegyzékébe nem került - de a folyamatban lévő csődeljárásokban, felszámolási eljárásokban
vagyonfelügyelőként,  ideiglenes  vagyonfelügyelőként,  felszámolóként  való  közreműködésre
jogosult  -  felszámoló  tevékenységével,  nyilvántartásával,  szakmai  beszámoltatásával,
adatszolgáltatásával és hatósági ellenőrzésével összefüggő részletes szabályokat, a csődeljárásban
a vagyonfelügyelő elektronikus kiválasztás igénybevételével történő kirendelésének, valamint az
elektronikus  kijelölést  támogató  számítógépes  rendszer  működésének,  üzemeltetésének  és
ellenőrzésének szabályait,  a  felszámolót a  zálogtárgy értékesítésekor és a követelésen alapuló
zálogjog  esetén  a  követelés  behajtásából  származó  bevételből  megillető  díj  elszámolásának
szabályait, a felszámolási eljárásban a felszámoló és az ideiglenes vagyonfelügyelő elektronikus
kiválasztás igénybevételével történő kirendelésének részletes szabályait, valamint az elektronikus
kijelölést  támogató  számítógépes  rendszer  működésének,  üzemeltetésének  és  ellenőrzésének
szabályait,  a  felszámolási  és  vagyonfelügyeleti  szakirányú  szakképzettséggel  rendelkező
személyek  kötelező  szakmai  továbbképzésének  megszervezésére  és  teljesítésére  vonatkozó
részletes szabályokat,
k)  megállapítja  az  önálló  bírósági  végrehajtók  ügyvitelének,  hivatali  működésének  és
magatartásának ellenőrzésére irányuló vizsgálatok lefolytatására vonatkozó részletes szabályokat,
a  végrehajtó  kölcsönös  áthelyezése,  felmentése,  továbbá  szolgálata  folyamatossága  és
megszűnése megállapítása, valamint a végrehajtói kinevezés érvénytelenségének megállapítása
részletes eljárási szabályait, a végrehajtók működésének folyamatosságához szükséges átmeneti
intézkedéseket,  az  önálló bírósági  végrehajtói  állások számát,  e  végrehajtók székhelyét  és  az
azonos  illetékességi  területen  működő  végrehajtók  között  a  végrehajtási  ügyek  elosztásának
rendjét,  a  végrehajtói  állások  betöltésének  és  a  végrehajtói  pályázati  eljárásnak  a  részletes
szabályait, és a végrehajtói kinevezéshez készített pályázati rangsor kialakítása során figyelembe
vehető szempontokat és azokhoz rendelhető pontszámokat, a végrehajtók, végrehajtó-helyettesek,
végrehajtójelöltek  igazolványára  és  nyilvántartására,  a  Kar  által  vezetett  nyilvántartások,
névjegyzékek vezetésére, a Kar igazgatási jellegű feladatainak ellátására és panaszügyintézésére,
továbbá a végrehajtási ügyekről vezetett nyilvántartás adatairól szóló tanúsítvány kiállításért járó
költségtérítés összegére és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokat, a fegyelmi eljárásban
közreműködő  személyek  részére  járó  költségtérítésről  szóló  szabályokat,  a  végrehajtó
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tevékenységével okozott  kárért járó kártérítés, illetve személyiségi jogsértésért  járó sérelemdíj
fedezésére  szolgáló  biztosíték  összegének  kezelésére  vonatkozó  részletes  szabályokat,  az
Integrált Végrehajtási Rendszer (a továbbiakban: IVR) bevezetésének időpontját és ütemezését, a
létrehozására,  működésére  és  felhasználására  vonatkozó  részletszabályokat,  a  működtetéséhez
szükséges, a Kar által megalkotandó szabályzatok körét, továbbá a végrehajtók által alkalmazott
informatikai  rendszer  adatállományának  az  IVR-ben  történő  rögzítésének  részletes  szabályait
azon, még érdemben befejezetlen végrehajtási ügyek tekintetében, amelyek az IVR bevezetését
megelőzően  kerültek  kiosztásra,  illetőleg  érkeztek  a  végrehajtóhoz  foganatosítás  céljából,  a
végrehajtói  díjszabást  és  a  végrehajtás  során  befolyt  összegeknek  a  végrehajtási  költségekre
történő elszámolásának részletes szabályait,  az árverezők elektronikus nyilvántartásába történő
bejegyzés  díját,  a  közös  tulajdonban  lévő  ingatlan  árverése  esetén  a  tulajdonostárs  tulajdoni
hányadának  értékesítéséért  felszámítható  díjat,  az  önálló  bírósági  végrehajtó  által  a
felvilágosításra  jogosult  részére kiadott  másolatért  felszámítható költségtérítést,  valamint  ezek
megfizetésének  módját,  az  általános  költségátalány  megfizetéséről  szóló  szabályokat,  az
elektronikus  árverési  rendszer  és  a  kézbesítési  rendszer  informatikai  alkalmazásának
működtetésére,  biztonsági  követelményeire  és  felhasználói  szabályzatának  kötelező  tartalmi
elemeire,  a  panaszügyek  intézésére  irányuló  eljárások  lefolytatására,  és  a  fegyelmi  eljárások
nyilvántartására vonatkozó részletes szabályokat,
l) megállapítja a dohánytermék-kiskereskedőkkel, a dohány-kiskereskedelmi ellátóval megkötött
koncessziós szerződések szerinti koncesszióköteles tevékenység gyakorlásának ellenőrzésére, a
dohánytermék-kiskereskedelemi  jogosultság  gyakorlására  külön  feljogosított  személyek
kötelezettségeinek  ellenőrzésére,  a  dohánytermék-kiskereskedelem  engedélyezésével,  a
dohánytermék-kiskereskedelmi  tevékenység  végzésére  jogosító  engedéllyel  rendelkező
személyek közhiteles nyilvántartására, a dohánytermék-kiskereskedelem hatósági felügyeletére és
a fiatalkorúak különös védelmével kapcsolatos rendelkezések végrehajtásának ellenőrzésére és a
dohánytermék-nagykereskedő  a  fiatalkorúak  dohányzásának  visszaszorításáról  és  a
dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Fdtv.)
szerinti kötelezettségeinek ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokat,
m) megállapítja a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 1. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott
szolgáltatók  (a  továbbiakban:  szolgáltatók)  számára  kiadandó,  az  Európai  Unió  és  az  ENSZ
Biztonsági Tanácsa által  elrendelt  pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról
szóló  2017.  évi  LII.  törvény (a  továbbiakban:  Pvkit.)  szerinti  szűrőrendszer  kidolgozására  és
működtetésének  minimumkövetelményeire  vonatkozó  részletszabályokat,  a  szolgáltatók
tekintetében a belső kockázatértékelés elkészítésének szabályrendszerére,  a belső ellenőrző és
információs rendszer működtetésére, az egyszerűsített és a fokozott ügyfél-átvilágítás esetköreire
és  azok  felügyeleti  jóváhagyásának  szabályaira,  az  auditált  elektronikus  hírközlő  eszköz  és
működtetésének  minimum követelményeire,  auditálásának  módjára,  valamint  az  ilyen  eszköz
útján  végzett  ügyfél-átvilágítás  végrehajtására,  a  megerősített  eljárás  esetköreire  és
feltételrendszerére,  a  kockázatérzékenységi  megközelítés  alapján üzleti  kapcsolat  létesítéséhez
vagy ügyleti megbízás teljesítéséhez vezetői döntést igénylő esetek meghatározására, a képzési
programra, az ügylet felfüggesztésére vonatkozó részletszabályokat,
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n) törvényben kapott felhatalmazás alapján rendeletet ad ki.

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

15. §

(1) A Hatóság elnöke, elnökhelyettese tevékenységüket közszolgálati jogviszony keretében látják el,
jogviszonyukra  az  e  törvényben  foglalt  eltérésekkel  a  [különleges  jogállású  szervekről  és  az
általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló törvényt ]Küt. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltakat a Hatóság munkavállalójára [megfelelően ]alkalmazni kell.

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. § (2) bekezdés g) pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Hatóság bevételét képezi
g) a 3. § [(6)](5) bekezdése szerinti azonosítókibocsátási tevékenységből származó bevétel, és

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) [A Magyar Állam ]Az állam a Hatóságnak évente felügyeleti hozzájárulást fizet. A felügyeleti
hozzájárulás éves mértéke az éves költségvetési törvényben a Hatóság tekintetében megállapított
kiadási  és  bevételi  előirányzat  különbsége.  A felügyeleti  hozzájárulás  összegét  indexálni  kell
legalább a  tárgyévet  megelőző évi  magyarországi  fogyasztói  árindex mértékével,  azzal,  hogy a
tárgyévi felügyeleti hozzájárulás összege nem lehet kevesebb a tárgyévet megelőző év felügyeleti
hozzájárulás összegénél.

