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Összegző módosító javaslat

A Törvényalkotási bizottság - az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.)

OGY határozat 46. § (5) bekezdése alapján - az egyes törvényeknek az egyszülős családok
életkörülményeinek javítása érdekében történő módosításáról szóló T/16203. számú

törvényjavaslathoz az alábbi összegző módosító javaslatot terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - Vht. 54. § (1) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

l. § 

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 54. § (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) A végrehajtást akkor lehet folytatni, ha

a) az 52. § a) pontja esetén a személyazonosság megállapításához szükséges adatok
pótlására [került sor] sor került,"

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 4. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

A Vht. 240/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) Ha
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a) a végrehajtót országgyűlési képviselőjelöltként nyilvántartásba vették, ettől az
időponttól a választás eredményének jogerős megállapításáig, illetve megválasztása esetén a
mandátuma megszűnéséig,

b) a végrehajtót különleges jogállású szerv vezetőjévé vagy vezetőjének helyettesévé
nevezték ki, a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló
törvény szerinti közszolgálati jogviszonyának, vagy a különleges jogállású szervet létrehozó
törvény szerinti jogviszonyának időtartama alatt,

c) a végrehajtót szakmai felsővezetővé nevezték ki, a kormányzati igazgatásról szóló
törvény szerinti kormányzati szolgálati jogviszonyának időtartama alatt

a végrehajtói szolgálata szünetel."

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

4. § 

A Vht. a következő [304/H.]304/1. §-sal egészül ki:

,,[304/H.]304/1. §

Az egyes törvényeknek az egyszülős családok életkörülményeinek javítása érdekében
történő módosításáról szóló 2021. évi . . . törvénnyel megállapított rendelkezéseket a 2022.
január 1-jét megelőzően indult végrehajtási ügyekben is alkalmazni kell azzal, hogy a 164. §
(2) bekezdését a 2021. december 31-ét követően befolyt összegek elszámolása során kell
alkalmazni."

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § 
Módosítás jellege: módosítás

5.§

A Vht.

a) 28. § (1) bekezdésében a .Iiatározatában" szövegrész helyébe a .Jiatározatában - ideértve az
ideiglenes intézkedés tárgyában hozott végzést is -" szöveg,

b) 165. § (2) bekezdésében az .alapuló tartásdíj-követelés" szövegrész helyébe az ..alapuló, egy
összegben előre vállalt tartásdíj-követelés" szöveg,
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e) [240/B. § (2a) bekezdésében a ,,kormányzati igazgatásról szóló törvény"]239. § (3)
bekezdés d) pontjában a ,,(2)-(2a)" szövegrész helyébe a [,,kormányzati igazgatásról szóló
2018. évi CXXV. törvény"]d..2.r szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 6. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

Hatályát veszti a Vht. 240/B. § (2a) bekezdése.

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § 
Módosítás jellege: módosítás

13. § 

ill Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - [2022. január]2021. október l-jén lép
hatályba.

(2) Az 1-3. §, az 5. §, a 6. § a) és b) pontja, valamint a 8-14. § 2022. január l-jén lép hatályba.

INDOKOLÁS

1. Lásd a T/16203/5/1. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.
2., 4-6. A módosítás a végrehajtói szolgálat szünetelésének feltételeit terjeszti ki, illetve
módosítja, és erre figyelemmel módosítja a törvényjavaslat hatálybalépésének időpontját.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.
3. Lásd a T/16203/5/2. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

Budapest, 2021. június 3.
Tisztelettel:
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