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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014.
(II. 24.) OGY határozat 45. § (5) bekezdése alapján – a szerkezetátalakításról és egyes törvények
jogharmonizációs  célú  módosításáról szóló  T/15993.  számú  törvényjavaslathoz az  alábbi
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő.

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (1) bekezdés 11. pont
Módosítás jellege: módosítás

3. §

(1) E törvény alkalmazásában:
11. hitelezők legjobb érdekei módszertani teszt: annak igazolása, hogy  [az egyet nem értő ]a
nemmel  szavazó  hitelezők  nem  járnának  rosszabbul,  mintha  szerkezetátalakítás  hiányában  a
követelésük  kielégítésére  az  adós  ellen  indított  felszámolási  eljárásban,  az  ott  szabályozott
kielégítési  sorrend  szerint  került  volna  sor,  vagy  ha  a  követelésüket  más  megoldással
érvényesítették volna;

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

5. §



(1) A vállalkozások számára a Kormány a kormányzati tájékoztatási szolgáltatásokat nyújtó online
platformon olyan módszertani  útmutatásokat  is  tartalmazó tájékoztató  anyagokat  tesz  közzé,  és
egyéb  szolgáltatásokat  is  biztosít,  amelyek  elősegítik  az  adósságok  vagy  a  vagyoni  helyzet
kedvezőtlen  alakulásának,  valamint  a  fizetésképtelenné  válás  valószínűségének  felismerését  (a
[továbbiakban: ]továbbiakban együtt:  korai előrejelző eszközök), különösképpen a mikro-, kis és
középvállalkozások (a továbbiakban: kkv.), valamint azok tagjai, vezető tisztségviselői számára. A
korai  előrejelző  eszközök  segítséget  nyújtanak  a  vállalkozások  részére  a  pénzügyi  kockázatok
felismeréséhez, az indokolatlan üzleti kockázatok elkerüléséhez és a pénzügyi nehézség megfelelő
kezeléséhez.

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § e) pont
Módosítás jellege: módosítás

7. §

Szerkezetátalakítás nem határozható el, ha
e)  [ha  ]a  korábbi  szerkezetátalakításban  az  adós  moratóriumot  kapott,  és  a  korábbi
szerkezetátalakítás kezdő napjától – kivéve a d) pont szerinti esetet – 3 év nem telt el,

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

11. §

(1) A szerkezetátalakítás alatt  – ideértve azt is,  ha a szerkezetátalakítási  terv a munkavállalókra
nézve előírást tartalmaz – a [külön jogszabályokban ]jogszabályban meghatározottak szerint kell
biztosítani a munkavállalók egyéni és csoportos érdekvédelmét.

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(7)  A  Cstv.  6/N.  §-a  szerinti  fizetésképtelenségi  nyilvántartásba  az  (EU)  2015/848  európai
parlamenti  és  tanácsi  rendelet  24.  [cikk]cikke szerinti  adatokat  kell  bejelenteni,  és  az
adatszolgáltatásra a Cstv. 6/N. § (3) [bekezdése alkalmazandó]bekezdését kell alkalmazni.

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. § (1) bekezdés

2



Módosítás jellege: módosítás

17. §

(1) A szerkezetátalakítási eljárásban a kiszabható pénzbírság összege [ötvenezer forinttól kétmillió
forintig]50 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjed. Ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése miatt a
pénzbírság ismételten kiszabható.

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

20. §

(1) A szerkezetátalakítási eljárásban benyújtható kérelemben fel kell tüntetni
a) az eljáró bíróság megnevezését,
b) a kérelmező és – ha az eljárásban kérelmezett szerepel – a kérelmezett nevét (elnevezését),
eljárásbeli  állását,  az  azonosításhoz  szükséges  adatait,  továbbá  ha  ismert,  elektronikus  levél
címét,
c) meghatalmazottal történő eljárás esetén

ca) a meghatalmazott nevét és [azonosító ]az azonosításhoz szükséges adatait, irodája címét
(munkáltatója nevét és székhelyét), telefonszámát, elektronikus levélcímét, kamarai azonosító
számát,
cb)  nyilatkozatot  arról,  ha  a  meghatalmazása  a  rendelkezési  nyilvántartásban  vagy  az
általános meghatalmazások országos és közhiteles nyilvántartásában szerepel,

d) a bíróság döntésére irányuló kérelmet, és
e) az illeték összegét és megfizetésének módját, ha a kérelem tárgya alapján a kérelmező illeték
lerovására kötelezett[, az illeték összegét és megfizetésének módját].

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(6) A szerkezetátalakítási szakértői tevékenységgel okozott kár megtérítését, valamint személyiségi
jogsértés miatt járó sérelemdíj megfizetésének a fedezetét felelősségbiztosítással kell biztosítani. A
szerkezetátalakítási  tevékenységből  eredő  károk,  valamint  sérelemdíj  biztosításához  szükséges
felelősségbiztosítás  káreseményenként  számított  legalacsonyabb  összege  [100  millió  forint]100
000  000  Ft,  és  a  felelősségbiztosítás  évenként  számított  legalacsonyabb  összege  [160  millió
forint]160 000 000 Ft.

Módosítópont sorszáma: 9.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 25. § (1) bekezdés e) pont
Módosítás jellege: módosítás

25. §

(1) A szerkezetátalakítási szakértő feladata
e) mindazoknak a további feladatoknak az elvégzése, amelyeket e törvény vagy [más ]jogszabály
megállapít.

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. § (2) bekezdés c) pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az adós gazdálkodásának a szerkezetátalakítási szakértő felügyelete során
c)  az  adós  a  vagyonával  kapcsolatban  csak  szerkezetátalakítási  szakértő,  [és  ]–  ha  a
jognyilatkozat  Ptk.  szerinti  zálogjogot,  a  hitelbiztosítéki  nyilvántartásba  bejegyzett  biztosítéki
célú  engedményezést,  faktoringot,  vételi  jogot  vagy  a  Ptk.  [Hatodik  Könyv  ]XXI.  címe
[szerint]szerinti biztosítéki  szerződést  is  érint  –,  a biztosítéki  jogosult,  és az  érintett  hitelező
előzetes írásbeli jóváhagyásával köthet a rendes gazdálkodás körét meghaladó szerződést, tehet
más jognyilatkozatot, ideértve e szerződésből vagy jognyilatkozatból, és a már létrejött szerződés
alapján az adós részéről történő teljesítést is.