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 21. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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21. §

(1) A Hatóság keretében Koncessziós Tanács (a továbbiakban: Tanács) működik az egységes állami
koncessziós joggyakorlat kialakítása, a koncesszióról szóló törvény és a kizárólagosan az állam által
végezhető gazdasági tevékenységek folytatásának módját, részletes feltételeit meghatározó ágazati
törvények  (a  továbbiakban  együtt:  koncessziót  szabályozó  törvények)  alapelveinek,  a  közérdek
érvényesítése érdekében, amelynek keretében a Tanács

a)  az  igazságügyért  felelős  miniszterrel,  a  koncesszióról  szóló  1991.  évi  XVI.  törvény  (a
továbbiakban:  Ktv.)  5.  §  (1)  bekezdése  szerinti  kormányrendeletben  kijelölt  miniszterrel  és
központi  kormányzati  igazgatási  szervvel,  valamint  az  állami  vagyon  felügyeletéért  felelős
miniszterrel egyeztetve - és adott esetben az országos gazdasági kamarákkal vagy más szakmai
szervezetekkel  együttműködve  -  a  koncesszióra  vonatkozó  jogszabályok  alkalmazását
elősegítendő  iránymutatásokat,  közleményeket,  tájékoztatókat  ad  ki, útmutatót  készít  a
jogorvoslati  döntésekből  és  a  koncesszióköteles  tevékenységek  ellenőrzésének  gyakorlatából
levonható tapasztalatok alapján, valamint a koncessziókkal kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról,
b)  a  koncessziós  szabályozás  kialakítása  tekintetében  az  arra  jogosultnál  javaslatot  tesz
jogszabály kiadására, módosítására, hatályon kívül helyezésére,
c) folyamatosan figyelemmel kíséri a koncesszióra vonatkozó jogszabályok alkalmazását,
d)  kapcsolatot  tart  a  koncesszió,  illetve  koncessziós  eljárások  szabályozását,  az  egyes
koncessziók odaítélését ellátó külföldi szervekkel, hatóságokkal,
e) figyelemmel kíséri a koncessziós eljárások és a koncessziós szerződések teljesítését,
f) vezeti az egyes koncessziókkal kapcsolatos, a Hatóság elnökének rendeletében foglalt hatósági
nyilvántartásokat[.],
g) megállapítja ügyrendjét,
h) ellátja a részére törvényben előírt egyéb feladatokat.

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 21. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A hattagú Tanács tagja a Hatóság elnöke és a Hatóság elnökét rendelet kiadásában helyettesítő
elnökhelyettes.  A Tanács  tagja  továbbá  a  miniszterelnök,  a  Gazdasági  Versenyhivatal  elnöke,  a
Közbeszerzési Hatóság elnöke, valamint a Hatóság elnöke által kijelölt egy-egy személy.

[a) a miniszterelnök által kijelölt személy,
b) a Gazdasági Versenyhivatal elnöke vagy az általa kijelölt személy,
c) a Hatóság elnökét rendelet kiadásában helyettesítő elnökhelyettes,
d) a Hatóság elnöke által kijelölt személy.]

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 21. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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(6) A (2) bekezdés szerinti kijelölt  tagok megbízatása  [legfeljebb három ]kilenc  évre szól. A tag
megbízatásának lejártát követően ismételten kijelölhető.

Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. § (2) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Tanács elnöke
b) a Tanács hatáskörébe tartozó halasztást nem tűrő ügyek eldöntése érdekében - a  [Hatóság
szervezeti  és  működési  szabályzatában  ]Tanács  ügyrendjében  meghatározottak  szerint  -  a
tanácsülések  közötti  időszakban  –  elektronikus  hírközlő  eszköz  útján  –  való  szavazást
kezdeményez.

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(7)  A  Tanács  tagját  a  kijelölésre  jogosult  személy  [bármikor  írásban  visszahívhatja.  A
visszahívást  nem  kell  megindokolni.  A  visszahívásról  a  kijelölésre  jogosult  személy
haladéktalanul ]a Tanácsban végzett szakmai tevékenységére figyelemmel - a Tanács elnökének
előzetes  egyetértésével  -  bármikor  írásban  [értesíti  a  Hatóság  elnökét]visszahívhatja.  A
visszahívást indokolni kell.

Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. §
Módosítás jellege: elhagyás

[23. §

A Tanács
a) az  igazságügyért  felelős  miniszterrel,  a  Ktv.  5.  §  (1)  bekezdése  szerinti
kormányrendeletben  kijelölt  miniszterrel  és  központi  kormányzati  igazgatási  szervvel,
valamint az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszterrel egyeztetve - és adott esetben az
országos  gazdasági  kamarákkal  vagy  más  szakmai  szervezetekkel  együttműködve  -  a
koncesszióra  vonatkozó  jogszabályok  alkalmazását  elősegítendő  útmutatót  készít  a
jogorvoslati döntésekből és a koncesszióköteles tevékenységek ellenőrzésének gyakorlatából
levonható  tapasztalatok  alapján,  valamint  a  koncessziókkal  kapcsolatos  gyakorlati
tudnivalókról,
b) ellátja a részére törvényben előírt egyéb feladatokat.]
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Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új IV. Fejezet
Módosítás jellege: kiegészítés

IV. Fejezet

A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG

11. A Választottbíróság szervezete és működése

27. §

(1)  A  Választottbíróság  Magyarország  területén  a  koncessziós  eljárásokkal,  koncessziós
szerződésekkel kapcsolatos ügyekben ellátja az állandó választottbíróság e törvényben, a Ktv.-ben
és a Vbt.-ben, illetve az e törvényekkel összhangban az ügyrendjében és az eljárási szabályzatban
meghatározott feladatait.

(2) A Választottbíróság szervei:
a) az öttagú elnökség, és
b) a Választottbíróság ügyvitelét ellátó titkárság.

(3) Az elnökség a Választottbíróság általános döntéshozó szerve.

(4)  Az elnökségbe az elnököt,  alelnököt  és  három tagot  a  Tanács javaslatára  a  Hatóság elnöke
nevezi  ki  és  menti  fel.  A tagot  elnökségi  feladatai  ellátásával  összefüggésben  az  elnök  nem
utasíthatja.

(5)  Az  elnökség  tagja  olyan  személy  lehet,  aki  legalább  5  év  szakmai  gyakorlattal,  jogi
szakvizsgával,  valamint  jelentős  tapasztalattal  rendelkezik  a  választottbíráskodásra  vagy  a
koncesszióra  vonatkozó  szabályok  alkalmazásával  kapcsolatban.  Jelentős  tapasztalattal  az  a
személy  rendelkezik,  akinek  a  neve  fel  van  tüntetve  valamely  belföldi  vagy  külföldi  állandó
választottbíróság választottbírói listáján (névjegyzékén), vagy rendszeresen jogi képviseletet lát el
választottbírósági, illetve koncesszióval kapcsolatos ügyekben.

(6) Az elnökségi tagok - ideértve az elnököt és az alelnököt is - megbízatása kilenc évre szól, és
egyszer nevezhetők ki újra.

(7)  Az elnökség tagja  -  a  (8)  bekezdésben foglalt  kivétellel  -  nem járhat  el  választottbíróként,
szakértőként, valamint jogi képviselőként a Választottbíróság hatáskörébe tartozó eljárásban.

(8)  Az elnökség tagja  akkor  járhat  el  választottbíróként  a  Választottbíróság  hatáskörébe  tartozó
eljárásban,  ha  a  választottbírókénti  kijelölését  az  elnökségi  tagi  megbízatása  keletkezése  előtt
elfogadta  vagy ha  megbízatása  keletkezése  után  a  felek  jelölik  választottbírónak.  A felek  által
történő  jelölés  esetén  az  elnökség  tagja  a  felek  által  megválasztott  választottbírák  részéről  a
választottbírósági  tanács  elnökévé  is  jelölhető.  A Választottbíróság  elnöksége  nem  jelölhet  ki
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elnökségi tagot eljáró választottbírónak vagy a választottbírósági tanács elnökének. Az elnökség
tagja  abban  az  eljárásban  járhat  el  szakértőként,  amelyben  az  elnökségi  tagi  megbízatása
keletkezése előtt szakvéleményt adott.

(9) A Választottbíróságot az elnök és az általános helyetteseként eljáró alelnök képviseli.

(10) Az elnökség tagja az e törvényben meghatározott feladatait személyesen köteles ellátni.

(11) Az elnökség tagjának megbízatása megszűnik
a) a megbízatás időtartamának lejártával,
b) visszahívással,
c) lemondással,
d) a tisztségre méltatlanná vagy tartósan alkalmatlanná válás esetében,
e) halálával,
f) ha a bíróság jogerős ítéletében bűncselekmény elkövetése miatt megállapítja a tag büntetőjogi
felelősségét.

(12) A (11) bekezdés d) pontja szerinti esetben a megbízatás megszűnését a Hatóság elnöke – a
Tanács véleményének figyelembevételével – állapítja meg.

(13)  Az  elnökség  tagját  a  Hatóság  elnöke  a  Választottbíróság  ügyrendjében  foglaltak  szerint
bármikor írásban visszahívhatja. A visszahívást nem kell megindokolni.

(14)  Az  elnökség  tagja  tisztségéről  bármikor  írásban  lemondhat.  A  lemondást  nem  kell
megindokolni. A lemondást a Hatóság elnökével kell közölni.

28. §

(1) Az elnökség
a)  elfogadja  és  a  Választottbíróság  honlapján  nyilvánosságra  hozza  a  Választottbíróság
ügyrendjét és az eljárási szabályzatot,
b) választottbíró-ajánlási listát készít, és azt legalább háromévente felülvizsgálja,
c) gyakorolja a Vbt. szerinti választottbíró-kijelölési jogot,
d)  eljárási  kérdésekre  vonatkozó  ajánlásokat  tehet  azzal,  hogy  az  ajánlás  az  eljáró
választottbírósági tanácsot nem köti,
e)  az  eljárási  szabályzatban  megállapítja  az  alapeljárás,  a  választottbírósági  ítélet
érvénytelenítését követően folytatódó eljárás, valamint az eljárásújítás választottbírósági díjának
mértékét,  továbbá  a  választottbírósági  ítélet  érvénytelenítése  esetén  az  adott  ügyben  eljáró
választottbírósági tanács vagy tanácsok díjazásával összefüggő részletszabályokat,
f)  az  eljárási  szabályzatban  írja  elő  elkülönített  tartalékalap  képzését  a  felek  által  meg  nem
térítendő díjak és költségek fedezése céljából, valamint dönt az elkülönített tartalékalap terhére
történő kifizetések teljesítéséről az eljárási szabályzatban meghatározott rend szerint.

