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A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló törvényjavaslat
(T/16367. 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  törvényjavaslatnak a HHSZ 32. § (2) bekezdése szerinti  bejelentésében megjelölt
rendelkezéseit  megvizsgálva  megállapította,  hogy  azok  megfelelnek  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 módosító  javaslatról  történő  állásfoglalás  mellett  a  bizottság  további  módosításra  irányuló
szándékot nem fogalmazott meg.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2021. június 7-én lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatról

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

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/16367/6/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 63. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(4) A Cstv. IV. Fejezetében foglalt szabályokat kell alkalmazni arra a gazdasági társaságra is,
amelyben az államnak részesedése van. Ebben az esetben a Kormánynak nem kell a Cstv. 65.
§-a  szerinti  rendeletet  meghoznia.  A bíróság az  állami  részesedésre  vonatkozó  adatokat  a
cégjegyzékből  állapítja  meg,  szükség  esetén  az  adós  gazdálkodó  szervezetet  kiegészítő
nyilatkozattételre hívja fel.]

T/16367/6/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
4., 5., 6. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/16367/6/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 63. § (6)–(9) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(6) A Cstv. 65. § (3) bekezdés b) pontja szerint nemzetgazdasági szempontból jelentős projekt
megvalósításában  vesz  részt  az  a  gazdálkodó  szervezet  is,  amely  a  nemzetgazdasági
szempontból  kiemelt  jelentőségű  beruházások  megvalósításának  gyorsításáról  és
egyszerűsítéséről  szóló  törvény  hatálya  alá  eső  beruházás  megvalósításában  vesz  részt
megrendelőként, fővállalkozóként vagy a beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési
eljárásban, illetve védelmi, biztonsági beszerzési eljárásban bejelentett alvállalkozóként.
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(7) A Cstv.  65.  §  (3)  bekezdés c)  pontja alkalmazásában a Kormány stratégiailag  kiemelt
jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítheti azt a szervezetet is, amely jogszabály alapján
lát el közfeladatot.

(8) A Cstv.  65.  § (3)  bekezdés d)  pontja alkalmazásában a Kormány stratégiailag kiemelt
jelentőségű gazdálkodó  szervezetté  minősítheti  azt  a  gazdálkodó  szervezetet  is,  amely  500
millió Ft-ot meghaladó európai uniós vagy más nemzetközi forrásból valósít meg beruházást
vagy más fejlesztést.

(9) A Cstv. 68. § (1) bekezdésében foglaltak alapján nyilváníthatja a Kormány stratégiailag
kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté azt a szervezetet is, amely vagyona vagy gazdasági
tevékenysége a nemzetgazdaság stabilitása szempontjából kiemelt jelentőséggel bír.]

T/16367/6/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
4., 5., 6. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/16367/6/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 65. §
Módosítás jellege: elhagyás

[65. §

(1) A stratégiailag  kiemelt  jelentőségű  gazdálkodó  szervezet  felszámolása  során  az  adós
vagyonának  a  felszámolási  eljárás  alatti  gazdasági  tevékenység  folytatására  és  egyben,
önállóan működőképes  egységként  történő értékesítésére  alkalmas  részét  a  felszámoló  e  §
szerinti leválasztással – az adós szétválása útján kiválással létrejövő gazdasági társaságként –
működteti, feltéve, hogy az adósra vonatkozó anyagi jogi szabály lehetővé teszi, hogy az adós
szétválásával gazdasági társaság jöjjön létre. A leválasztás a kiválás e § szerint szabályozott
módja. A leválasztás során e törvény felszámolási eljárásra vonatkozó rendelkezéseit az e §-
ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A leválasztáshoz a hitelezői választmány jóváhagyására nincs szükség. A felszámoló a Cstv.
28.  §  (2)  bekezdés  f)  pontjában  meghatározott  határidő  lejárta  előtt  a  közhiteles
nyilvántartásba bejegyzett hitelezőket, a határidő lejárta után a Cstv. 49/D. § (1) bekezdés
szerint  kielégítésre  jogosultként  nyilvántartásba  vett  hitelezőket  köteles  a  leválasztási
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szándékról írásban értesíteni. A Cstv. 28. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott határidő
lejárta  előtt  a  felszámoló  akkor dönthet  a  leválasztásról,  ha  a  közhiteles  nyilvántartásba
bejegyzett jelzálogjoggal, önálló zálogjoggal, alzálogjoggal, végrehajtási joggal vagy a Cstv.
38. § (5a) bekezdésében felsorolt biztosítéki célú vételi joggal rendelkező hitelezői követelések
legalább  75%-át  képviselő  hitelezői  követelések  jogosultjai  az  értesítés  kézhezvételétől
számított 15 napon belül azt írásban jóváhagyják. A Cstv.  28. § (2) bekezdés f) pontjában
meghatározott határidő lejártát követően a felszámoló akkor dönthet a leválasztásról, ha a
Cstv. 49/D. § (1) bekezdése szerint kielégítésre jogosultként nyilvántartásba vett követelések
legalább 75%-át kitevő hitelező(k) az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül azt
írásban jóváhagyják.