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § (2) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

(2)  A szerkezetátalakítási  szakértő  bírósági  jóváhagyása  iránti  kérelemnek a  szerkezetátalakítási
eljárásban benyújtható kérelem általános tartalmán túl tartalmaznia kell

a)  a  szerkezetátalakítási  szakértő  nevét,  az  [azonosításához]azonosításhoz szükséges
[adatokat]adatait,

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(5) Ha az adós legalább 25 %-os közvetlen vagy közvetett állami részesedéssel működő gazdasági
társaság,  kizárólag  a  Cstv.  66.  §  (2)  bekezdése  szerinti  [szervezet  ]állami  felszámoló
szerkezetátalakítási szakértőként történő bírósági jóváhagyására vonatkozóan lehet az (1) bekezdés
szerinti kérelmet előterjeszteni.
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Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 30. § (3) és (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3)  A kirendelt  szerkezetátalakítási  szakértő  díjának  mértéke  az  adósnak  a  szerkezetátalakítási
eljárás megindítása iránti  kérelemmel benyújtott  közbenső mérlegében szereplő eszközök könyv
szerinti értékének alapulvételével:

a) 50 000 000 [forint]Ft alatti könyv szerinti érték esetén annak 2%-a, de legkevesebb 200 000
[forint]Ft,
b) 50 000 000 [forint]Ft - 100 000 000 [forint]Ft közötti könyv szerinti érték esetén annak 2%-a,
c) 100 000 001 [forint]Ft - 500 000 000 [forint]Ft közötti könyv szerinti érték esetén a 100 000
000 [forint]Ft 2%-a és az efeletti rész 1,25%-a,
d) 500 000 001 [forint]Ft - 1 000 000 000 [forint]Ft közötti könyv szerinti érték esetén az 500
000 000 [forint]Ft 1,25%-a és az efeletti rész 0,75%-a,
e) 1 000 000 001 [forint]Ft feletti könyv szerinti érték esetén az 1 000 000 000 [forint]Ft 0,75%-
a és az efeletti rész 0,25%-a.

(4)  A  szerkezetátalakítási  terv  jogerős  jóváhagyása  [–  ]és  a  hitelezői  osztályokon  átívelő
kényszeregyezségi hatállyal történő jogerős jóváhagyása [– ]esetén a szerkezetátalakítási szakértőt a
(3) bekezdésben meghatározott összeg további 15%-a, de legalább 300 000 [forint]Ft illeti meg.

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. § (1) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

31. §

(1) A bíróság a szerkezetátalakítási szakértő kijelölését megszünteti, ha
a)  a  23.  §  (4)  [és]vagy (5)  bekezdésében  meghatározott  összeférhetetlenségi  vagy kizáró  ok
fennáll,

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) A vagyoni igények érvényesítésére, ilyen igényekkel összefüggésben keresetindításra  [külön ]
jogszabályban  meghatározott  határidők  a  moratórium  időtartamával  meghosszabbodnak.  A
moratórium a folyamatban lévő peres eljárásokat nem érinti, az adós által indított folyamatban lévő
peres  eljárásban  a  szerkezetátalakítás  kezdő  napjáig  előterjesztett  kérelemre  a  beszámítás
elbírálható.
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Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. § (6) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

(6)  A moratórium  időtartamára  a  moratórium  hatálya  alá  eső,  a  hitelező  és  az  adós  közötti
jogviszonyban

b) a zálogjogosult,  a biztosítéki célú vételi  jog jogosultja,  jog vagy követelés biztosítéki célú
átruházása esetén a jogosult az érvényesítéssel kapcsolatos jogait nem gyakorolhatja, a hitelező a
3. § (1) bekezdés 5. pont szerinti külön kötelezettel szemben nem léphet fel,

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. § (8) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(8)  A szerkezetátalakítás  nem érinti  pénzügyi  biztosíték  érvényesítése  esetén  a  fizetési,  illetve
értékpapír-elszámolási  rendszerekben  történő  teljesítés  véglegességéről  szóló  2003.  évi  XXIII.
törvény[,] és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazását.

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 37. § (2) bekezdés c) és d) pont
Módosítás jellege: módosítás

(2)  Az  (1)  bekezdés  szerinti  kérelemnek  a  szerkezetátalakítási  eljárásban  benyújtható  kérelem
általános tartalmán túl tartalmaznia kell

c) korlátozott moratórium esetén
ca) azoknak az érintett hitelezőknek a nevét, az  [azonosításukhoz]azonosításhoz szükséges
[adatokat]adatait, akikre a korlátozott moratórium elrendelését kéri,
cb)  a kérelem benyújtása időpontjában fennálló,  a korlátozott  moratórium hatálya  alá  eső
érintett hitelezői követelések bemutatását, az esedékességükre vonatkozó adattal együtt,
cc) a kérelem benyújtása időpontjában fennálló, a korlátozott moratórium hatálya alá nem eső
hitelezői  követeléseket  a  jogosult  nevének,  a  követelés  jogalapjának,  összegének  és
esedékességének bemutatásával,

d)  ha  szerkezetátalakítási  szakértő  került  kijelölésre,  a  szerkezetátalakítási  szakértő
[azonosításához  ]nevét,  az  azonosításhoz  szükséges  [adatokat]adatait,  ha  nincs  kijelölt
szerkezetátalakítási szakértő, ezt a tényt, valamint

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 43. § (3) bekezdés e) pont
Módosítás jellege: módosítás
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(3) Az adós érdekkörében álló ügyletből származó hitelezői követelésnek minősül
e) az adós vezető tisztségviselőjének nem [bér – ]bér- vagy bérjellegű követelése – ideértve azt a
volt vezető tisztségviselőt is, akinek a megbízatása a szerkezetátalakítás kezdő napját megelőző
180 napon belül szűnt meg –.

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 46. § (1) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

46. §

(1) A szerkezetátalakítási terv az általános adatok között tartalmazza legalább
b)  ha  szerkezetátalakítási  szakértő  került  kijelölésre,  a  szakértő  nevét,  [azonosításához  ]az
azonosításhoz szükséges [adatokat]adatait,

Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 46. § (1) bekezdés g) pont
Módosítás jellege: módosítás

46. §

(1) A szerkezetátalakítási terv az általános adatok között tartalmazza legalább
g)  ha  vannak  a  szerkezetátalakítási  terv  által  nem  érintett  felek,  [akkor  ]ezen  személyek
[azonosításához]azonosításhoz szükséges  [adatokat]adatait,  annak  megjelölésével,  hogy
követelésük melyik hitelezői osztályba kerülne besorolásra, továbbá azon okok feltüntetésével,
amelyek alapján a szerkezetátalakítással nem érintett félként kell kezelni őket.