(2) Az elnök
a) irányítja a titkárságot,
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b) gondoskodik arról, hogy a Választottbíróság keretében eljáró választottbírósági tanács által
meghozott ítélet és a választottbírósági tanács hatáskörével kapcsolatos kifogás tárgyában hozott
döntés,  valamint  a  választottbírósági  eljárást  megszüntető végzés  -  kivéve  a  felperesi  kereset
előterjesztésének elmaradása, a felperes keresettől elállása és a felek eljárás megszüntetésében
történő  megállapodása  miatti  megszüntetés  esetét  -  anonimizált  és  a  felek  felismerésének
lehetőségét  kizáró  kivonata  a  határozat  meghozatalától  számított  hat  hónap  elteltével  a
Választottbíróság honlapján kereshető formában megjelenjen és ott fellelhető legyen.

(3)  Az  elnökség  tagja  havi  tiszteletdíjra  jogosult,  amelynek  mértékéről  a  Tanács  javaslatára  a
Hatóság elnöke dönt  azzal,  hogy a havi  tiszteletdíj  nem haladhatja  meg a mindenkori  kötelező
legkisebb munkabér háromszorosát.

(4) A titkárság alkalmazottai a Hatósággal állnak közszolgálati jogviszonyban, amely jogviszonyra e
törvényt és a Küt. rendelkezéseit kell alkalmazni. A titkárság alkalmazottai a feladatuk ellátásával
kapcsolatban tudomásukra jutott minősített adatot és üzleti titkot kötelesek megőrizni.

(5) Ha a felek által  meg nem térítendő díjak és költségek fedezése céljából képzett  elkülönített
tartalékalap  nem nyújt  fedezetet  a  szükséges  kifizetések  teljesítéséhez,  a  fedezet  rendelkezésre
állásáról a Választottbíróságot működtető Hatóság költségvetéséből kell gondoskodni.

29. §

(1)  A Választottbíróság nyilvános pályázat  alapján választottbíró-ajánlási  listát  (a  továbbiakban:
lista) készít.

(2) A listára annak a kiváló szakmai tudású jogásznak a neve vehető fel, aki
a) azt kéri,
b) jogász munkakörben eltöltött, legalább tíz év szakmai gyakorlattal rendelkezik,
c) jogi szakvizsgával vagy közigazgatási szakvizsgával rendelkezik,
d) az elnökség többségi véleménye szerint a választottbírói munka elvégzésére alkalmas, és
e) még nem töltötte be a hetvenedik életévét.

(3) Törölni kell a listáról annak a nevét, aki
a) a hetvenedik életévét betöltötte,
b) meghalt, vagy
c) a törlését kéri.

(4) A Választottbíróság a listát, valamint annak módosításait a Hatóság elnöke általi jóváhagyást
követően a honlapján közzéteszi.

(5) A Választottbíróság a listát háromévente felülvizsgálja.

(6)  A listán  szereplő  személyekből  álló  testület  az  ügyrendben  meghatározott  kérdésekben  az
ügyrendben meghatározott módon véleményt nyilváníthat.
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Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. §
Módosítás jellege: módosítás

28. §

(1)  Ez a törvény  -  a (2) és (3) bekezdésben foglalt  kivétellel  -  2021.  [október]július 1-jén lép
hatályba.

(2) A 32. § (1) bekezdése 2021. szeptember 30-án lép hatályba.

(3) Az 1-29. §, a 31. §, a 32. § (2)-(15) bekezdése, a 33-34. §, a 36-37. §, a 38. § (1)-(7) bekezdése,
a 38. § (8) bekezdés b), c), g) és h) pontja, a 39-53. § 2021. október 1-jén lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 29. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2)  A Hatóság  -  [a  fiatalkorúak  dohányzásának  visszaszorításáról  és  a  dohánytermékek
kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Fdtv.) ]az Fdtv. 4. § (2)
[bekezdés b), i) és j) pontja ]bekezdése szerinti feladatok és az azokhoz kötődő magánjogi jogok
és  kötelezettségek, valamint  a  vezető  tisztségviselői,  felügyelőbizottsági  tagsági  jogviszony
kivételével - az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(a  továbbiakban:  ND  Zrt.)  általános  és  egyetemes  jogutódja,  ideértve  az  ND  Zrt.  valamennyi
feladatának jövőbeni  ellátását,  továbbá valamennyi  jogát  és  kötelezettségét,  valamint  vagyonát,
vagyoni jogait és előirányzatait, ideértve a megszerzett szerzői jogokat, forráskódokat és licenceket
is.

Módosítópont sorszáma: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 29. § új (13) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(13) A 20. § (3) bekezdése szerinti felügyeleti hozzájárulás mértéke 2021. évben hétszázötvenmillió
forint, 2022. évben hárommilliárd forint.

Módosítópont sorszáma: 28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 30. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

30. §
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(1) Az SZF elnökének és elnökhelyetteseinek megbízatása  [e törvény hatálybalépésének]2021.
szeptember  30. napján  megszűnik.  Az elnök és  az  elnökhelyettes  a  11.  §  (1)  bekezdés  szerinti
végkielégítésre  jogosult,  kivéve,  ha  megbízatása  megszűnésétől  számított  30  napon  belül
közszolgálati vagy kormányzati szolgálati jogviszonyt létesít.

Módosítópont sorszáma: 29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 30. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az SZF-nél foglalkoztatott és az IM-től és az MKI-tól átkerülő kormánytisztviselő kormányzati
szolgálati  jogviszonya  –  a  (6)  és  (7)  bekezdésben  foglalt  kivétellel  –  a  közszolgálati
munkaszerződésben foglaltak szerint 2021. október 1-jén közszolgálati jogviszonnyá alakul át, oly
módon, hogy arra e törvény eltérő rendelkezése hiányában 2021. október 15. napjáig a kormányzati
igazgatásról szóló törvény 2021. szeptember 30. napján hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. A
jogviszony átalakulása  nem érinti  a  2021.  október  1-je  előtt  keletkezett  kormányzati  szolgálati
jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket, kivéve, ha e törvény ettől eltérően rendelkezik. A
jogviszony  átalakulásáról  a  munkáltató  köteles  a  köztisztviselőt  tájékoztatni  és  a  közszolgálati
munkaszerződést 2021. október [1-jén ]15. napjáig megkötni.

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

(7) Ha a közszolgálati munkaszerződés a (2) bekezdés szerinti [határnapon]határnapig nem kerül
megkötésre, az érintett jogviszonya a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 114.
§ (3) bekezdésében foglaltak szerint 2021. október 16. napjával szűnik meg.

Módosítópont sorszáma: 31.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 30. § (9) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(9)  Az  érintett  a  munkaköre,  álláshelye  alapján  2021.  szeptember  30.  napján  ellátott  feladatait
mindaddig  elláthatja,  amíg  az  álláshelyén  ellátandó  feladatok  vagy az  álláshely  betöltésének  a
[különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló törvényben ]
Küt.-ben meghatározott szakmai feltételei meg nem változnak.

Módosítópont sorszáma: 32.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 30. § (10) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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(10)  E  [törvény]§ hatálybalépése  nem  szakítja  meg  a  2021.  szeptember  30.  napján  fennálló
jogviszonyból eredő igények elévülését.

Módosítópont sorszáma: 33.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 30. § (11) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(11)  Az  érintett  illetményét  úgy  kell  megállapítani,  hogy  az  nem  lehet  kevesebb  annál,  mint
amekkora  összegre  illetményként  a  kinevezési  okirat, illetve  munkabérként  a  munkaszerződés
alapján 2021. szeptember 30. napján jogosult volt.

Módosítópont sorszáma: 34.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 30. § (12)-(14) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(12) Az érintett részére a 2021. szeptember 30-án meglévő azon időarányos  szabadságát, amelyre
2021.  szeptember  30-ig  jogosultságot  szerzett,  2021.  szeptember  30-át  követően  –  a  (15)
bekezdésben meghatározott kivétellel – nem lehet kiadni.

(13) Az érintett 2021. szeptember 30-án meglévő, (12) bekezdés szerinti ki nem adott szabadságát
40 napon belül meg kell váltani.

(14) A (13) bekezdés szerinti megváltás során az érintettet 2021. szeptember 1. napján megillető
illetménnyel, illetve munkabérrel kell számolni.

Módosítópont sorszáma: 35.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

31. §

(1) Az ND Zrt.-től a 29. § (2) bekezdés alapján a Hatósághoz kerülő munkavállaló munkaviszonya
– a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. október 1-jén közszolgálati jogviszonnyá alakul
át,  oly  módon,  hogy  e  törvény  eltérő  rendelkezése  hiányában  2021.  október  15.  napjáig  a
munkavállaló munkaszerződését kell alkalmazni. A jogviszony átalakulásáról a munkáltató köteles
a munkavállalót értesíteni és a közszolgálati munkaszerződést 2021. október  [1-jén ]15. napjáig
megkötni.

