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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 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,  hozzá címzett  módosító  javaslatokat,  megvizsgálva egyben azt  is,  hogy
azok megfelelnek-e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

Mivel a bizottság a benyújtott képviselői módosító javaslatokat nem támogatta és saját módosítási
szándékot  sem fogalmazott  meg,  ezért  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslatot  nem
nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2021. június 7. napján 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: Arató Gergely (DK)
Módosítópont: T/16367/5/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 41. §
Módosítás jellege: elhagyás

[41. §

(1) A reorganizációs eljárásban reorganizációs szakértő közreműködése kötelező.

(2) Reorganizációs  szakértőként  kizárólag  a  Nemzeti  Reorganizációs  Nonprofit  Korlátolt
Felelősségű Társaság járhat el.

(3) A Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ezen alcím szerinti
egyes  feladatai  ellátásába  közreműködőként  a  felszámolók  névjegyzékébe  bejegyzett
felszámoló  szervezetet  is  bevonhat,  ha  az  az  adott  feladat  ellátásához  sajátos  iparági
tapasztalatok  vagy  szakismeretek  miatt  indokolt,  vagy  ha  a  reorganizációs  feladatok
rendkívüli kapacitásbővítés nélkül nem láthatók el. A közreműködő felszámoló szervezetre és
az  általa  erre  a  feladatra  kijelölt  személyekre  alkalmazni  kell  a  Cstv.-ben  a  felszámoló
szervezetre és a felszámolóbiztosra vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályokat. A
közreműködő felszámoló szervezet megbízásáról és a közreműködő felszámoló szervezet által
erre  a  feladatra  kijelölt  személyekről  a  Nemzeti  Reorganizációs  Nonprofit  Korlátolt
Felelősségű Társaság bejelentést tesz a bírósághoz, és tájékoztatja erről a vállalkozás vezető
tisztségviselőjét is.

(4) A Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a Cstv. 27/A. § (3)
bekezdése alkalmazásával kijelöli a vállalkozás reorganizációjában közreműködő, a nevében
eljáró természetes személy reorganizációs szakértőt.

(5) A természetes személy reorganizációs szakértőre alkalmazni kell a Cstv. felszámolóbiztosra
vonatkozó  kizáró  és  összeférhetetlenségi  okokat,  a  Cstv.  66.  §  (4)  bekezdésében  foglalt
eltéréssel.

(6) A  bíróság  kötelezheti  a  Nemzeti  Reorganizációs  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű
Társaságot, hogy az eljárásra másik természetes személy reorganizációs szakértőt jelöljön ki,
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ha  megállapítja,  hogy  a  természetes  személy  reorganizációs  szakértő  a  jogszabályi
kötelezettségeinek  nem  tesz  eleget,  jogszabálysértő  intézkedéseket  tesz,  a  feladatainak
végrehajtását  elmulasztja,  vagy  azzal  indokolatlanul  késlekedik,  vagy  ha  a  személyével
összefüggésben kizáró vagy összeférhetetlenségi ok keletkezik, és a Nemzeti Reorganizációs
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felhívás ellenére sem intézkedik a jogsértő állapot
megszüntetése  iránt.  A  bíróság  intézkedését  a  vállalkozás  vezető  tisztségviselője  vagy  a
reorganizációba  bevont  hitelező  is  kérelmezheti,  amely  esetben  a  bíróság  a  kérelem
beérkezésétől számított 5 munkanapon belül dönt. A végzés ellen fellebbezésnek van helye. A
fellebbezés  határideje  a  határozat  közlésétől  számított  5  nap.  A  fellebbezést  az  iratok
másodfokú bírósághoz érkezését követő 8 napon belül kell elbírálni.

(7) A (6) bekezdés szerinti  jogerős végzés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a
Nemzeti  Reorganizációs  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  az  új  reorganizációs
szakértőt  köteles  kijelölni,  és  a  bíróság részére  személyét  bejelenteni,  a  vállalkozás  vezető
tisztségviselőjét pedig tájékoztatni.

(8) A  reorganizációs  szakértő  tevékenysége  során  az  ilyen  tisztséget  betöltő  személytől
elvárható gondossággal, a reorganizációs eljárás alatt álló vállalkozás, valamint a hitelezők
érdekeinek  szem  előtt  tartásával  köteles  eljárni.  Kötelezettségeinek  megszegésével  okozott
kárért a polgári jogi felelősség szabályai szerint felel.