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 46. § (2) bekezdés g) és h) pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) A szerkezetátalakítási terv a szerkezetátalakítási intézkedések ismertetése körében tartalmazza
legalább

g)  [ha ]a  [szerkezetátalakítási  terv a ]munkavállalók helyzetét  [is  érinti,  a munkavállalók
helyzetét  ]érintő  általános  következményeket,  [például  ]a  létszámcsökkentés,  a  csökkentett
munkaidőben  való  foglalkoztatás  vagy  más  hasonló  intézkedés  ismertetését,  ha  a
szerkezetátalakítási terv a munkavállalók helyzetét is érinti, valamint
h)  az  indokolást  arra  vonatkozóan,  hogy a  szerkezetátalakítási  terv  az  észszerű  várakozások
szerint miért alkalmas arra, hogy megakadályozza az adós fizetésképtelenségét, és biztosítsa a
vállalkozás  működőképességét,  ideértve  a  szerkezetátalakítási  terv  sikeréhez  szükséges
előfeltételeket is.
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Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 49. § (4) bekezdés d) pont
Módosítás jellege: módosítás

(4)  Az  adós  vezető  tisztségviselője  köteles  gondoskodni  arról,  hogy  az  ülésről  jegyzőkönyv
készüljön. A jegyzőkönyv tartalmazza

d)  ha  a  szerkezetátalakítási  tervről  határozathozatalra  került  sor,  hitelezői  osztályonként  [kell
rögzíteni ]az érintett hitelező által leadott szavazat vagy ellenszavazat számát, valamint azt, ha az
érintett hitelező a szavazástól tartózkodott vagy a szavazásban nem vett részt.

Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 50. § (2) és (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az érintett hitelező számára az (1) bekezdés szerinti dokumentumok kézhezvételétől számított
legalább 15 napos határidőt kell biztosítani arra, hogy véleményét, – a szerkezetátalakítási tervre
vonatkozó határozathozatal  esetén  –  a szavazatát  [– ]megküldje az adós ügyvezetése részére.  A
szerkezetátalakítási tervre vonatkozó határozathozatal esetén az adós a szavazat megküldése helyett
kérheti azt is, hogy az érintett hitelező a szerkezetátalakítási tervet – legalább teljes bizonyító erejű
magánokirati formában – aláírva küldje neki vissza.

(3) Ha bármely érintett hitelező az ülés megtartását  [kívánja]kéri, a szerkezetátalakítási hitelezői
ülést az adós ügyvezetésének össze kell hívnia.

Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 56. § (2) bekezdés c) pont
Módosítás jellege: módosítás

(2)  Ha  a  kérelem  visszautasításának  nincs  helye,  a  bíróság  –  az  a)-c)  pont  tekintetében  erre
vonatkozó ellenirat esetén – megvizsgálja, hogy

c) ha nincs szerkezetátalakítási szakértő kijelölve, a szerkezetátalakítási tervet elfogadó hitelezői
ülés  vagy  ülés  tartása  nélküli  döntéshozatal  lebonyolítása  és  az  ülés  jegyzőkönyve  vagy  az
írásbeli  döntéshozatal  eredményének  megállapítása  megfelel-e  [az  előírásoknak]a
jogszabályoknak,

Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 57. § (2) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás
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(2)  Az  (1)  bekezdés  szerinti  elleniratnak  a  szerkezetátalakítási  eljárásban  benyújtható  kérelem
általános tartalmán túl tartalmaznia kell

a) az arra vonatkozó határozott kérelmet, hogy [az (1) bekezdésben meghatározott vizsgálat ]a
hitelezők  legjobb  érdekei  módszertani  teszt  alapján  a  bíróság  tagadja  meg  az  elfogadott
szerkezetátalakítási terv jóváhagyását, valamint

Módosítópont sorszáma: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 60. § (5) és (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(5) Az e § szerinti szerkezetátalakítási szakértő díját az elleniratot előterjesztő fél köteles előlegezni.
A díjat az elleniratot előterjesztő fél  akkor viseli,  ha a bíróság jóváhagyja a szerkezetátalakítási
tervet. Ha a bíróság megtagadja a szerkezetátalakítási terv jóváhagyását, az adós köteles megtéríteni
az  előlegező  elleniratot  előterjesztő  fél  részére  a  szerkezetátalakítási  szakértőnek  kifizetett  díj
összegét.

(6) E § szerinti szerkezetátalakítási szakértő díja a 30. § (3) bekezdésében meghatározott díj fele,
azonban nem lehet kevesebb, mint 250 000 [forint]Ft.

Módosítópont sorszáma: 28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 65. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

65. §

(1)  Az  új  finanszírozás,  az  átmeneti  finanszírozás  és  az  ésszerű,  a  szerkezetátalakítási  tervre
vonatkozó  tárgyalásokhoz  haladéktalanul  szükséges  költségek  megfizetése,  egyéb  kifizetés,
szerződés megkötése, illetve teljesítése  [(a továbbiakban együtt ezen alcím alkalmazásában:]
(ezen  alcím  alkalmazásában  a  továbbiakban  együtt: ügyletek)  az  adós  esetleges  későbbi
fizetésképtelenné válása esetén nem minősülnek semmisnek vagy megtámadhatónak, azon okból,
hogy  azok  a  hitelezők  összességére  nézve  károsak,  kivéve,  ha  az  ügylet  semmisségét  vagy
megtámadhatóságát megalapozó egyéb körülmények is fennálltak.

Módosítópont sorszáma: 29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 65. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(6) Az (1)-(3) és (5) bekezdésnek a finanszírozásra, az ügyletre, valamint a finanszírozást nyújtó
személyre vonatkozó rendelkezései csak akkor alkalmazhatóak, ha

a) új finanszírozás esetén a szerkezetátalakítási tervet a bíróság jóváhagyta,[ vagy]
b)  átmeneti  finanszírozás  esetén  azt  valamennyi  biztosított  érintett  hitelező  és  a  biztosított
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hitelezőkön kívüli  érintett  hitelezők legalább 75%-ot képviselő szavazatszámmal jóváhagyták,
vagy azt a bíróság a szerkezetátalakítási terv részeként jóváhagyta, vagy
c) a szerkezetátalakítási tervre vonatkozó tárgyalásokhoz haladéktalanul szükséges ügylet esetén
azt valamennyi biztosított érintett  hitelező és a biztosított hitelezőkön kívüli érintett  hitelezők
legalább  75  %-ot  képviselő  szavazatszámmal  jóváhagyták,  vagy  azt  a  bíróság  a
szerkezetátalakítási terv részeként jóváhagyta.