Módosítópont sorszáma: 36.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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(3) A (2) bekezdésben foglaltakat kell  [megfelelően ]alkalmazni, ha a munkavállalóval szemben
törvény  alapján  összeférhetetlenség  áll  fenn,  kivéve,  ha  az  összeférhetetlenséget  kiváltó  ok
megszüntethető, és ennek érdekében a munkavállaló legfeljebb a (4) bekezdésben foglalt időpontig
intézkedik, és ezt igazolja.

Módosítópont sorszáma: 37.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) A munkavállaló [a közszolgálati munkaszerződés átvételét követő tizenöt napon belül ]2021.
október  15.  napjáig  aláírja  a  közszolgálati  munkaszerződést,  vagy  nyilatkozik  arról,  hogy
továbbfoglalkoztatásához  nem járul  hozzá,  ebben  az  esetben  [munkaviszonya jogállásváltozás
nélkül  a  jogállásváltozás  időpontjával  ]jogviszonya 2021.  október  16.  napjával  megszűnik.  E
rendelkezést  [megfelelően  ]alkalmazni  kell  akkor  is,  ha  [a  munkavállaló  a  közszolgálati
munkaszerződés átvételét követő tizenöt napon belül ]az érintett 2021. október 15. napjáig nem
tesz nyilatkozatot vagy nem írja alá a [kinevezési okiratot]közszolgálati munkaszerződést.

Módosítópont sorszáma: 38.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. § új (8) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(8)  Az  érintett  illetményét  úgy  kell  megállapítani,  hogy  az  nem  lehet  kevesebb  annál,  mint
amekkora összegre munkabérként a munkaszerződés alapján 2021. szeptember 30. napján jogosult
volt.

Módosítópont sorszáma: 39.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 32. §
Módosítás jellege: kiegészítés

32. §

(1) A Választottbíróság elnöksége 2021. november 30. napjáig elfogadja az ügyrendjét és az eljárási
szabályzatot, valamint a honlapján közzéteszi a listát.

(2) A Választottbíróság ügyrendje és eljárási szabályzata szövegének, valamint a lista előkészítése
céljából 2021. október 31. napjáig előkészítő bizottságot kell létrehozni, amelynek 5 tagját a Tanács
javaslatára a Hatóság elnöke jelöli ki.

Módosítópont sorszáma: 40.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 32. §
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Módosítás jellege: módosítás

32. §

Az 1-[3]4. §, a 7-[27]29. § és a  [29-]31-34. § az Alaptörvény 23. cikke, a  37. § (2) bekezdése az
Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése, a 41. § az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése, a [42]45.
§ és a  [43]46. § az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése, valamint a  [45]47. § az Alaptörvény 40.
cikke alapján sarkalatosnak minősül.

Módosítópont sorszáma: 41.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. §
Módosítás jellege: módosítás

33. §

[E törvény ]A 3. § [(6)](5) bekezdése
a)  a  dohánytermékek  nyomonkövethetőségi  rendszerének  létrehozására  és  működtetésére
vonatkozó  műszaki  előírásokról  szóló,  2017.  december  15-i  (EU)  2018/574  bizottsági
végrehajtási rendelet 3. cikk (1) bekezdése, és
b) a dohánytermékeken elhelyezett biztonsági elemekre vonatkozó műszaki előírásokról szóló,
2017. december 15-i (EU) 2018/576 bizottsági végrehajtási határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Módosítópont sorszáma: 42.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

34. §

(1)  A  [koncesszióról  szóló  1991.  évi  XVI.  törvény  (a  továbbiakban:  Ktv.)  ]Ktv.  5.  §  (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosítópont sorszáma: 43.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(2) A Ktv. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. §

A koncessziós szerződésből eredő jogviták elbírálása során – a felek ilyen megállapodása esetén,
nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése vagy Magyarország nemzetközi szerződésből eredő eltérő
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kötelezettsége hiányában – a Koncessziós Állandó Választottbíróság és külföldi választottbíróság is
eljárhat, egyébként a koncessziós szerződésből eredő jogviták elbírálására az általános hatáskörrel
és illetékességgel rendelkező bíróság jogosult.”

Módosítópont sorszáma: 44.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 35. § (1) bekezdés - Szjtv. 1. § (7c) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

35. §

(1) A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 1. §
(7c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7c) A felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló jogszabály szerinti,  az ajánlott felelős
játékszervezői  minősítés  megállapításához  szükséges,  ezen  jogszabály  szerinti  szervezet
tevékenységének támogatására vonatkozó feltételt a szerencsejáték szervező a [törvény ]29/J. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti szervezet támogatásával is teljesítheti.”

Módosítópont sorszáma: 45.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 35. § (5) bekezdés - Szjtv. 27/B. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(5) Az Szjtv. 27/B. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A  [szerencsejáték szabályozásért felelős miniszter a (2) ]3. § (1)  bekezdés  [g)]a) pontja
szerinti  [nyilatkozathoz  beszerzi]kérelmező  kérelmét a  Hatóság  elnökének  a  játékkaszinó
üzemeltetéséhez - meghatározott időszakra, helyszínre, valamint egyéb feltételekkel - való előzetes
[hozzájárulását]hozzájárulásának birtokában nyújthatja be.”

Módosítópont sorszáma: 46.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 35. § (7) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

(7) Az Szjtv.
a)  1.  §  (5)  bekezdésében  a  „szerencsejáték-felügyeleti  hatóság”  szövegrész  helyébe  a
[„Szabályozott  ]„szerencsejáték-felügyeleti  hatósági  jogkörben  eljáró  Szabályozott
Tevékenységek  Felügyeleti  Hatósága  (a  továbbiakban:  [szerencsejáték-felügyeleti  hatóság,
vagy ]Hatóság)” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 47.

18



Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 35. § (8) bekezdés új c) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

(8) Hatályát veszti az Szjtv.
c) 27/B. § (2) bekezdés g) pontja,

Módosítópont sorszáma: 48.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. § (1) bekezdés - Csődtv. 10. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

36. §

(1) A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban:
Csődtv.) 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha a csődeljárás megindítása iránti kérelmet a bíróság nem utasítja el, 15 napon belül végzést
hoz  a  csődeljárás  elrendeléséről[,] és  [ezt  követően  ]a  [felszámolók  névjegyzékéből  –  az
ötszázmillió forintot elérő vagy azt meghaladó mérlegfőösszeggel rendelkező adós esetében a
kiemelt  felszámolók  névjegyzékéből  –  történő  ]vagyonfelügyelő  [kirendelése  érdekében
haladéktalanul megkeresi ]kirendeléséről a [Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságát
(a  továbbiakban:  Hatóság).  A vagyonfelügyelő  nevének,  székhelyének  ismeretében  soron
kívül]27/A. § (1) bekezdésében foglaltak alkalmazásával, és ezt követően haladéktalanul intézkedik
[az erről szóló végzésnek -  jogszabályban meghatározott módon - ]a  végzés  Cégközlönyben
történő közzétételéről és a cégjegyzékben az adós cégneve mellett a „cs. a.” toldat feltüntetéséről. A
Cégközlönyben történő közzétételre a Cégközlöny honlapján, napi feltöltéssel, 0 órakor kerül sor. A
bíróság végzése ellen - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - jogorvoslatnak nincs helye.”

Módosítópont sorszáma: 49.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(2) A Csődtv. 10. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A csődeljárás elrendeléséről szóló, közzétételre kerülő végzésnek tartalmaznia kell)

„h) ha  az  adós  kiemelt  jelentőségű  gazdálkodó  szervezetnek  minősül,  az  erre  történő
utalást.”]

Módosítópont sorszáma: 50.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(3) A Csődtv. 27. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
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„(1b) A bíróság  az  adós  felszámolását  elrendelő  végzését  jogerőssé  válásával  egyidejűleg
megküldi  a  Hatóságnak  a  felszámoló  szervezet  elektronikus,  véletlenszerű  kiválasztás
segítségével történő haladéktalan kijelölése céljából.”]

Módosítópont sorszáma: 51.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. § (4) bekezdés - Csődtv. 27/A. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) A Csődtv. 27/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A bíróság  [– ]a  [27. § (1b) bekezdésre figyelemmel a ]Hatóság  [útján -]által működtetett
elektronikus,  véletlenszerű  kiválasztás  elvét  alkalmazó  informatikai  rendszer  segítségével  -
jogszabályban  meghatározott  eljárási  szabályok  szerint  -  haladéktalanul  kirendeli  a  felszámoló
szervezetet (a továbbiakban: felszámoló). Ha az adós mérlegfőösszege az utoljára közzétett éves
beszámoló alapján az ötszázmillió forintot eléri, vagy azt meghaladja, úgy a felszámoló szervezet
kirendelésére a  kiemelt  felszámolók névjegyzékéből  kerül  sor.  Az eljáró felszámoló kirendelése
átlátható, ellenőrizhető módszertan szerint és olyan elvek alapján történhet, amelyek biztosítják az
eljárás  hatékony  lefolytatásához  szükséges  felszámolói  kapacitásokat,  a  felszámolók  arányos
munkaterhelését,  és  -  az  eljárás  költségeinek  csökkentése  érdekében  -  figyelembe  veszik  a
felszámoló, valamint az adós gazdálkodó szervezet földrajzi elhelyezkedését. Felszámolóként - a
IV.  [fejezetben]Fejezetben foglaltak,  valamint  azon  felszámoló  kivételével,  amelyet  [külön
törvények ]törvény pénzügyi szervezetek felszámolására vagy végelszámolására [kijelölnek]kijelöl
- az a gazdálkodó szervezet rendelhető ki, amely szerepel a felszámolók névjegyzékében, illetve a
kiemelt felszámolók névjegyzékében.”