(3) A  leválasztásra  a  Ptk.  és  az  egyes  jogi  személyek  átalakulásáról,  egyesüléséről,
szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény és a Ctv. kiválásra vonatkozó előírásait a (4)–
(9) bekezdésben foglalt, valamint az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:

a) a Ptk. 3:40. § a) és c) pontját nem kell alkalmazni,
b) a leválasztás során az adós döntéshozó szerve, illetve az adós tagjai hatáskörébe tartozó
kérdésekben a felszámoló dönt,
c) az adós tagjai a jogutódban való tagságukkal kapcsolatban jognyilatkozatot nem tesznek,
és az adós tagjaival való elszámolásra nem kerül sor,
d) a kiválással létrejövő gazdasági társaság korlátolt felelősségű társaság vagy zártkörűen
működő részvénytársaság lehet,
e) a  kiválással  létrejövő  korlátolt  felelősségű  társaság  vagy  zártkörűen  működő
részvénytársaság egyetlen tagja az adós,
f) az adós mint továbbműködő jogi  személy vagyonmérleg és  vagyonleltár tervezetére a
számvitelről  szóló  törvényben  a  jogutód jogi  személy  vagyonmérlegének saját  tőkére  és
annak elemeire vonatkozó előírásokat nem kell alkalmazni,
g) a  szétválási  tervet,  a  szétválási  szerződést,  a  kiválással  létrejövő  gazdasági  társaság
létesítő okiratát a felszámoló fogadja el és írja alá,
h) a továbbműködő adós létesítő okiratának módosítására a kiválással összefüggésben –
kivéve a jegyzett tőke szüksége szerinti módosítását – nem kerül sor,
i) a kiválással összefüggésben a hitelezőket biztosíték követelésére vonatkozó jog nem illeti
meg, és az adós a kiválásról a Cégközlönyben közleményt nem tesz közzé, és
j) az  adós  a  leválasztással  érintett  vagyonelemeket  a  (7)  bekezdésben  meghatározott
időpontban adja a kiválással létrejött gazdasági társaság tulajdonába.

(4) A  felszámoló  a  szétválási  tervben  meghatározza  az  adós  azon  ingó  és  ingatlan
vagyontárgyait,  az  adós  által  kötött  szerződéseket  –  ideértve  a  polgári  jogi  és  munkajogi
szerződéseket is –, az adóst megillető vagyoni értékű jogokat, amelyek együttesen gazdasági
tevékenység, illetve az adós valamely üzletágának további működtetését biztosítják, és ezen
leválasztással érintett vagyonelemeket az adós vagyonán belül a leválasztás céljából elkülöníti.
A szétválási tervet megküldi a Cstv. 49/D. § szerint kielégítésre jogosult hitelezőknek.