Módosítópont sorszáma: 30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 66. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3)  Felhatalmazást  kap  az  állami  [vagyonért  ]vagyon  felügyeletéért  felelős  miniszter,  hogy az
igazságügyi  miniszterrel  egyetértésben  rendeletben  szabályozza  a  szerkezetátalakítási  szakértők
továbbképzésének szabályait.

Módosítópont sorszáma: 31.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 69. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4)  A törvény  tervezetének  [előzetes  bejelentése  ]a  belső  piaci  szolgáltatásokról  szóló,  2006.
december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése [szerint ]
szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

Módosítópont sorszáma: 32.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 70. § (2) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Itv. a 44/A. [§-t]§-át követően a következő alcímmel [és 44/B. §-sal ]egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 33.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 71. § (4) bekezdés - Cstv. 8. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) A Cstv. 8. § (3) bekezdése a következő d)-i) ponttal egészül ki:
(Az adósnak nyilatkoznia kell arról is, hogy)

„d) kezdeményezett-e vagy kezdeményeztek-e ellene külföldön a 2015/848 EU rendelet hatálya
alá eső fizetésképtelenségi eljárást,
e) kezdeményezett-e belföldön csődeljárást, reorganizációs eljárást,
f) kezdeményezett-e vagy kezdeményeztek-e ellene belföldön felszámolási eljárást,
g) van-e ellene folyamatban belföldön vagy külföldön hatósági vagy bírósági végrehajtási eljárás,

10



zálogjoggal terhelt vagyontárgyára vezetett bíróságon kívüli értékesítés,
h) döntött-e szerkezetátalakítási eljárás vagy reorganizációs eljárás megindításáról, és ha igen, az
eljárás folyamatban van-e, valamint
i) ha korábban indított szerkezetátalakítási eljárást vagy reorganizációs eljárást, és a bíróság a
szerkezetátalakítási  tervet, illetve  a  reorganizációs  tervet  jóváhagyta,  annak  végrehajtására
meghatározott időtartam letelt-e.”

Módosítópont sorszáma: 34.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 71. § (5) bekezdés - Cstv. 9. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(5) A Cstv. 9. § (4) bekezdése a következő h) és i) ponttal egészül ki:
[A bíróság  az  (1)  bekezdést  követő  intézkedést  követően  a  kérelem beérkezésétől  számított  5
munkanapon belül megvizsgálja, hogy az megfelel-e a 7. § és a 8. § (1)-(3) bekezdése szerinti
feltételeknek. Ha a kérelem hiányos, azt 8 munkanapos határidővel hiánypótlásra adja vissza. A
bíróság az adós által kezdeményezett csődeljárás iránti kérelmet visszautasítja, ha]

„h) [ha ]az adós szerkezetátalakítási eljárást vagy reorganizációs eljárást indított, vagy
i)  [ha ]az adós korábban olyan szerkezetátalakítási eljárást  vagy reorganizációs eljárást  indított,
amellyel  összefüggésben a szerkezetátalakítási  tervet, illetve  a  reorganizációs  tervet  a  bíróság
jogerősen jóváhagyta, de az annak végrehajtására meghatározott időtartam még nem telt el.”

Módosítópont sorszáma: 35.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 71. § (6) bekezdés - Cstv. 25. § (1) bekezdés e) pont
Módosítás jellege: módosítás

(6) A Cstv. 25. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A bíróság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül, visszautasítja, ha)

„e) a felszámolás elrendelését a 27.  § (2) bekezdés a) vagy b) pontjára hivatkozással kérte a
hitelező, de az adós a Szát.  vagy a reorganizációs eljárás szabályai  alapján egyedi végrehajtási
intézkedéseket  felfüggesztő  moratórium  (a  továbbiakban:  Szát.  moratórium), illetve  a
reorganizációs eljárás szabályai szerinti moratórium (a továbbiakban: reorganizációs moratórium)
hatálya alatt áll,  és a kérelmet olyan hitelező nyújtotta be, akire a Szát. moratórium, illetve a
reorganizációs moratórium hatálya kiterjed[,];”

Módosítópont sorszáma: 36.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 71. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(7) A Cstv. 26. §-a a következő [(2)-(2c)](2a)-(2d) bekezdéssel egészül ki:
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„[(2) Ha a felszámolás elrendelését  a 27.  § (2) bekezdés a) vagy b) pontjára hivatkozással
kérték, de az adós igazolja, hogy szerkezetátalakítást indított, és a bíróság ennek során Szát.
moratóriumot  rendelt  el  vagy  a  Szát.  moratórium  elrendelése  iránt  a  kérelmet  még  a
felszámolási eljárás iránti kérelem benyújtását megelőzően nyújtották be, de arról a bíróság
még  nem  hozott  határozatot,  továbbá  az  adós  nyilatkozik  arról,  hogy  a  Szát.  alapján  a
szerkezetátalakítás  meghiúsulására  vezető  ok  még  nem  következett  be,  a  bíróság  a
felszámolási  eljárás  iránti  kérelem  elbírálását  –  az  adós  szerkezetátalakításban  érintett
hitelező kérelmére – felfüggeszti.]

(2a) Ha a felszámolás elrendelését a 27. § (2) bekezdés a) vagy b) pontjára hivatkozással kérték, de
az adós igazolja, hogy szerkezetátalakítást indított, és a bíróság ennek során Szát. moratóriumot
rendelt el vagy a Szát. moratórium elrendelése iránt a kérelmet még a felszámolási eljárás iránti
kérelem benyújtását  megelőzően nyújtották  be,  de arról  a  bíróság még nem hozott  határozatot,
továbbá az adós nyilatkozik arról, hogy a Szát. alapján a szerkezetátalakítás meghiúsulására vezető
ok még nem következett be, a bíróság a felszámolási eljárás iránti kérelem elbírálását – az adós
szerkezetátalakításban érintett hitelező kérelmére – felfüggeszti.