Módosítópont sorszáma: 52.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. § (4) bekezdés - Csődtv. 27/A. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) A Csődtv. 27/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A bíróság – a 27. § (1b) bekezdésre figyelemmel a Hatóság útján - elektronikus, véletlenszerű
kiválasztás segítségével - jogszabályban meghatározott eljárási szabályok szerint - haladéktalanul
kirendeli a felszámoló szervezetet (a továbbiakban: felszámoló). [Ha az adós mérlegfőösszege az
utoljára közzétett éves beszámoló alapján az ötszázmillió forintot eléri, vagy azt meghaladja,
úgy a felszámoló szervezet kirendelésére a kiemelt felszámolók névjegyzékéből kerül sor. ]Az
eljáró  felszámoló  kirendelése  átlátható,  ellenőrizhető  módszertan  szerint  és  olyan  elvek alapján
történhet,  amelyek  biztosítják  az  eljárás  hatékony  lefolytatásához  szükséges  felszámolói
kapacitásokat,  a  felszámolók  arányos  munkaterhelését,  és  -  az  eljárás  költségeinek csökkentése
érdekében  -  figyelembe  veszik  a  felszámoló,  valamint  az  adós  gazdálkodó  szervezet  földrajzi
elhelyezkedését. Felszámolóként - a IV. fejezetben foglaltak, valamint azon felszámoló kivételével,
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amelyet külön törvények pénzügyi szervezetek felszámolására vagy végelszámolására kijelölnek -
az a gazdálkodó szervezet rendelhető ki, amely szerepel a felszámolók névjegyzékében[, illetve a
kiemelt felszámolók névjegyzékében].”

Módosítópont sorszáma: 53.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. § (6) bekezdés - Csődtv. 27/D. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(6) A Csődtv. 27/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A felszámolók névjegyzékét[, a kiemelt felszámolók névjegyzékét] vezető szerv a Hatóság,
amely  hatósági  tevékenysége  során  minden  más  szervtől  független,  és  a  feladatkörébe  tartozó
hatósági ügyek tekintetében nem utasítható.”

Módosítópont sorszáma: 54.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. § (9) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(9) A Csődtv. 28. § (2) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
„k) ha  az  adós  kiemelt  jelentőségű  gazdálkodó  szervezetnek  minősül,  az  erre  történő
utalást.”]

Módosítópont sorszáma: 55.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. § (10) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(10) A Csődtv. 29. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A felszámolás elrendeléséről a bíróság értesíti)

„h) a Hatóságot,”]

Módosítópont sorszáma: 56.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. § (11) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(11) A Csődtv. a következő III/A. Fejezettel egészül ki:

„III/A. Fejezet

A kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetekre vonatkozó eltérő rendelkezések

64. §
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(1) Kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetnek minősül az az adós, amelynek a csődeljárás,
felszámolási  eljárás  megindítását  megelőző  üzleti  évben  közzétett  számviteli  beszámolója
alapján,  vagy  utolsó  közzétett  éves  beszámolója  alapján  mérlegfőösszege  eléri  vagy
meghaladja az ötszázmillió forintot, azzal hogy a legutóbb számviteli beszámoló közzététele
óta kevesebb, mint két év telt el.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet csődeljárása és
felszámolása esetén e törvény rendelkezéseit e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak megfelelően alkalmazandók abban az esetben is, ha az adós a
csődeljárás, illetve a felszámolási eljárás megindítását követően beállt körülmény folytán már
nem minősül kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetnek.

(4) E  §  alkalmazásában  vagyonfelügyelőként,  ideiglenes  vagyonfelügyelőként,  illetve
felszámolóként  a  Hatóság  által  vezetett  kiemelt  felszámolói  névjegyzéken  vezetett  kiemelt
felszámoló (a továbbiakban: kiemelt felszámoló) jár el.

(5) Ha a felszámolás alá került kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet kapcsolt vállalkozása
tekintetében a bíróság szintén megállapította a fizetésképtelenséget, a fizetésképtelen kapcsolt
vállalkozás  felszámolójául  a  kiemelt  jelentőségű  gazdálkodó  szervezethez  rendelt  kiemelt
felszámolót kell kijelölni.

(6) A kiemelt  felszámolók  névjegyzékébe  az  a  felszámolói  névjegyzékbe  felvett  felszámoló
vehető  fel,  amely  a  Hatóság  elnökének  rendeletében  meghatározott  követelményeknek
megfelel.  A  Hatóság  a  feltételek  folyamatos  fennállását  hatósági  ellenőrzés  keretében
vizsgálja.”]

Módosítópont sorszáma: 57.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. § (12) bekezdés - Csődtv. 83/W. §
Módosítás jellege: módosítás

(12) A Csődtv. a következő 83/W. §-sal egészül ki:

„83/W. §

(1)  E  törvénynek  a  Szabályozott  Tevékenységek  Felügyeleti  Hatóságáról  szóló  2021.  évi  .....
törvénnyel  (a  továbbiakban:  2021.  évi  ….  törvény)  megállapított  rendelkezéseit  -  a  (2)  és  (3)
bekezdés szerinti kivétellel -  [a 2021. évi …. törvény ]e rendelkezések  hatálybalépését követően
kezdeményezett csődeljárásokban és felszámolási eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E törvénynek a 2021. évi ..... törvénnyel megállapított rendelkezéseit a már folyamatban lévő
csődeljárásban,  felszámolási  eljárásban  alkalmazni  kell,  ha  [a  2021.  évi  .....  törvény  ]e
rendelkezések  hatálybalépését  követően kerül  sor  a  27/A[  §].  §  (10a)  bekezdése alapján  másik
vagyonfelügyelő vagy felszámoló kirendelésére.
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(3) E törvénynek a 2021. évi ….. törvénnyel beiktatott 27/D. § (14) bekezdését  [a 2021. évi ….
törvény ]az e rendelkezés  hatálybalépésekor folyamatban lévő csődeljárásokban és felszámolási
eljárásokban alkalmazni kell.”

Módosítópont sorszáma: 58.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. § (13) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(13) A Csődtv. a következő [84/B]85/A. §-sal egészül ki:

[„84/B. §

Felhatalmazást kap a Hatóság elnöke, hogy rendeletben határozza meg
a) a felszámolói névjegyzékbe, kiemelt felszámolói névjegyzékbe való felvétel és az onnan
való  törlés  részletes  feltételeit  és  eljárásrendjét,  a  névjegyzék  adatainak  változásával
összefüggő szabályokat,  a  felszámolók adatszolgáltatásának,  szakmai  beszámoltatásának,
hatósági ellenőrzésének részletes szabályait, valamint azoknak a vagyoni biztosítékoknak a
körét,  mértékét  és  rendelkezésre  bocsátásának  módját,  amelyekkel  a  felszámolónak
rendelkeznie kell,
b) a felszámolók névjegyzékébe, kiemelt felszámolók névjegyzékébe nem került - de a 27/A.
§ (6a)  bekezdésében foglaltak szerint  a folyamatban lévő csődeljárásokban,  felszámolási
eljárásokban  vagyonfelügyelőként,  ideiglenes  vagyonfelügyelőként,  felszámolóként  való
közreműködésre  jogosult  -  felszámoló  tevékenységével,  nyilvántartásával,  szakmai
beszámoltatásával,  adatszolgáltatásával  és  hatósági  ellenőrzésével  összefüggő  részletes
szabályokat,
c) a  csődeljárásban  a  vagyonfelügyelő  elektronikus  kiválasztás  igénybevételével  történő
kirendelésének,  valamint  az  elektronikus  kijelölést  támogató  számítógépes  rendszer
működésének, üzemeltetésének és ellenőrzésének szabályait,
d) a felszámolót  a zálogtárgy  értékesítésekor és  a  követelésen alapuló  zálogjog esetén  a
követelés behajtásából származó bevételből megillető díj elszámolásának szabályait,
e) a  felszámolási  eljárásban  a  felszámoló  és  az  ideiglenes  vagyonfelügyelő  elektronikus
kiválasztás  igénybevételével  történő  kirendelésének  részletes  szabályait,  valamint  az
elektronikus kijelölést támogató számítógépes rendszer működésének, üzemeltetésének és
ellenőrzésének szabályait,
f) a felszámolási és vagyonfelügyeleti  szakirányú szakképzettséggel rendelkező személyek
kötelező  szakmai  továbbképzésének  megszervezésére  és  teljesítésére  vonatkozó  részletes
szabályokat.”]