(9) A Nemzeti  Reorganizációs  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  a  Ptk.  6:148.  §-a
szerint  felelős  a  (3)  bekezdés  alapján  közreműködőként  igénybe  vett  felszámoló  szervezet
tevékenységéért.]

T/16367/5/1-14. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Arató Gergely (DK)
Módosítópont: T/16367/5/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 49. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3)  A reorganizációs  tervet  írásba  kell  foglalni.  A reorganizációs  terv  bármely,  a  vállalkozás
pénzügyi  egyensúlyának  helyreállítását  célzó  intézkedést  tartalmazhat,  beleértve  a  vállalkozás
kötelezettségállománya  rendezésének  módját,  a  vállalkozás  veszteségcsökkentő  programját,
valamint  –  ha ezt  e  törvény lehetővé teszi,  és  a  felek szándéka is  erre  irányul  –  a  vállalkozás
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működése  átszervezésével,  tulajdonosi  szerkezetének  megváltoztatásával  [vagy  a  19.  alcímben
szabályozott  leválasztással  ]történő  szervezeti  és  működési  átalakítását,  valamint  a  57.  §  (1)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével nyújtott állami finanszírozást is.

T/16367/5/1-14. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Arató Gergely (DK)
Módosítópont: T/16367/5/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[19. A Cstv. eltérő alkalmazása

63. §

(1) 2022.  december 31-ig  a  Cstv.  rendelkezéseit  az  ezen  alcímben foglalt  eltérésekkel  kell
alkalmazni.

(2) A Cstv. 6. § (1) bekezdésétől eltérően a Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes a
Kormány  Cstv.  65.  §-a  alapján  kihirdetett  rendeletében  stratégiailag  kiemelt  jelentőségű
gazdálkodó szervezetnek minősített szervezet csődeljárására és felszámolási eljárására (Cstv.
IV. Fejezet), valamint arra a csődeljárásra és felszámolási eljárásra, amelyben az (5) bekezdés
alapján kell a Cstv. IV. Fejezetének szabályait alkalmazni.

(3) A Cstv. 27. § (2b) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a Cstv. 27. § (2)
bekezdés  a)  és  b)  pontja  esetében  csak  akkor  nyújtható  be  az  adós  felszámolása  iránti
kérelem, ha a követelés összege (kamatok és járulékok nélkül számítva) meghaladja a 400 000
Ft-ot.

(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.

(5) Ha a gazdálkodó szervezet végelszámolójaként – a 69. § (1) bekezdése alapján – a Cstv. 66.
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§ (2) bekezdésében meghatározott állami felszámoló szervezet jár el, és a gazdálkodó szervezet
felszámolását kezdeményezi a Ctv. 108. § (1) bekezdése és a Cstv. 22. § (1) bekezdés b) pontja
alapján, a Cstv. 27/A. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a bíróság a
Cstv. 66. § (2) bekezdése szerinti állami felszámolót rendeli ki felszámolóként, és a Cstv. IV.
Fejezetében foglalt szabályokat alkalmazza, kivéve, ha a gazdálkodó szervezet olyan pénzügyi
szervezet, amelynek végelszámolója – külön törvényben foglaltak szerint – a Magyar Nemzeti
Bank által kijelölt állami pénzügyi felszámoló szervezet volt.

(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.

(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.

64. §

A stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet felszámolási eljárásában a felszámoló
az élet-  és  vagyonbiztonságot  fenyegető  helyzetek  elhárításához és  a  hatósági  határozattal
elrendelt  intézkedés  végrehajtásához,  továbbá  a  felszámolás  alatti  továbbműködéshez
szükséges költségek kifizetése érdekében a Cstv.  58. § (1) bekezdésében foglaltakat akként
alkalmazza, hogy az indokolt esetekben a Cstv. 57. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
felszámolási költségként kifizetendő követelések esetében az esedékesség sorrendjét figyelmen
kívül hagyhatja. Ezeket a kifizetéseket a közbenső mérleg, valamint a zárómérleg szöveges
jelentésében be kell mutatni.

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  §

5



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
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
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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
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
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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.
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
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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
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)
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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

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.

66. §

(1) A jelen alcím rendelkezéseit – a (2) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével – a
jelen alcím hatálybalépése napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A 63.  §  (2)–(5)  bekezdését  azokra  a  jelen  alcím  hatálybalépésekor  folyamatban  lévő
csődeljárásokra  és  felszámolási  eljárásokra  kell  alkalmazni,  amelyek  esetében  az  eljárás
megindítására vonatkozó kérelmet 2021. április 17-én vagy azt követően nyújtották be, vagy a
felszámolás hivatalból történő elrendelésére e törvény hatálybalépését követően kerül sor.