(2b)  A bíróság  a  felszámolási  eljárás  iránti  kérelem elbírálását  hivatalból  folytatja,  ha  a  Szát.
moratóriumot a bíróság jogerős határozattal nem rendelte el vagy a Szát. moratórium időtartama
lejárt, kivéve, ha az adós igazolja, hogy a szerkezetátalakítási terv jóváhagyása iránti kérelmet a
bírósághoz benyújtotta, és ha a felszámolási eljárás iránti kérelmet olyan hitelező nyújtotta be, aki a
szerkezetátalakítással nem érintett hitelezőnek minősül,  az adós kötelezettséget vállal  arra,  hogy
ezzel a hitelezővel 45 napon belül megállapodik a lejárt esedékességű tartozása megfizetéséről.

(2c) A (2b) bekezdés szerinti esetben a bíróság a felszámolási eljárás iránti kérelem elbírálására
irányuló eljárást hivatalból folytatja akkor is, ha a szerkezetátalakítási terv jóváhagyását a bíróság
jogerősen  elutasította  vagy  az  adós  nem  igazolja,  hogy  a  szerkezetátalakítással  nem  érintett
hitelezővel megállapodott a lejárt esedékességű tartozása megfizetéséről.

(2d)  A (2b)  vagy (2c)  bekezdés  szerinti  esetben sem kell  folytatni  a  felszámolási  eljárás  iránti
kérelem elbírálását, ha a Szát.  moratórium lejáratát  követően az eljárás szünetelésére vonatkozó
kérelmet adtak be, vagy ha a felszámolási eljárás iránti kérelmet visszavonták.

[(2a) A bíróság a felszámolási eljárás iránti kérelem elbírálását hivatalból folytatja, ha a Szát.
moratóriumot  a  bíróság  jogerős  határozattal  nem  rendelte  el  vagy  a  Szát.  moratórium
időtartama lejárt, kivéve, ha az adós igazolja, hogy a szerkezetátalakítási terv jóváhagyása
iránti kérelmet a bírósághoz benyújtotta, és ha a felszámolási eljárás iránti kérelmet olyan
hitelező nyújtotta be, aki a szerkezetátalakítással nem érintett hitelezőnek minősül, az adós
kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  ezzel  a  hitelezővel  45  napon  belül  megállapodik  a  lejárt
esedékességű tartozása megfizetéséről.

(2b) A  (2a)  bekezdés  szerinti  esetben  a  bíróság  a  felszámolási  eljárás  iránti  kérelem
elbírálására  irányuló  eljárást  hivatalból  folytatja  akkor is,  ha  a  szerkezetátalakítási  terv
jóváhagyását  a  bíróság  jogerősen  elutasította  vagy  az  adós  nem  igazolja,  hogy  a
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szerkezetátalakítással nem érintett hitelezővel megállapodott a lejárt esedékességű tartozása
megfizetéséről.

(2c) A (2a) vagy (2b) bekezdés szerinti esetben sem kell folytatni a felszámolási eljárás iránti
kérelem  elbírálását,  ha  a  Szát.  moratórium  lejáratát  követően  az  eljárás  szünetelésére
vonatkozó kérelmet adtak be, vagy ha a felszámolási eljárás iránti kérelmet visszavonták.]”

Módosítópont sorszáma: 37.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 71. § (8) bekezdés - Cstv. 27/A. § (4) bekezdés a) pont ad) 
alpont
Módosítás jellege: módosítás

(8) A Cstv. 27/A. § (4) bekezdés a) pontja a következő ad) alponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában a felszámolót és a felszámolóbiztost érintő kizárási okok:
Nem jelölhető ki felszámolónak az a gazdasági társaság,)

„ad)  [aki]amely a  felszámolás  elrendelése  előtt  az  adós  által  indított  szerkezetátalakításban
szerkezetátalakítási szakértőként közreműködött (ide nem értve a 66. § (2) bekezdése szerinti
állami  felszámoló  szervezetet),  és  a  szerkezetátalakítási  szakértőként  történő  kijelölése,
megbízása megszűnésétől két év még nem telt el,”

Módosítópont sorszáma: 38.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 71. § (12) bekezdés - Cstv. 66. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

[(12) A Cstv. 66. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az állami felszámoló az e törvényben meghatározott tevékenységen kívül más gazdasági
tevékenységet nem végezhet, kivéve a kizárólagos vagy többségi állami részesedéssel működő
gazdálkodó  szervezeteknél  végzett  üzletviteli  és  egyéb  tanácsadást,  szerkezetátalakítási  és
adósságrendezési  tervek  készítését,  jogszabályban  meghatározott  tanácsadói,  szakértői
tevékenységet, továbbá az említett gazdálkodó szervezetek tekintetében – a Ctv. 99. §-ában
foglalt  feltételek  érvényesülése  mellett  –  a  Ctv.  szerinti  végelszámolói,  vagyonrendezői
tevékenységet,  valamint  a  helyi  önkormányzatok  tekintetében  a  helyi  önkormányzatok
adósságrendezési  eljárásáról  szóló  1996.  évi  XXV.  törvény  szerinti  pénzügyi  gondnoki
tevékenységet és a Szát. szerinti szerkezetátalakítási szakértői tevékenységet.”]

Módosítópont sorszáma: 39.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 71. § új (15) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(15) A Cstv.
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a)  27.  §  (2)  bekezdés  d)  pontjában  a  „felszámolási  eljárásban  kötött  egyezség  ellenére  nem
teljesítette”  szövegrész  helyébe  a  „felszámolási  eljárásban kötött  egyezségben,  reorganizációs
eljárásban a bíróság által  jóváhagyott  reorganizációs tervben,  szerkezetátalakításban a  bíróság
által jóváhagyott szerkezetátalakítási tervben foglaltak ellenére nem teljesítette”,
b) 66. § (5) bekezdésében a „pénzügyi gondnoki tevékenységet” szövegrész helyébe a „pénzügyi
gondnoki tevékenységet és a Szát. szerinti szerkezetátalakítási szakértői tevékenységet”

szöveg lép.

[(15) A Cstv.  27.  §  (2)  bekezdés  d)  pontjában  a  „felszámolási  eljárásban  kötött  egyezség
ellenére nem teljesítette” szövegrész helyébe a „felszámolási eljárásban kötött egyezség, vagy a
szerkezetátalakításban  a  bíróság  által  jóváhagyott  szerkezetátalakítási  tervben  foglaltak
ellenére nem teljesítette” szöveg lép.]