„85/A. §

Felhatalmazást kap a Hatóság elnöke, hogy rendeletben határozza meg
a)  a  felszámolói  névjegyzékbe  való  felvétel  és  az  onnan  való  törlés  részletes  feltételeit  és

23



eljárásrendjét,  a  névjegyzék  adatainak  változásával  összefüggő  szabályokat,  a  felszámolók
adatszolgáltatásának,  szakmai  beszámoltatásának,  hatósági  ellenőrzésének részletes  szabályait,
valamint  azoknak a  vagyoni  biztosítékoknak a  körét,  mértékét  és  rendelkezésre bocsátásának
módját, amelyekkel a felszámolónak rendelkeznie kell,
b) a felszámolók névjegyzékébe nem került - de a 27/A. § (6a) bekezdésében foglaltak szerint a
folyamatban lévő csődeljárásokban, felszámolási  eljárásokban vagyonfelügyelőként,  ideiglenes
vagyonfelügyelőként,  felszámolóként  való  közreműködésre  jogosult  -  felszámoló
tevékenységével, nyilvántartásával, szakmai beszámoltatásával, adatszolgáltatásával és hatósági
ellenőrzésével összefüggő részletes szabályokat,
c)  a  csődeljárásban  a  vagyonfelügyelő  elektronikus  kiválasztás  igénybevételével  történő
kirendelésének,  valamint  az  elektronikus  kijelölést  támogató  számítógépes  rendszer
működésének, üzemeltetésének és ellenőrzésének szabályait,
d) a felszámolót a zálogtárgy értékesítésekor és a követelésen alapuló zálogjog esetén a követelés
behajtásából származó bevételből megillető díj elszámolásának szabályait,
e)  a  felszámolási  eljárásban  a  felszámoló  és  az  ideiglenes  vagyonfelügyelő  elektronikus
kiválasztás igénybevételével történő kirendelésének részletes szabályait, valamint az elektronikus
kijelölést  támogató  számítógépes  rendszer  működésének,  üzemeltetésének  és  ellenőrzésének
szabályait,
f)  a  felszámolási  és  vagyonfelügyeleti  szakirányú  szakképzettséggel  rendelkező  személyek
kötelező  szakmai  továbbképzésének  megszervezésére  és  teljesítésére  vonatkozó  részletes
szabályokat.”

Módosítópont sorszáma: 59.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. § (14) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: elhagyás

(14) A Csődtv.
[a) 3.  §  (1)  bekezdés  m)  pont  mb)  alpontjában  a  „felszámoló”  szövegrész  helyébe  a
„felszámoló, kiemelt felszámoló”,]

szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 60.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. § (14) bekezdés új b) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

(14) A Csődtv.
b)  12.  §  (1)  bekezdésében  a  „bíróság”  szövegrész  helyébe  a  „Szabályozott  Tevékenységek
Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Hatóság)”,

szöveg lép.
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Módosítópont sorszáma: 61.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. § (14) bekezdés c) pont
Módosítás jellege: módosítás

(14) A Csődtv.
c) 24/A. § (1) bekezdésében a „hogy a bíróság” szövegrész helyébe a „hogy a bíróság a [Hatóság
útján”]27/A. § (1) bekezdésében foglaltak alkalmazásával”,

szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 62.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. § (14) bekezdés w) pont
Módosítás jellege: módosítás

(14) A Csődtv.
w) 65. § (3) [bekezdésében ]bekezdés f) pontjában a „tartozó” szövegrész helyébe a „tartozik”,

szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 63.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 37. § (4) bekezdés - Vht. 253/C. § (2a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) A Vht. 253/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a Vht. 253/C. §-a a
következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A (2) [bekezdés a)-c) pontjaiban ]bekezdésben foglaltak szerint a Hatóság elnöke, illetve a
miniszter a szervezeti és működési szabályzat, illetve az iránymutatás megküldésétől számított 30
napon  belül  kifogással  élhet  a  szervezeti  és  működési  szabályzat,  illetve  iránymutatás  azon
rendelkezésével szemben, amely - elfogadása esetén - a 253/D. § alapján törvényességi felügyeleti
intézkedést indokolna.”

Módosítópont sorszáma: 64.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 37. § (5) bekezdés - Vht. 253/D. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(5) A Vht. 253/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„253/D. §

(1) A Hatóság elnöke, valamint a 253/C. § (2) bekezdés c) pontjában és (2a) bekezdésében foglaltak
szerint  a  miniszter  törvényességi  felügyeletet  gyakorol  a  Kar  működése  felett.  A törvényességi
felügyelet nem terjed ki olyan ügyre, amelyben bírósági eljárásnak van helye.”
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Módosítópont sorszáma: 65.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 37. § (6) bekezdés - Vht. 307. § (1a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(6) A Vht. 307. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Felhatalmazást kap a Hatóság elnöke, hogy rendeletben állapítsa meg
a)  az  önálló  bírósági  végrehajtók  ügyvitelének,  hivatali  működésének  és  magatartásának
ellenőrzésére irányuló vizsgálatok lefolytatására vonatkozó részletes szabályokat,
b)  a  végrehajtó  kölcsönös  áthelyezése,  felmentése,  továbbá  szolgálata  folyamatossága  és
megszűnése megállapítása, valamint a végrehajtói kinevezés érvénytelenségének megállapítása
részletes eljárási szabályait,
c) a végrehajtók működésének folyamatosságához szükséges átmeneti intézkedéseket,
d)  az  önálló  bírósági  végrehajtói  állások  számát,  e  végrehajtók  székhelyét  és  az  azonos
illetékességi területen működő végrehajtók között a végrehajtási ügyek elosztásának rendjét,
e) a végrehajtói állások betöltésének és a végrehajtói pályázati eljárásnak a részletes szabályait, és
a  végrehajtói  kinevezéshez  készített  pályázati  rangsor  kialakítása  során  figyelembe  vehető
szempontokat és azokhoz rendelhető pontszámokat,
f) a végrehajtók, végrehajtó-helyettesek, végrehajtójelöltek igazolványára és nyilvántartására, a
Kar által vezetett nyilvántartások, névjegyzékek vezetésére, a Kar igazgatási jellegű feladatainak
ellátására és panaszügyintézésére, továbbá a végrehajtási ügyekről vezetett nyilvántartás adatairól
szóló tanúsítvány kiállításért járó költségtérítés összegére és megfizetésére vonatkozó részletes
szabályokat,
g) a fegyelmi eljárásban közreműködő személyek részére járó költségtérítésről szóló szabályokat,
h) a végrehajtó tevékenységével okozott kárért járó kártérítés, illetve személyiségi jogsértésért
járó  sérelemdíj  fedezésére  szolgáló  biztosíték  összegének  kezelésére  vonatkozó  részletes
szabályokat,
i) a 253/I. § szerinti IVR bevezetésének időpontját és ütemezését, a létrehozására, működésére és
felhasználására  vonatkozó  részletszabályokat,  a  működtetéséhez  szükséges,  a  Kar  által
megalkotandó  szabályzatok  körét,  továbbá  a  végrehajtók  által  a  hatálybalépést  megelőzően
alkalmazott informatikai rendszer adatállományának az IVR-ben történő rögzítésének részletes
szabályait azon, még érdemben befejezetlen végrehajtási  ügyek tekintetében, amelyek az IVR
bevezetését  megelőzően  kerültek  kiosztásra,  illetőleg  érkeztek  a  végrehajtóhoz  foganatosítás
céljából,
j) a végrehajtói díjszabást és a végrehajtás során befolyt összegeknek a végrehajtási költségekre
történő elszámolásának részletes szabályait,
k) az árverezők elektronikus nyilvántartásába történő bejegyzés díját, a közös tulajdonban lévő
ingatlan árverése esetén a tulajdonostárs tulajdoni hányadának értékesítéséért felszámítható díjat,
az  önálló  bírósági  végrehajtó  által  a  felvilágosításra  jogosult  részére  kiadott  másolatért
felszámítható költségtérítést, valamint ezek megfizetésének módját,
l) az általános költségátalány megfizetéséről szóló szabályokat,
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m)  az  elektronikus  árverési  rendszer  és  a  kézbesítési  rendszer  informatikai  alkalmazásának
működtetésére,  biztonsági  követelményeire  és  felhasználói  szabályzatának  kötelező  tartalmi
elemeire vonatkozó részletes szabályokat[.],
n)  a  panaszügyek  intézésére  irányuló  eljárások  lefolytatására,  és  a  fegyelmi  eljárások
nyilvántartására vonatkozó részletes szabályokat.”

Módosítópont sorszáma: 66.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 39. § - 2006. évi V. törvény 121. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

39. §

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 121.
§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  A vagyonrendezési  eljárás  lefolytatását  elrendelő,  a  Cégközlönyben  közzétett  végzésben  a
bíróság - az eljárás tárgyát képező vagyontárgy megjelölésével [– a Szabályozott Tevékenységek
Felügyeleti  Hatósága útján ]vagyonrendezőt  rendel  ki  a  felszámolók névjegyzékében szereplő
felszámolók  közül,  a  Cstv.  27/A.  §  (1)  bekezdésében  foglaltak  alkalmazásával.  Ha  az  adós
mérlegfőösszege az utoljára közzétett éves beszámoló alapján az ötszázmillió forintot eléri, vagy azt
meghaladja,  a  vagyonrendező  kirendelésére  a  kiemelt  felszámolók  névjegyzékéből  kerül  sor.  A
vagyonrendezőre vonatkozóan a Cstv.-ben a felszámoló szervezetre,  illetve a felszámolóbiztosra
irányadó összeférhetetlenségi szabályokat [megfelelően ]alkalmazni kell.”