(5) Az adós tevékenységének folytatására alapított gazdasági társaság vagyonának a szétválási
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tervben való meghatározása során a felszámoló független iparági szakértő bevonásával dönt a
tevékenység  folytatásához  szükséges  találmányok,  szabadalmak,  védjegyek,  know-how,
szoftverek, egyéb szellemi termékek meghatározásáról és rendelkezésre bocsátásáról. Ennek
során sem az adós létesítő okiratában szabályozott rendelkezések szerinti szerv, sem pedig a
hitelezői választmány (hitelezői képviselő) jóváhagyása nem szükséges.

(6) A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékének meghatározása során a vagyontárgyakat
könyv szerinti értéken kell figyelembe venni. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítését
és az ellenében kapott részesedést a gazdasági társaságok alapítására vonatkozó számviteli
szabályok  szerint  kell  elszámolni.  A  felszámoló  a  vagyonmérleg-,  illetve  a  vagyonleltár
tervezetben  köteles  feltüntetni  a  nem  pénzbeli  vagyoni  hozzájárulásként  rendelkezésre
bocsátott és zálogjoggal terhelt vagyontárgy esetén ennek tényét és a zálogjoggal terhelt nem
pénzbeli vagyoni hozzájárulásként rendelkezésre bocsátott vagyontárgy értékének a jegyzett
tőke azon részéhez  viszonyított  arányát,  amely  rész  megfelel  az  összes  zálogjoggal  terhelt
vagyontárgy rendelkezésre bocsátása során számított jegyzett tőkerésznek.

(7) A  kiválás,  illetve  az  üzletrész,  részvény  értékesítésével  megvalósuló  tagváltozás
cégnyilvántartásba  történő  bejegyzésével  összefüggő  eljárásokban  az  adós  képviselője  a
felszámoló.  A  kiválással  létrejövő  gazdasági  társaság  kizárólag  nem  pénzbeli  vagyoni
hozzájárulás szolgáltatásával jön létre, és azt az adós nevében a felszámoló a cégbejegyzési
kérelem benyújtásáig bocsátja a társaság rendelkezésére. A társaság ügyvezetője a felszámoló.
A társaság alapításával  és  működésével  összefüggésben az adósnál  felmerült  költségeket  a
felszámoló felszámolási költségként számolja el.

(8) Az elkülönített  vagyonelemek rendelkezésre  bocsátásával  az  adóst  a  vagyontárgyak,  a
vagyoni  értékű  jogok  tekintetében  megillető  jogok,  az  adós  által  kötött  –  polgári  jogi  és
munkajogi – szerződések körében szerzett jogok a kiválással létrejött gazdasági társaságot
jogutódként illetik meg. Az adós tevékenységének folytatására létrehozott gazdasági társaság
létesítő  okiratában a felszámoló  felsorolja  az  adóst  jogosító  azon engedélyeket,  amelyek a
tevékenységének folytatásához szükségesek. Az adós tevékenységének folytatására alapított
gazdasági  társaság  a  cégbejegyzésével  a  felsorolt  engedélyek  vonatkozásában  az  adós
jogutódjává válik, kivéve, ha a hatósági engedély feltételeinek a társaság nem felel meg. Az
adós  teljesítését  az  alkalmasság  igazolására  referenciaként,  illetve  árbevételként  az  adós
tevékenységének  folytatására  létrehozott  gazdasági  társaság  –  azzal  a  tevékenységgel
összefüggésben,  amelynek  végzésére  létrehozták  –  bemutathatja,  akkor  is,  ha  az  adós
időközben megszűnt.

(9) Az  adós  tevékenységének  folytatása  céljából  kiválással  létrejött  gazdasági  társaság
kölcsön- vagy hitelfelvételéhez a Cstv. 49/D. § (1) és (3) bekezdés szerinti hitelezői követelések
jogosultjainak – legalább 75%-os szavazattöbbséggel hozott – előzetes jóváhagyása szükséges.

(10) A felszámoló az adós tevékenységének folytatására kiválással létrejött gazdasági társaság
gazdálkodásáról  – annak értékesítéséig – köteles  negyedévente írásban beszámolni  a  Cstv.
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49/D. § (1) bekezdés szerint kielégítésre jogosultként nyilvántartásba vett hitelezők felé.