Módosítópont sorszáma: 40.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 72. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

72. §

(1) A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Bga.[tv)]tv.) 1. §-a a
következő (1a)-(1c) bekezdéssel egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 41.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 72. § (1) bekezdés - Bga.tv. 1. § (1a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

72. §

(1)  A Bérgarancia  Alapról  szóló  1994.  évi  LXVI.  törvény  (a  továbbiakban:  Bga.tv)  1.  §-a  a
következő (1a)-(1c) bekezdéssel egészül ki:

„(1a)  Bérgarancia  eljárás  keretében  a  természetes  személyek  [adósságrendezési  eljárásáról  ]
adósságrendezéséről  szóló  2015.  évi  CV.  törvény  (a  továbbiakban:  Are.  tv.)  szerinti
adósságrendezési  eljárás  alatt  álló,  az  Are.  tv.  5.  §  19.  pontjában  felsorolt  egyéni  vállalkozók
számára  a  bértartozásaik  kifizetéséhez  bérgarancia  célú  pénzügyi  támogatás  előlegezhető  meg,
visszatérítendő állami támogatásként.”

Módosítópont sorszáma: 42.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 72. § (3) bekezdés - Bga.tv. 1. § (11) bekezdés d) pont de) 
alpont
Módosítás jellege: módosítás
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(3) A Bga. tv. 1. §-a a következő (6)-(13) bekezdéssel egészül ki:

„(11) A támogatás iránti kérelem tartalmazza
d) munkavállalónkénti bontásban a támogatás megállapításához szükséges következő adatokat:

de)  a  munkavállaló  neve,  születési  neve,  anyja  neve,  lakcíme,  az  adóssal  fennálló
munkaviszony  kezdete,  megszűnése,  [TAJ  száma]társadalombiztosítási  azonosító  jele,
adóazonosító  száma,  munkaköre,  bankszámláját  vezető  pénzügyi  intézmény  neve,  a
bankszámla száma.”

Módosítópont sorszáma: 43.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 72. § (5) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(5) A Bga.[ ]tv. 15.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosítópont sorszáma: 44.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 73. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

73. §

(1) A fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló
2003. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: 2003. évi XXIII. törvény) 2. § (1) bekezdés d) pontja a
következő de) alponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:
[d) ]fizetést korlátozó eljárás)

„de) a szerkezetátalakításról szóló törvényben (a továbbiakban: Szát.) szabályozott eljárásokban
a bíróság által elrendelt, egyedi végrehajtási intézkedéseket felfüggesztő moratórium,”

Módosítópont sorszáma: 45.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 74. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

74. §

(1) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
(a [továbbiakban]továbbiakban: Ctv.) 5. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 46.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 76. § (3) bekezdés - Are tv. 5. § 19. pont
Módosítás jellege: módosítás
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(3) Az Are. tv. 5. § 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E  törvény  és  az  e  törvény  felhatalmazása  alapján  kiadott  jogszabály
[alkalmazásában)]alkalmazásában:)

„19. egyéni vállalkozó:
a) az Szja. tv. 3. § 17. pontja szerinti egyéni vállalkozó,
b) az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény szerinti európai közösségi
jogász  és  külföldi  jogi  tanácsadó,  ha  ezt  a  tevékenységét  nem  foglalkoztatásra  irányuló
jogviszonyban végzi,
c) az Szja tv. 3. § 18. pontja szerinti mezőgazdasági őstermelő,
d)  az egyéni  cég tagja  az egyéni  [vállalkozókról]vállalkozóról és az egyéni  cégről  szóló
2009.  évi  CXV.  törvény  27.  §-a  szerinti  tagi  felelőssége  körében  keletkezett  tartozásai
tekintetében,”

Módosítópont sorszáma: 47.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 76. § (2) bekezdés - Are. tv. 4/A. §
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Are. tv. 1. alcíme a következő 4/A. §-sal egészül ki:

„4/A. §

A természetes  személyek,  valamint  az  egyéni  vállalkozók  számára  a  Kormány  a  kormányzati
tájékoztatási  szolgáltatásokat  nyújtó  online  platformon  olyan  módszertani  útmutatásokat  is
tartalmazó  tájékoztató  anyagokat  tesz  közzé,  és  egyéb  szolgáltatásokat  is  biztosít,  amelyek
elősegítik  az  adósságok  vagy  a  vagyoni  helyzet  kedvezőtlen  alakulásának,  valamint  a
fizetésképtelenné  válás  valószínűségének  felismerését  (a  [továbbiakban:  ]továbbiakban  együtt:
korai  előrejelző  eszközök).  A korai  előrejelző  eszközök  segítséget  nyújtanak  az  adós  részére  a
pénzügyi kockázatok felismeréséhez, az indokolatlan üzleti kockázatok elkerüléséhez és a pénzügyi
nehézségek megfelelő kezeléséhez.”

Módosítópont sorszáma: 48.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 76. § (4) bekezdés módnyitó
Módosítás jellege: módosítás

(4) Az Are. tv. 5. § 37. pontja a következő h) alponttal egészül ki:
(E  törvény  és  az  e  törvény  felhatalmazása  alapján  kiadott  jogszabály
[alkalmazásában]alkalmazásában: közérdekkel összefüggő [követelés)]követelés:)

Módosítópont sorszáma: 49.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 76. § (13) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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(13) Az Are. tv. 33. alcíme a következő 87/A. §-sal egészül ki:

„87/A. §

(1)  A jelzálogjogosultnak  a  jogerős  részleges  mentesítő  határozat  kézhezvételétől  számított  15
napon  belül  kérelmeznie  kell  az  ingatlan-nyilvántartásban  a  jelzáloggal  biztosított  összeg
módosításának bejegyzését oly módon, hogy ez nem haladhatja meg a 86. § (1a) és (5b) bekezdése
szerinti összeget.

(2) A jelzálogjogosult a jogerős részleges mentesítő határozat kézhezvételétől számított 30 napon
belül díjmentesen elkészíti a hitelszerződés módosításának tervezetét, amelyben az adósnak a 86. §
[(5b)-(5c)  ](5b)  és  (5c)  bekezdése  szerinti  mentesítését  követően  még  fennmaradó  tartozása
megfizetése érdekében a futamidőt úgy változtatja meg, hogy annak hátralévő részében az adós havi
törlesztőrészlete  nem  lehet  magasabb,  mint  a  lakóingatlan  forgalmi  értéke  7,8%-ának  egy
tizenketted  része,  és  az  ügyleti  kamat  nem  lehet  magasabb,  mint  az  adósságrendezési  eljárás
kezdeményezésekor  érvényes  ügyleti  kamat.  A  jelzálogjogosult  a  zálogjog  törléséhez  és  a
hitelbiztosítéki nyilatkozat törléséhez szükséges jognyilatkozat kiadásának feltételéül szabhatja a
törlesztőrészleteknek a módosított szerződés alapján történő teljesítését.