Módosítópont sorszáma: 67.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 39. § - 2006. évi V. törvény 121. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

39. §

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 121.
§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  A vagyonrendezési  eljárás  lefolytatását  elrendelő,  a  Cégközlönyben  közzétett  végzésben  a
bíróság - az eljárás tárgyát képező vagyontárgy megjelölésével – a Szabályozott  Tevékenységek
Felügyeleti  Hatósága  útján  vagyonrendezőt  rendel  ki  a  felszámolók  névjegyzékében  szereplő
felszámolók közül.  [Ha az adós mérlegfőösszege az utoljára közzétett éves beszámoló alapján
az ötszázmillió forintot eléri, vagy azt meghaladja, a vagyonrendező kirendelésére a kiemelt
felszámolók névjegyzékéből kerül sor. ]A vagyonrendezőre vonatkozóan a Cstv.-ben a felszámoló
szervezetre,  illetve  a  felszámolóbiztosra  irányadó  összeférhetetlenségi  szabályokat  megfelelően
alkalmazni kell.”
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Módosítópont sorszáma: 68.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 43. §
Módosítás jellege: módosítás

43. §

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 27. § (1)
bekezdés c) pontjában és  30. § (4) bekezdés e) pontjában a „szerencsejáték-felügyeleti hatóság”
szövegrész helyébe a „Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának” szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 69.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 44. §
Módosítás jellege: elhagyás

[44. §

Az egyesülési  jogról,  a közhasznú jogállásról,  valamint a civil  szervezetek működéséről  és
támogatásáról  szóló  2011.  évi  CLXXV.  törvény  9/I.  §  (3)  bekezdésében.  9/J.  §  (3)  és  (5)
bekezdésében a „felszámolói névjegyzékből” szövegrész helyébe a „felszámolói névjegyzékből
vagy a kiemelt felszámolói névjegyzékből” szöveg lép.]

Módosítópont sorszáma: 70.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 46. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

46. §

(1)  [A  fiatalkorúak  dohányzásának  visszaszorításáról  és  a  dohánytermékek
kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Fdtv.) ]Az Fdtv. 4. § (2)
és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Módosítópont sorszáma: 71.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 46. § (8) bekezdés c) pont
Módosítás jellege: módosítás

(8) Az Fdtv.
c)  II.  Fejezet  5.  cím  címében,  10/C.  §-ában,  13.  §  (4a)  bekezdésében  és  16/A.  §-ában  a
„részvénytársaság” szövegrész helyébe a „Hatóság”,

szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 72.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 49. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

49. §

(1)  [Az Európai  Unió  és  az ENSZ Biztonsági  Tanácsa által  elrendelt  pénzügyi  és  vagyoni
korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: Pvkit.) ]
A Pvkit. 17. §-a a következő [(3a)](4) bekezdéssel egészül ki:

[„(3a) Felhatalmazást  kap  a  Szabályozott  Tevékenységek  Felügyeleti  Hatóságának  elnöke,
hogy rendeletben állapítsa meg a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 1. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott
szolgáltatók  számára  kiadandó  e  törvény  szerinti  szűrőrendszer  kidolgozására  és
működtetésének minimumkövetelményeire vonatkozó részletszabályokat.”]

„(4)  Felhatalmazást  kap  a  Szabályozott  Tevékenységek  Felügyeleti  Hatóságának  elnöke,  hogy
rendeletben  állapítsa  meg  a  pénzmosás  és  terrorizmus  finanszírozása  megelőzéséről  és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 1.  § (1) bekezdés i)  pontjában meghatározott
szolgáltatók számára kiadandó e törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozására és működtetésének
minimumkövetelményeire vonatkozó részletszabályokat.”

Módosítópont sorszáma: 73.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 50. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

50. §

(1) A [pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2017.  évi  LIII.  törvény  (a  továbbiakban:  Pmt.)  ]Pmt.  77.  §-a  a  következő  (3a)  bekezdéssel
egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 74.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 51. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

51. §

(1) A [különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019.
évi CVII. törvény (a továbbiakban: Küt.) ]Küt. 2. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül
ki:
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II. Rész

Módosítópont sorszáma: 75.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. 12. § (1) bekezdés c) pont
… [felügyelő bizottsági ]felügyelőbizottsági 
tagja,

2. 17. § (1) bekezdés
… létesíthet[,] és… 
… viszonyt, munkavégzésre…

3. 20. § (4) bekezdés d) pont
…és [függőség-kezelési]függőségkezelési 
szervezeteknek

4. 21. § (9) bekezdés …ülésenkénti [tiszteltdíj]tiszteletdíj mértéke…

5. 22. § (4) bekezdés
…alelnökét [három éves ]hároméves időtartamra 
…

6.
35. § (2) bekezdés - Szjtv. 3. § (2) 
bekezdés b) pont

…a [szerencsejáték szabályozásért ]
szerencsejáték-szabályozásért felelős …

7.
35. § (3) bekezdés - Szjtv. 3. § (2a)
bekezdés

…a [szerencsejáték szabályozásért ]
szerencsejáték-szabályozásért felelős …

8.
35. § (6) bekezdés - Szjtv. 36/L. § 
(2) bekezdés

…a [szerencsejáték szabályozásért ]
szerencsejáték-szabályozásért felelős …

9. 35. § (7) bekezdés c) pont
…a [„szerencsejáték szabályozásért” ]
„szerencsejáték-szabályozásért” szöveg,

10. 35. § (7) bekezdés d) pont
…a [„szerencsejáték szabályozásért” ]
„szerencsejáték-szabályozásért” szöveg,

11.
41. § - 2010. évi XLIII. törvény 1. 
§ (3) bekezdés b) pont

… Hivatal[,] és

12.
46. § (1) bekezdés - Fdtv. 4. § (3) 
bekezdés j) pont

…dohánytermék-kiskereskedők [készlet]készlet- 
és…

13.
46. § (6) bekezdés - Fdtv. 19. § (1) 
bekezdés

… helye. A…

14. 46. § (9) bekezdés b) pont …, vagy …

15.
50. § (1) bekezdés - Pmt. 77. § (3a)
bekezdés d) pont

…működtetésének [minimum 
követelményeire]minimumkövetelményeire,…

16.
51. § (1) bekezdés - Küt. 2. § (1) 
bekezdés k) pont

… Hatósága[.],

Indokolás

1. Kodifikációs pontosítás. 
2., 12., 24., 39., 43. A koncesszió odaítélésére irányuló eljárásokban a részes felek megfelelő jogi
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védelmének  biztosítására  az  Európai  Unió  garanciális  szabályai,  ajánlásai  irányadóak.
A  hatályos  koncessziós  törvény  értelmében  a  koncessziós  szerződésekből  eredő  jogviták
elbírálására magyar és külföldi választottbíróság, továbbá az általános hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező  bíróság  jogosult.
A módosító javaslat a Koncessziós Tanács mellett létrehozná általános vitarendező fórumként - a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Kereskedelmi Választottbíróság és a Nemzeti
Agrárgazdasági  Kamara  mellett  működő  Állandó  Választottbíróság  mintájára  -  a  Koncessziós
Állandó  Választottbíróságot.
A Választottbíróság feladata a koncessziós eljárásokkal és a koncessziós szerződésekkel kapcsolatos
jogviták  pártatlan,  magas  szakmai  színvonalon  történő  gyors  eldöntése.  Fenti  követelmények
érvényesülése érdekében szükséges  komoly feltételeket  támasztani  a  választottbírósági  elnökség
tagjaival,  valamint  a  választottbírósági  ajánlási  listán  szereplő  személyekkel  szemben.  Erre
figyelemmel  indokolt  megállapítani  az  ajánlási  lista  kialakításának  szabályait  is.
A Koncessziós Állandó Választottbíróság létrehozásával kapcsolatos, az azzal összefüggő egyéb
törvények  (különös  tekintettel  a  választottbíráskodásról  szóló  2017.  évi  LX.  törvényre)  2021.
október  1.  napjáig,  a  Hatóság  megalakulásáig  felülvizsgálatra  kerülnek  a  jogrendszer
egységességének biztosítása érdekében.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

3. Szövegpontosító javaslat. 
4. Kodifikációs pontosítás. 
5. Kodifikációs pontosítás. 
6. Jogtechnikai pontosítás. Az Ákr. 8. § (3) bekezdése szerint ugyanis miniszteri rendelet kivételével
jogszabály e törvény szabályaival összhangban álló, kiegészítő eljárási rendelkezéseket állapíthat
meg. 
7. A Hatóság elnökére, illetve elnökhelyettesére vonatkozó kinevezési feltételek pontosítása annak
érdekében,  hogy  azok  jobban  igazodjanak  a  létrejövő  Hatóság  feladatköre  által  megkívánt
ismeretekhez, gyakorlathoz. 
8. A Hatóság elnökére és  elnökhelyettesére  vonatkozó elhelyezkedési  tilalom ellentételezésének
mértékét  indokolt  alsó határhoz  kötni,  és  a  megbízatás  időtartamához igazodóan differenciáltan
megállapítani. 
9. A 12.  §  (1)  bekezdés  g)  pontja  a  Hatóság engedélyesi,  felügyeleti  körébe  tartozó  gazdasági
társaságban  vezetői  munkakört  betöltő  személy  közeli  hozzátartozója  esetére  állapít  meg
összeférhetetlenségi szabályt. Indokolt, hogy a 12. § (1) bekezdés c) pontja szerinti személyi körhöz
fűződő közeli hozzátartozói viszony is összeférhetetlenségi okként kerüljön meghatározásra. 
10. A Hatóság és a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar viszonyrendszerére figyelemmel rögzíteni
szükséges, hogy a Hatóság elnöke vagy elnökhelyettese nem lehet a Kar elnökségének tagja vagy
annak közeli hozzátartozója. 
11. Jogtechnikai pontosítás. A 13. § a) és b) pontjában foglalt „vezeti a Hatóság munkaszervezetét”
és  „vezeti  (...)  a  Hatóságot”  megfogalmazás  ugyanazt  a  feladatkört  foglalja  magában,  ezért  e
redundáns szabályozás megszüntetése szükséges. 
13. A módosító javaslat a Hatóság elnökének feladatkörére vonatkozó rendelkezéseit kiegészíti az
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Alaptörvény  23.  cikk  (4)  bekezdésére  figyelemmel,  amely  szerint  az  önálló  szabályozó  szerv
vezetője  törvényben  kapott  felhatalmazás  alapján,  sarkalatos  törvényben  meghatározott
feladatkörében rendeletet ad ki. 
14., 31., 74. Kodifikációs pontosítás. A 8. § (2) bekezdése már bevezette a Küt. rövid megjelölést,
így a törvényjavaslat további részeiben azt kell alkalmazni a Jszr. 5. § (6) bekezdése alapján.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