(3) Ha 2022. december 31-ig legalább a 63. § (8) és (9) bekezdése, illetve a 65. § (2) bekezdése
szerinti feltétel teljesült, a leválasztás e törvény 2022. december 31-én hatályos rendelkezései
alapján 2022. december 31-ét követően is lefolytatható.]

T/16367/5/1-14. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Arató Gergely (DK)

10



Módosítópont: T/16367/5/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 89. § (2)–(4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az  (1) bekezdés szerinti  maradvány felhasználására az  NKA tv.-ben  [foglalt döntéshozatali
rendtől  eltérően  a  Kormány  egyedi  döntésével  meghatározhatja  azokat  ]foglaltak  szerint
pályázatot  kell  kiírni.  A  pályázati  kiírás  tényéről,  ezen  belül  a  [támogatási  célokat  és
kedvezményezetteket,  amelyek  támogatása  céljából  az  (1)  bekezdés  szerinti  maradvány
felhasználható  azzal,  hogy  ]pályázatot  kiíró  kollégium megnevezéséről,  a  pályázat  benyújtási
határidejéről, valamint a pályázati felhívás teljes szövegének elérhetőségéről legkésőbb a pályázat
benyújtási  határidejét  megelőző  30.  napon  legalább  egy  országos  napilapban  tájékoztató
közleményt  kell  megjelentetni.  A  támogatási  jogviszony  létesítéséről  az  Alap  kezelő  szerve
gondoskodik.

(3) A (2) bekezdés szerinti támogatások esetében [– figyelemmel ]a [Kormány egyedi döntésében
foglaltakra – a támogatás nyújtása részletes feltételeinek meghatározása]pályázat elbírálására,
továbbá  a  támogatott  célok  megvalósítása  szakmai  beszámolójának  ellenőrzése  érdekében  a
kultúráért  felelős  miniszter  (a  továbbiakban:  miniszter)  az  NKA tv.  2.  §  (3)  bekezdése  szerinti
ideiglenes szakmai kollégiumot hoz létre, melynek tagjait a független kulturális civil szervezetek
jelölik.

(4) Az (1) bekezdés szerinti maradványnak a korábbi Nemzeti Kulturális Alap kollégiumi döntéssel,
miniszteri  döntéssel,  Nemzeti  Kulturális  Alap  pályázati  kiírással  vagy  szerződéssel  lekötött
részének felhasználásáról [az NKA tv.]a (3) bekezdés szerinti  [érintett ]kollégium [javaslatára a
miniszter ]dönt.

T/16367/5/1-14. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Arató Gergely (DK)
Módosítópont: T/16367/5/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 45. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[45. Helyi adókönnyítésekkel összefüggő rendelkezések
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108. §

(1) A 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 26.
pontja szerinti vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozó) esetén, amely azzal felel meg a kis- és
középvállalkozásokról,  fejlődésük  támogatásáról  szóló  2004.  évi  XXXIV.  törvény  (a
továbbiakban:  KKV  törvény)  szerinti  mikro-,  kis-  és  középvállalkozássá  minősítés
feltételeinek,  hogy esetében a KKV törvény 3.  §  (1)  bekezdés b) pontjában meghatározott
nettó  árbevétel  vagy  mérlegfőösszeg  értékhatár legfeljebb  4  milliárd  Ft  (a  továbbiakban:
mikro-, kis- és középvállalkozás), a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, ha a 2021. évben
végződő  adóévben  alkalmazandó  önkormányzati  rendeletben  megállapított  helyi  iparűzési
adómérték több, mint 1 százalék.

(2) A tevékenységét 2021. január 1-jét követően kezdő, naptári évtől eltérő üzleti évet választó
mikro-, kis- és középvállalkozásnak az (1) bekezdést a 2021. évben kezdődő adóévében kell
alkalmaznia.

109. §

(1) A (3)  bekezdésben  meghatározott  adatok  alapján  mikro-,  kis-  és  középvállalkozásnak
minősülő vállalkozónak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a helyi
adókról  szóló  1990.  évi  C.  törvény  szerint  bevallott  és  a  2021.  évben  az  önkormányzati
adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – helyi iparűzési adóelőleg 50 százalékát kell az
egyes esedékességi időpontokban megfizetni.