(3)  Ha  a  jelzáloghitel-szerződés  az  adósságrendezési  eljárás  kezdeményezését  megelőzően  már
felmondásra  került,  a  (2)  bekezdésben  foglaltakat  azzal  az  eltéréssel  kell  alkalmazni,  hogy  a
jelzálogjogosult az adós számára köteles olyan jognyilatkozatot kiadni, amely az adós 86. § [(5b)-
(5c)  bekezdés  ](5b)  és  (5c)  bekezdése  szerinti  részleges  mentesítését  követően  fennmaradó
tartozásának  megfizetése  érdekében  részletfizetési  kedvezményt  engedélyez  oly módon,  hogy a
havi részletfizetés összege nem lehet magasabb, mint a lakóingatlan forgalmi értéke 7,8%-ának egy
tizenketted  része.  A  jelzálogjogosult  a  részletfizetés  időtartamára  az  ügyleti  kamatot  nem
állapíthatja meg a hitelszerződés felmondásának időpontjában érvényes ügyleti kamatnál magasabb
mértékben.  A jelzálogjogosult  a  zálogjog  törléséhez  és  a  hitelbiztosítéki  nyilatkozat  törléséhez
szükséges jognyilatkozat kiadásának feltételéül szabhatja a részletek megfizetésének teljesítését.”

Módosítópont sorszáma: 50.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 76. § (16) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(16) Az Are. tv. 45. alcíme a következő 106/B. §-sal egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 51.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 77. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

77. §
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Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 19. §
(5) bekezdése helyébe [az alábbi]a következő rendelkezés lép:

II. Rész

Módosítópont sorszáma: 52.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. 2. § (2) bekezdés c) pont
…szolgáltatásának 
[igénybevevőjét ]igénybe 
vevőjét terhelő …

2. 3. § (3) bekezdés

…módon [papír alapon ]
papíralapon is … 
…módon [papír alapon ]
papíralapon történő … 
…a [papír alapon ]
papíralapon közölt …

3. 7. § f) pont fa) alpont
…követelések [10 %-át]10%-
át,…

4. 11. § (2) bekezdés
…a [vállalkozás-
átruházás]vállalkozásátruházá
s és…

5. 20. § (1) bekezdés b) pont
…elektronikus [levél 
címét]levélcímét,

6. 22. § (2) bekezdés d) pont da) alpont
…követelések [10 %-át]10%-
át,…

7. 23. § (4) bekezdés f) pont
ellene [büntető eljárás ]
büntetőeljárás vagy …

8. 23. § (5) bekezdés …túl [a ]jogszabályban …

9. 24. § (4) bekezdés
…személy [a ]jogszabályban 
…

10. 24. § (5) bekezdés b) pont bb) alpont
…részvételt [a ]jogszabályban 
…

11. 26. § (2) bekezdés a) pont ae) alpont
…(4) 
[bekezdésben]bekezdésében 
foglaltakon…

12. 27. § (5) bekezdés
…legalább [25 %-os ]25%-os 
közvetlen …
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Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

13. 29. § (5) bekezdés
…legalább [25 %-os ]25%-os 
közvetlen …

14. 33. § (5) bekezdés b) pont
…(2) [bekezdés]bekezdése 
szerinti…

15. 38. § (5) bekezdés b) pont …b) [pont]pontja szerinti…

16. 40. § (3) bekezdés
… [felügyelő bizottsági ]
felügyelőbizottsági tagja,…

17. 46. § (6) bekezdés
…(1) [bekezdés]bekezdése 
szerinti…

18. 48. § (3) bekezdés

…elektronikus [levél 
címüket]levélcímüket,… 
…módon [papír alapon ]
papíralapon is … 
…a [papír alapú ]papíralapú 
közlés … 
…elektronikus [levél címét ]
levélcímét használja,…

19. 49. § (1) bekezdés … napirendet[ – ], ideértve …

20. 56. § (2) bekezdés b) pont …hogy a vitatott …

21. 56. § (7) bekezdés

…(1) [bekezdés]bekezdése 
szerinti… 
…(3) [bekezdés]bekezdése 
szerinti…

22. 60. § (6) bekezdés [E ]Az e § …

23. 62. § (2) bekezdés
…(2) [bekezdés]bekezdése –
…

24. 65. § (1) bekezdés …az [ésszerű]észszerű,…

25. 65. § (5) bekezdés …c) [pont]pontja szerinti…

26. 65. § (6) bekezdés c) pont
…legalább [75 %-ot ]75%-ot 
képviselő …

27. 66. § (2) bekezdés c) pont – az …

28. 68. § (2) bekezdés …tekinthető a Cstv.…

29. 70. § (1) bekezdés - Itv. 17. § (1) bekezdés u) pont …is [-]–,…

30. 72. § (2) bekezdés nyitó szövegrész …Bga.[ ]tv.…

31.
72. § (2) bekezdés - Bga.tv. 1. § (2) bekezdés d) pont 
da) alpont

…elszámolható [végkielégítés 
tartozást ]végkielégítés-
tartozást is;

32.
72. § (2) bekezdés - Bga.tv. 1. § (2) bekezdés d) pont 
db) alpont

… [végkielégítés 
tartozás]végkielégítés-
tartozás,…

33. 72. § (3) bekezdés nyitó szövegrész …Bga.[ ]tv.…
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Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

34.
72. § (3) bekezdés - Bga.tv. 1. § (11) bekezdés c) pont 
ca) alpont

a bírósági …

35.
72. § (3) bekezdés - Bga.tv. 1. § (11) bekezdés c) pont 
cb) alpont

a bírósági …

36.
72. § (3) bekezdés - Bga.tv. 1. § (11) bekezdés d) pont 
dc) alpont

…(1) [bekezdésen]bekezdésén
vagy… 
…(2) [bekezdésen]bekezdésén
alapul…

37. 72. § (6) bekezdés nyitó szövegrész …Bga.[ ]tv.…

38. 72. § (7) bekezdés nyitó szövegrész …Bga.[ ]tv.

