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A kényszertörlési eljárásra és a felszámolási eljárásra vonatkozó és kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat

(T/16205. szám)
Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat
(a továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során - a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján - megtárgyalta a jelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatot, megvizsgálva egyben azt is, hogy az megfelel-e a HHSZ
42. §-ában foglalt követelményeknek.

A bizottság - a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján - az általa megfogalmazott módosítási javaslatot
magába foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2021. június l-jén lezárta.



Melléklet

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról

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

Háttéranyagpont sorszáma: 1 .
Benyújtó: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/16205/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 21. § - 2009. évi CXXII. törvény 7. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

21. §

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII.
törvény 7. § (1) bekezdése a következő rendelkezés lép:

,,(1) A cégbíróság (nem] alkalmazza a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló törvény szerinti eltiltás jogkövetkezményét és az eltiltott személyek
felelősségének megállapításával kapcsolatos szabályokat az állammal, az államot megillető
tulajdonosi jogokat gyakorló szervezettel vagy az ilyen szervezet közvetlen vagy közvetett befolyása
alatt álló szervezettel mint taggal és az e tag javaslatára megválasztott vezető tisztségviselőkkel
szemben, továbbá a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 66. §
(2) bekezdése szerinti állami felszámoló szervezet végelszámolóként való eljárása során a
végelszámoló szervezettel és a végelszámolói feladatok ellátására kijelölt természetes személy
végelszámolóval szemben."

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság
- a Kormány (képviselője)

nem támogatja
nem ért egyet