(11) Az adósnak a kiválással létrejött gazdasági társaságban fennálló részesedése értékesítése
során  a  felszámoló  köteles  a  részesedés  aktuális  piaci  értékének  meghatározása  céljából
független  szakértő  véleményét  beszerezni.  A  részesedés  értékesítési  felajánlása  során
meghatározott  minimálár  nem  lehet  alacsonyabb  sem  a  független  szakértői  véleményben
megállapított  piaci  értéknél,  sem  pedig  a  Cstv.  49/D.  §  (1)  bekezdése  szerint  kielégítésre
jogosultként  nyilvántartásba  vett  követelések  legalább  75%-át  kitevő  hitelezők  által
jóváhagyott piaci értéknél.

(12) A kiválás  bejegyzését  követő  365  napon  belül  a  felszámoló  az  adósnak  a  kiválással
létrejött gazdasági társaságban fennálló részesedését értékesíti. A felszámolónak további 365
nap áll  rendelkezésére az értékesítésre,  ha a kiválás bejegyzését követő 365 napon belül  a
Cstv. 49/D. § (1) bekezdés szerint kielégítésre jogosultként nyilvántartásba vett követelések
legalább 75%-át kitevő hitelező(k) ahhoz írásban hozzájárul(nak).

(13) Az  adós  tevékenységének  folytatására  kiválással  létrejött  gazdasági  társaság
üzletrészének  (részvényének)  értékesítéséből  befolyó  vételárra  a  Cstv.  49/D.  §-át  azzal  az
eltéréssel kell alkalmazni, hogy ha a zálogjogosult a Cstv. 46. § (7) bekezdésben meghatározott
befizetési kötelezettségét teljesítette − és követelése nem a Cstv. 3. § (1) bekezdés g) pontja
szerinti függő követelés −, a felszámoló a (14) bekezdés szerint jár el.

(14) Ha  a  nem  pénzbeli  hozzájárulásként  rendelkezésre  bocsátott  vagyontárgyat  terhelő
zálogjog a felszámolás  kezdő időpontja előtt  jött  létre,  a  felszámoló a társasági  részesedés
(üzletrész, részvény) értékesítése során befolyt vételár azon részéből, amely rész megfelel az
összes zálogjoggal terhelt vagyontárgy apportálása során számított jegyzett tőkerésznek,

a) a nettó vételár legfeljebb 1%-ának megfelelő mértékű összeget a Cstv. 57. § (2) bekezdés
f) pontjában meghatározott felszámolási költségként, valamint
b) a nettó vételár 7,5%-ának megfelelő összeget

vonhatja le, majd e levonásokat követően fennmaradó összegből akkora hányadot köteles a
zálogjoggal  biztosított  követelés  (tőke,  szerződéses  kamat,  költségek)  jogosultja  hitelezői
igényének kielégítésére fordítani – az említett sorrendben és több jogosult esetén a Ptk. 5:118-
5:122. §-ában meghatározott kielégítési sorrend figyelembevételével –, amekkora hányadot az
e § szerint készített apportlista a zálogjoggal biztosított követelés hitelezője vonatkozásában
feltüntet.

(15) A vagyontárgyat terhelő zálogjog a kiválással létrejött gazdasági társaságban meglévő
társasági részesedés (üzletrész, részvény) értékesítésével megszűnik.

(16) Ha a kiválással létrejött gazdasági társaságban fennálló adósi részesedés értékesítésére
nem  kerül  sor,  a  kiválással  létrejött  gazdasági  társaságot  a  felszámoló  végelszámolással
jogutód nélkül megszünteti.

(17) A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény alkalmazása szempontjából az adós
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tevékenységének  folytatására  kiválással  létrejött  gazdasági  társaságban  fennálló  adósi
részesedés  értékesítéséig  a  felszámolás  alatt  álló  adós  és  a  kiválással  létrejövő  korlátolt
felelősségű  társaság  vagy  részvénytársaság  együttesen  minősülnek  felszámolás  alatt  álló
gazdálkodó  szervezetnek  a  visszatérítendő  támogatás  igénylése  és  igénybevétele  során.  E
rendelkezés  a  kiválással  létrejövő  korlátolt  felelősségű  társaság  vagy  részvénytársaság
tekintetében csak azokra a munkavállalókra alkalmazható, akik a kiválás során munkáltatói
jogutódlással váltak a kiválással létrejött gazdasági társaság munkavállalóivá. A bérgarancia
támogatás visszafizetésére a kiválással létrejött gazdasági társaság köteles.