(2) Az  (1)  bekezdés  szerint  meg  nem  fizetendő  előleg-részlet  összegével  az  adóhatóság  a
mikro-,  kis-  és  középvállalkozás  iparűzési  adóelőleg-kötelezettsége  összegét  hivatalból,
határozathozatal nélkül csökkenti.

(3) Az (1) bekezdés szerinti,
a) beszámoló-készítésre  kötelezett  vállalkozó  a  2021.  évben  kezdődő  adóév  első  napján
rendelkezésre  álló  utolsó,  a  számvitelről  szóló  törvény  szerint  készített  és  elfogadott
beszámoló,  elfogadott  beszámoló  hiányában,  a  becsült  mérlegfőösszeg,  árbevétel-  és
létszámadatok;
b) beszámoló-készítésre nem kötelezett vállalkozó a 2020. évben végződő adóév árbevétel- és
létszámadatai, a 2021. évben tevékenységét kezdő vállalkozó esetén a becsült árbevétel- és
létszámadatok

alapján állapítja meg a mikro-, kis- és középvállalkozás minőségnek való megfelelést.

(4) Az (1) bekezdés akkor alkalmazható, ha a mikro-, kis- és középvállalkozás a 2021. április
1-jén  hatályos,  a  koronavírus-világjárvány  nemzetgazdaságot  érintő  hatásának  enyhítése
érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (4)-
(6) bekezdése szerint nyilatkozatot tett.

(5) Az állami  adó-  és  vámhatóság a  (4)  bekezdés  szerinti  nyilatkozatot  elektronikus  úton
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megküldi a nyilatkozatot tevő mikro-, kis- és középvállalkozás székhelye és az állami adó- és
vámhatóságnál nyilvántartott telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára.

110. §

(1) A 2021.  évben  végződő  adóévben  a  helyi  adó  és  a  települési  adó  mértéke  nem  lehet
magasabb, mint ugyanazon helyi adónak, települési adónak a 2020. december 1-jén hatályos
és alkalmazandó önkormányzati adórendeletben megállapított adómértéke.

(2) Az  önkormányzatnak  a  2020.  december  1-jén  hatályos  adórendelete  szerinti
adómentességet, adókedvezményt a 2021. évben végződő adóévben is fenn kell tartania.

(3) A települési  önkormányzat  a 2021.  évre  új  helyi  adót,  új  települési  adót  nem jogosult
bevezetni.]

T/16367/5/1-14. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Arató Gergely (DK)
Módosítópont: T/16367/5/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 46. alcím
Módosítás jellege: módosítás

46. A [helyi iparűzési adókönnyítésnek az ]nehéz pénzügyi helyzetbe került vállalkozások állami
[támogatások uniós jogával való összeegyeztethetősége]támogatása

[111. §

(1) A 108. § (1) bekezdése szerinti intézkedés az Európai Unió működéséről szóló Szerződés
107.  cikk  (1)  bekezdése  szerinti  állami  támogatásnak  minősül.  E  támogatás  az  „Állami
támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-
járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, 2020/C 91 I/01
számú európai bizottsági közlemény (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: közlemény)
3.1.  szakasza  szerinti  átmeneti  támogatásként  (a  továbbiakban:  átmeneti  támogatás)
nyújtható.

(2) Az átmeneti támogatás támogatástartalma a 2021. évben végződő adóévben – a 108. § (2)
bekezdése  szerinti  vállalkozó  esetében  a  2021.  évben  kezdődő  adóévben  –  alkalmazandó
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önkormányzati rendeletben megállapított adómérték (a továbbiakban: általános adómérték)
és az 1%-os adómérték (a továbbiakban: csökkentett adómérték) különbözetének szorzatával
egyező összeg.

(3) A (2) bekezdés szerinti  támogatástartalmat a vállalkozó számára a helyi adókról  szóló
1990. évi C. törvény 52. § 41. pontja szerinti székhelye és a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 52. § 31. pontja szerinti telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság a 2021. évben
végződő – a 108. § (2) bekezdése szerinti vállalkozó esetében a 2021. évben kezdődő – adóévről
szóló adóbevallás benyújtását követő hónap utolsó napjáig visszaigazolja.

(4) Ha a  vállalkozó  az  elsődleges  mezőgazdasági  termelési  ágazatban  vagy  a  halászati  és
akvakultúra-ágazatban is folytat tevékenységet, az egyes ágazatokra eső átmeneti támogatás
arányát annak alapján kell megállapítani, hogy az adott ágazatban folytatott tevékenységből
származó árbevétel milyen arányt képviselt a vállalkozó 2021. évi árbevételén belül.

