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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 természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015.
évi  CV.  törvény  módosításáról szóló  T/16212.  számú  törvényjavaslathoz az  alábbi  összegző
módosító javaslatot terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - Are. tv. 17. § (1a) bekezdés c) pont
Módosítás jellege: módosítás

1. §

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: Are.
tv.) 17. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1a)  Az  adós  kérelmére  -  az  adósságrendezési  eljárás  kezdeményezésének  céljára  -  az  adós
hitelezői,  továbbá ha az adós ellen végrehajtási  eljárás indult,  a  végrehajtást  foganatosító  szerv
díjmentesen,  az  adós  kérelmének  kézhezvételétől  számított  10  munkanapon  belül  kötelesek
kiállítani olyan kimutatást, amely tartalmazza

c)  annak  felsorolását,  hogy  mely  követelésre  rendeltek  el  végrehajtást,  [ki  ]a  végrehajtást
foganatosító szerv megnevezését, [mi ]a végrehajtási ügy [száma]számát,”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - Are. tv. 17. § (1b) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

1. §

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: Are.



tv.) 17. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1b)  Az  adósságrendezési  eljárás  kezdeményezésekor  az  adós  elsőként  bíróságon  kívüli
adósságrendezési eljárás lefolytatását, ennek sikertelensége esetén bírósági adósságrendezési eljárás
lefolytatását  kéri.  Az  adósságrendezési  eljárás  kezdeményezésekor  az  adós  bíróságon  kívüli
adósságrendezési  eljárás  helyett  bírósági  adósságrendezési  eljárást  kezdeményez,  ha  nincs
főhitelezője.  Amennyiben a  Családi  Csődvédelmi  Szolgálat  a bíróságon kívüli  adósságrendezési
eljárás lefolytatása során megállapítja, hogy az adósnak nincs főhitelezője,  [az adósságrendezési
eljárás  kezdeményezése  iránti  kérelmet  bírósági  adósságrendezési  eljárás  kezdeményezése
iránti kérelemnek kell tekinteni]a 22. § (2) bekezdésében foglaltakra hívja fel az adóst.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § b) pont
Módosítás jellege: módosítás

2. §

Az Are. tv.
b) 21. § (1) bekezdésében és 45. § (4) bekezdésében a „7,8%-ának”  [szövegrész]szövegrészek
helyébe a „7%-ának”,

szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § új d) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

2. §

Az Are. tv.
d) 22. § (3) bekezdésében a „23. § és a környezettanulmány elvégeztetését a 24. §-ban foglaltak”
szövegrész helyébe a „23. §-ban foglaltak”,

szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § új e) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

2. §

Az Are. tv.
e) 25. § (3) bekezdésében az „igazolást, valamint a környezettanulmányról felvett jegyzőkönyvet
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megküldi” szövegrész helyébe az „igazolást megküldi”,
szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § g) pont
Módosítás jellege: módosítás

2. §

Az Are. tv.
g) 45. § (5) bekezdés a) pontjában az „öregségi nyugdíj legkisebb mértékének másfélszeresét”
[szövegrész”]szövegrész helyébe az „öregségi nyugdíj legkisebb mértékének kétszeresét”,

szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § i) pont
Módosítás jellege: módosítás

2. §

Az Are. tv.
i)  72.  §  (1)  bekezdésében  az  „öregségi  nyugdíj  legkisebb  mértékét”  szövegrész  helyébe  az
„öregségi nyugdíj legkisebb mértéke [másfélszeresét,”,]másfélszeresét”,

szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § - Are. tv. 105/D. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

3. §

Az Are tv. 43. alcíme a következő 105/D. §-sal egészül ki:

„(2)  E törvénynek  a  2021.  évi  … törvénnyel  megállapított  45.  §  (3)  bekezdését,  45.  §  (4)-(5)
bekezdését[,] és  72.  §  (1)  bekezdését  [megállapító  rendelkezéseit  ]a  2021.  évi  ...  törvény
hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

Indokolás

1. Lásd a T/16212/3/1. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
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2. Lásd a T/16212/3/2. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
3. Technikai módosítás. 
4. Az Are. tv. 24. §-ának hatályon kívül helyezése miatt szükséges módosítás.
5. Az Are. tv. 24. §-ának hatályon kívül helyezése miatt szükséges módosítás.
6. Technikai módosítás. 
7. Technikai módosítás. 
8. Technikai módosítás. 
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