15. Kodifikációs pontosítás. Nem lehet egyes rendelkezések megfelelő alkalmazásáról rendelkezni a
Jszr. 24. § (5) bekezdése értelmében. 
16. Jogtechnikai pontosítás.
17. Kodifikációs pontosítás. Az „állam” kifejezés alkalmazását az Áht. fogalomrendszere indokolja.
18., 23. Jogtechnikai pontosítás. A koncessziós tanácsi feladatokat indokolt egységesen a 21. § (1)
bekezdésében szabályozni.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

19. Célszerű  kiegészíteni  a  Koncessziós  Tanács  tagjainak  körét  további  érintett  állami  szervek
képviseletét ellátó személyekkel. 
20. A Koncessziós  Tanács  tagjai  megbízatását  indokolt  magasabb  időtartamban  megállapítani,
egyúttal egyértelművé tenni, hogy a Hatóság elnökének és elnökhelyettesének tanácsbeli tagsága
arra az időtartamra szól, ameddig a Hatóságnál elnöki, elnökhelyettesi megbízatásuk fennáll. 
21. Az elektronikus hírközlő eszköz útján történő szavazást a Tanács ügyrendjében meghatározottak
szerint kell lebonyolítani. 
22. A Tanács tagjának a kijelölésre jogosult személy általi visszahívására vonatkozó rendelkezés
pontosítása. 
25. A törvényjavaslatnak a Hatóság létrehozásával össze nem függő módosításait indokolt korábbi
időpontban hatályba léptetni. 
26. Az Fdtv.  4.  §  (2)  bekezdésének  nem lesz  i)  és  j)  pontja  a  46.  §  (1)  bekezdésében  foglalt
módosítás értelmében, az Fdtv. 4. § (2) bekezdés hatályos b), i) és j) pontjában foglalt előírások az
Fdtv.  4.  §  (2)  bekezdésének  pontjaiban  szerepelnek.  Mivel  a  javaslat  az  ND  Nemzeti
Dohánykereskedelmi  Nonprofit  Zártkörűen  Működő  Részvénytársaság  megszüntetéséről  -
összhangban azzal, hogy egyes feladatai nem kerülnek a Hatósághoz - nem rendelkezik, egyúttal
célszerű  annak  egyértelmű  kimondása  az  átmeneti  rendelkezések  között,  hogy  a  társaság
tekintetében  a  Hatóság  jogutódlása  nem  terjed  ki  a  vezető  tisztségviselői,  felügyelőbizottsági
tagsági jogviszonyra. 
27. A Hatóság  ellátott  közfeladatokhoz  igazodó  finanszírozása  érdekében  a  módosító  javaslat
meghatározza a felügyeleti hozzájárulás 2021. és 2022. évi mértékét. 
28. Jogtechnikai pontosítás. 
29-30., 35., 37. Indokolt megfelelő időtartamot biztosítani a jogelőd intézmények dolgozóinak a
közszolgálati munkaszerződés aláírásához.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

32. Jogtechnikai pontosítás. 
33., 38. A 30. § (11) bekezdése biztosítja a munkabér védelmét, ugyanakkor az a „kinevezési okirat”
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kifejezést használja, így csak azokat védi, akiknek az előző álláshelyén kinevezési okiratuk volt. Az
egységes elbánás érdekében indokolt ezt a munkavállalókra is kiterjeszteni.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

34. A szabadságok  megváltására  csak  a  Hatóság  létrejöttének  2021.  október  1-jei  időpontját
megelőző időszakra időarányosan járó, de ki nem adott szabadságok esetén indokolt sort keríteni. 
36. Kodifikációs pontosítás. Nem lehet egyes rendelkezések megfelelő alkalmazásáról rendelkezni a
Jszr. 24. § (5) bekezdése értelmében. 
40. A 4. § szerinti feladatellátás során való együttműködésre vonatkozó szabályok is beleértendők
az  Alaptörvény 23.  cikk  (1)  bekezdése szerinti,  az  önálló  szabályozó szerv  létrehozására  szóló
felhatalmazásba. 
41. Kodifikációs pontosítás. A 3. § (6) bekezdésre mutató merev hivatkozás hibás, helyesen a 3. §
(5) bekezdése tartalmazza a hivatkozni kívánt rendelkezést. A 3. § (5) bekezdése nem a teljes (EU)
2018/574 bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtását szolgálja, ennek egyértelműsítése okán – a
Jszr. 94. § (1) bekezdése alapján – szükséges megjelölni a rendelet 3. cikk (1) bekezdését mint
végrehajtandó rendelkezést. 
42. Kodifikációs  pontosítás.  A Ktv.  rövidítés  már  bevezetésre  került  a  törvényjavaslat  korábbi
rendelkezésében. 
44. Kodifikációs pontosítás. 
45.,  47. A 35.  §  (5)  bekezdésében  foglalt  Szjtv.  27/B.  §  (3)  bekezdése  a  Hatóság  előzetes
hozzájárulásának  beszerzését  egy olyan  eljárásban  mondja  ki,  amely  a  Hatóság  előtt  zajlik,  és
amelynek feltétele a miniszter hozzájárulása, amely így a Hatóság előzetes hozzájárulásától függ.
Tehát e szabályozás szerint egy olyan miniszteri nyilatkozatot kell benyújtani a Hatóság részére,
amelyhez a Hatóság előzetesen hozzájárult. Ez nem szolgálja a szóban forgó közigazgatási hatósági
eljárással szemben támasztható észszerűség követelményét.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

46. Kodifikációs pontosítás. Nem lehet ugyanarra a fogalomra több rövid megjelölést bevezetni a
Jszr. 5. §-ából következően. 
48., 50., 61., 66. Az Országos Bírósági Hivatal törvényjavaslatra tett észrevételeire figyelemmel
indokolt egyértelművé tenni, hogy továbbra is a bíróság rendeli ki a vagyonfelügyelőt, illetve a
felszámolót a Hatóság által működtetett elektronikus kijelölő rendszer segítségével.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

49.,  52-54.,  56-59.,  67.,  69. A módosító javaslat  a  felszámolói  névjegyzéknek és  a felszámolói
kirendelésnek  a  szabályai  közül  elhagyja  a  kiemelt  felszámoló  jogintézményének  bevezetésére
vonatkozó részeket a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, illetve
az  egyesülési  jogról,  a  közhasznú  jogállásról,  valamint  a  civil  szervezetek  működéséről  és
támogatásáról  szóló  2011.  évi  CLXXV.  törvényből.  A  Hatóság  elnökének  biztosított
felhatalmazások a miniszteri felhatalmazó rendelkezések után, új 85/A. §-ként jobban illeszkednek
az Alaptörvény 23. cikk (4) bekezdése által felállított jogforrási hierarchiából adódóan. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.
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51. Kodifikációs pontosítás. 
55. A bíróság a  felszámoló kijelölése iránt  megkeresi  a  Hatóságot,  így a  Hatóság egyébként  is
tudomást  szerez  arról,  hogy  a  bíróság  az  adós  gazdálkodó  szervezet  felszámolását  jogerősen
elrendelte.  Erre  figyelemmel  a  Hatóság  külön  értesítésére  nincs  szükség  a  felszámolás
elrendelésekor. 
60. Kodifikációs pontosítás. 
62. Kodifikációs pontosítás. 
63-64. Kodifikációs pontosítás. A 253/C. § (2) bekezdésének csupán a c) pontja jelöli ki a minisztert
az iránymutatás bemutatására, ezért szükséges a miniszteri törvényességi felügyeletet megalapozó
rendelkezésekre mutató merev hivatkozás pontosítása.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

65. A Javaslat 37. § (10) bekezdés b) pontja rendelkezik a Vht. 307. § (2) bekezdés q) pontjának
hatályon kívül helyezéséről, ezzel összefüggésben szükséges a hiányzó felhatalmazás pótlása. 
68. Jogtechnikai pontosítás. Az Mttv. 27. § (1) bekezdés c) pontjában is szerepel a szerencsejáték-
felügyeleti hatóság szövegrész. 
70. Kodifikációs  pontosítás.  Az Fdtv.  rövidítés  már bevezetésre kerül  a  törvényjavaslat  korábbi
rendelkezésében. 
71. Jogtechnikai pontosítás. Az Fdtv. 5. cím címében is szerepel a „részvénytársaság” szövegrész,
amely helyett a Hatóságra szükséges utalni. 
72. Kodifikációs pontosítás. A 49. § (1) bekezdésében foglalt Pkvkit. 17. §-ának utolsó bekezdése a
(3) bekezdés, ezért az kiegészíthető új (4) bekezdéssel. 
73. Kodifikációs  pontosítás.  A Pmt.  rövidítés  már  bevezetésre  kerül  a  törvényjavaslat  korábbi
rendelkezésében. 
75. Szövegpontosító és szerkesztési módosítás.
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