39. 76. § (5) bekezdés módnyitó
…jogszabály 
[alkalmazásában)]alkalmazás
ában:)

40. 76. § (6) bekezdés módnyitó
…jogszabály 
[alkalmazásában)]alkalmazás
ában:)

41. 76. § (14) bekezdés nyitó szövegrész … Are. tv…

42. 76. § (14) bekezdés - Are tv. 105/C. § (1) bekezdés
…megállapított 
[rendelkezései]rendelkezéseit 
a…

43. 76. § (17) bekezdés nyitó szövegrész … Are. tv…

44. 76. § (17) bekezdés 2. pont
…az [„ amelyeket ]
„amelyeket a …

45.
77. § - Az adóhatóság által foganatosítandó 
végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. 
törvény 19. § (5) bekezdés

…(5) [bekezdés]bekezdése 
szerinti…

Indokolás

1. Szövegezési pontosítások. 
2. Szövegezési pontosítások. 
3. Szövegezési pontosítások. 
4. Szövegezési pontosítások. 
5. Szövegezési pontosítások. 
6. Szövegezési pontosítások. 
7. Szövegezési pontosítások. 
8. Szövegezési pontosítások. 
9. Szövegezési pontosítások. 
10. Szövegezési pontosítások. 
11. Szövegezési pontosítások. 
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12. Szövegezési pontosítások. 
13. Szövegezési pontosítások. 
14. Szövegezési pontosítások. 
15. Szövegezési pontosítások. 
16. Szövegezési pontosítások. 
17. Szövegezési pontosítások. 
18. Szövegezési pontosítások. 
19. Szövegezési pontosítások. 
20. Szövegezési pontosítások. 
21. Szövegezési pontosítások. 
22. Szövegezési pontosítások. 
23. Szövegezési pontosítások. 
24. Szövegezési pontosítások. 
25. Szövegezési pontosítások. 
26. Szövegezési pontosítások. 
27. Szövegezési pontosítások. 
28. Szövegezési pontosítások. 
29. Szövegezési pontosítások. 
30. Szövegezési pontosítások. 
31. Szövegezési pontosítások. 
32. Szövegezési pontosítások. 
33. A Javaslat szövegét ki kell egészíteni a veszélyhelyzet során a vállalkozások reorganizációjáról
szóló  179/2021.  (IV.  6.)  Korm.  rendelettel  bevezetett  reorganizációs  eljárás  szabályaival  való
összhang  érdekében,  tekintettel  arra,  hogy  a  szerkezetátalakítási  törvény  hatályba  lépését
megelőzően  a  kormányrendelet  szabályai  szerint  indulhattak,  illetve  még  folyamatban  lehetnek
reorganizációs eljárások. 
34. A Javaslat szövegét ki kell egészíteni a veszélyhelyzet során a vállalkozások reorganizációjáról
szóló  179/2021.  (IV.  6.)  Korm.  rendelettel  bevezetett  reorganizációs  eljárás  szabályaival  való
összhang  érdekében,  tekintettel  arra,  hogy  a  szerkezetátalakítási  törvény  hatályba  lépését
megelőzően  a  kormányrendelet  szabályai  szerint  indulhattak,  illetve  még  folyamatban  lehetnek
reorganizációs eljárások. 
35. A Javaslat szövegét ki kell egészíteni a veszélyhelyzet során a vállalkozások reorganizációjáról
szóló  179/2021.  (IV.  6.)  Korm.  rendelettel  bevezetett  reorganizációs  eljárás  szabályaival  való
összhang  érdekében,  tekintettel  arra,  hogy  a  szerkezetátalakítási  törvény  hatályba  lépését
megelőzően  a  kormányrendelet  szabályai  szerint  indulhattak,  illetve  még  folyamatban  lehetnek
reorganizációs eljárások. 
36. A Cstv.  26. § (2) bekezdését és 66. § (5) bekezdését az állami vagyonnal való fenntartható
gazdálkodás megteremtése érdekében egyes vagyongazdálkodást érintő törvények módosításáról,
valamint  egyéb  vagyongazdálkodási  rendelkezésekről  szóló  törvényjavaslat  7.  és  9.  §-a  is
módosítja, amely korábbi időpontban lép hatályba. A koherencia problémák elkerülése érdekében a
később  hatályba  lépő  jelen  törvényjavaslatnak  figyelembe  kell  vennie  a  korábban  hatálybalépő
törvénymódosítást. 
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37. Szövegezési pontosítás. 
38. A Cstv.  26. § (2) bekezdését és 66. § (5) bekezdését az állami vagyonnal való fenntartható
gazdálkodás megteremtése érdekében egyes vagyongazdálkodást érintő törvények módosításáról,
valamint  egyéb  vagyongazdálkodási  rendelkezésekről  szóló  törvényjavaslat  7.  és  9.  §-a  is
módosítja, amely korábbi időpontban lép hatályba. A koherencia problémák elkerülése érdekében a
később  hatályba  lépő  jelen  törvényjavaslatnak  figyelembe  kell  vennie  a  korábban  hatálybalépő
törvénymódosítást. 
39. A Javaslat szövegét ki kell egészíteni a veszélyhelyzet során a vállalkozások reorganizációjáról
szóló  179/2021.  (IV.  6.)  Korm.  rendelettel  bevezetett  reorganizációs  eljárás  szabályaival  való
összhang  érdekében,  tekintettel  arra,  hogy  a  szerkezetátalakítási  törvény  hatályba  lépését
megelőzően  a  kormányrendelet  szabályai  szerint  indulhattak,  illetve  még  folyamatban  lehetnek
reorganizációs eljárások. A Cstv. 26. § (2) bekezdését és 66. § (5) bekezdését az állami vagyonnal
való fenntartható gazdálkodás megteremtése érdekében egyes vagyongazdálkodást érintő törvények
módosításáról, valamint egyéb vagyongazdálkodási rendelkezésekről szóló törvényjavaslat 7. és 9.
§-a  is  módosítja,  amely  korábbi  időpontban  lép  hatályba.  A koherencia  problémák  elkerülése
érdekében  a  később  hatályba  lépő  jelen  törvényjavaslatnak  figyelembe  kell  vennie  a  korábban
hatálybalépő törvénymódosítást. 
40. Szövegezési pontosítások. 
41. Szövegezési pontosítások. 
42. Szövegezési pontosítások. 
43. Szövegezési pontosítások. 
44. Szövegezési pontosítások. 
45. Szövegezési pontosítások. 
46. Szövegezési pontosítások. 
47. Szövegezési pontosítások. 
48. Szövegezési pontosítások. 
49. Szövegezési pontosítások. 
50. Szövegezési pontosítások. 
51. Szövegezési pontosítások. 
52. Nyelvhelyességi és szerkesztési módosítások.
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