(18) A Cstv. 59. § (1) bekezdése alkalmazásában az adós felszámolás alatti tevékenységéből
eredő  bevételnek  minősül  az  olyan  gazdasági  társaság  árbevétele  is,  amelyet  e  §  szerinti
kiválással, az adós gazdasági tevékenységének felszámolás alatti folytatása céljából jött létre.

(19) Ha  az  adós  felszámolás  alatti  tevékenységének  folytatása  céljából  kiválással  létrejött
korlátolt  felelősségű  társaságnak  vagy  részvénytársaságnak  a  kiválással  megvalósult
vagyonszerzése az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény szerint nem mentes a visszterhes
vagyonátruházási  illeték  alól  (a  továbbiakban:  illeték),  e  vagyonszerzés  utáni  illetéket  a
kiválással  létrejött  korlátolt  felelősségű  társaságban,  részvénytársaságban  fennálló  adósi
részesedés megszerzőjének kell megfizetnie, a megszerzett részesedése arányában.

(20) A (19) bekezdés szerint meg nem fizetett illetéket az adósnak kell megfizetnie.

(21) Az  illetékfizetési-kötelezettségről  a  (19)  bekezdés  szerinti  esetben  a  részesedés
megszerzőjének a részesedés megszerzését, a (20) bekezdés szerinti esetben a felszámolónak a
korlátolt  felelősségű társaság vagy részvénytársaság értékesítésére nyitva álló határidőt, de
legkésőbb  a  kiválással  létrejött  korlátolt  felelősségű  társaság,  részvénytársaság
végelszámolásáról  szóló  döntést  követő  15.  napig  bejelentést  kell  tennie  az  állami
adóhatósághoz.

(22) Azt a vagyonjuttatást, amely során a felszámolás alatt álló adóalany az adós felszámolás
alatti  tevékenységének  folytatása  céljából  kiválással  létrejött  korlátolt  felelősségű  társaság
vagy részvénytársaság részére az alapításkor ad át terméket, vagyoni értékű jogot, úgy kell
tekinteni,  hogy az az általános forgalmi adóról  szóló 2007. évi  CXXVII.  törvény 17.  §  (2)
bekezdésében  meghatározott,  jogutódlással  történő  megszűnés  keretében  történő
vagyonjuttatással esik egy tekintet alá.

(23) Az állami  adó-  és  vámhatóság  az  adós  felszámolás  alatti  tevékenységének  folytatása
céljából  kiválással  létrejövő  korlátolt  felelősségű  társaság  vagy  részvénytársaság
adószámának megállapításakor az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény V. Fejezetében
foglaltakat az adós mint tag tekintetében felmerülő, az adószám kiadásának akadályát képező
feltételek figyelmen kívül hagyásával alkalmazza.

(24) A 18.  alcímben  szabályozott  reorganizációs  eljárásban  e  §  rendelkezéseit  azzal  az
eltéréssel kell alkalmazni, hogy
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a) a hitelezői hozzájárulásra vonatkozó rendelkezések nem alkalmazandók,
b) a  felszámolót  megillető  jogosultságok  a  reorganizáció  alatt  álló  adós  vezető
tisztségviselőjét illetik meg,
c) a vállalkozás bérgarancia támogatásra nem jogosult, és
d) az adósnak a kiválással létrejött gazdasági társaságban fennálló társasági részesedését a
reorganizációs tervben meghatározott határidőig, ennek hiányában a kiválással létrejövő
társaság bejegyzésétől számított 365 napon belül kell értékesítenie azzal, hogy az értékesítés
időpontja így nem haladhatja meg a reorganizációs terv végrehajtásának a határidejét.]

T/16367/6/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
4., 5., 6. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)
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