(5) Ha az átmeneti támogatásként nyújtott egyedi támogatás támogatástartalma meghaladja a
100  000  eurónak  megfelelő  forintösszeget,  vagy  a  (4)  bekezdés  szerinti  tevékenységre  eső
átmeneti  támogatás  támogatástartalma  meghaladja  a  10  000  eurónak  megfelelő
forintösszeget,  az önkormányzati  adóhatóság a  (3)  bekezdésben meghatározott  határnapot
követő  második  hónap  utolsó  napjáig  megküldi  az  állami  adó-  és  vámhatóság  részére  az
egyedi  támogatásnak az európai  uniós  versenyjogi  értelemben vett  állami  támogatásokkal
kapcsolatos  eljárásról  és  a  regionális  támogatási  térképről  szóló  37/2011.  (III.  22.)  Korm.
rendelet (a továbbiakban: Atr.) 6. melléklete szerinti adatait.

(6) Az  állami  adó-  és  vámhatóság  a  (3)  bekezdésben  meghatározott  határnapot  követő
harmadik  hónap  utolsó  napjáig  továbbítja  az  (5)  bekezdés  szerinti  adatokat  az  állami
támogatások  európai  uniós  versenyszempontú  vizsgálatáért  felelős  szervezet  részére  a
közlemény 4. szakasza szerinti közzététel céljából.]

112. §

(1)  Átmeneti  támogatásban  az  a  mikro-,  kis-  és  középvállalkozás  részesülhet,  amely  2019.
december 31-én nem minősült az Atr. 6. § (4a) és (4b) bekezdése alapján nehéz helyzetben levő
vállalkozásnak.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően átmeneti támogatás nyújtható azon mikro-, kis- és középvállalkozás
számára, amely 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, feltéve, ha a
támogatási döntés időpontjában nem áll az Atr. 6. § (4a) bekezdés c) pontja szerinti eljárás hatálya
alatt, továbbá esetében az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.

(3) Az átmeneti támogatás támogatástartalma – a (4) és (5) bekezdésben meghatározott kivétellel –
a  közlemény 3.1.  szakasza alapján nyújtott  egyéb támogatásokkal  együtt  vállalkozásonként  –  a
mikro-, kis- és középvállalkozás a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.
törvény 4. § 23. pontja szerinti kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg az
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1 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget, a (4) és (5) bekezdés szerinti kivétellel.

(4) A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó mikro-, kis- és középvállalkozás
esetén  az  e  tevékenységhez  nyújtott  átmeneti  támogatás  támogatástartalma  a  közlemény  3.1.
szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt
vállalkozásait  is  figyelembe  véve  –  nem  haladhatja  meg  a  225  000  eurónak  megfelelő
forintösszeget.

(5) A halászati és akvakultúra-ágazatban tevékenykedő mikro-, kis- és középvállalkozás esetén az e
tevékenységhez nyújtott átmeneti támogatás támogatástartalma a közlemény 3.1. szakasza alapján
nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is
figyelembe véve – nem haladhatja meg a 270 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(6) Ha az átmeneti támogatás mellett a kedvezményezett az Atr. 2. § 1. pontja szerinti rendeletekben
meghatározott csekély összegű támogatásban is részesül vagy részesült, az igénybe veendő vagy
igénybe  vett  csekély  összegű  támogatás  nem  csökkenti  a  támogatás  (3)–(5)  bekezdés  szerinti
legmagasabb mértékét.

(7) Ha egy mikro-, kis- és középvállalkozás több ágazatban is tevékenykedik, és ezekre a (3)–(5)
bekezdés szerint eltérő maximális összegek vonatkoznak, a vállalkozás az átmeneti támogatásokról
olyan  elkülönített  nyilvántartást  köteles  vezetni,  amely  biztosítja  az  érintett  tevékenységekre
vonatkozó felső határok betartását, és azt, hogy a teljes maximális összeg vállalkozásonként – a
mikro-, kis- és középvállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – ne haladja meg az 1
800 000 eurónak megfelelő forintösszeget. Ha egy mikro-, kis- és középvállalkozás a (4) és (5)
bekezdés  szerinti  ágazatokban  tevékenykedik,  a  teljes  maximális  átmeneti  támogatás  összege
mikro-, kis- és középvállalkozásonként – mikro-, kis- és középvállalkozás kapcsolt vállalkozásait is
figyelembe véve – nem haladhatja meg a 270 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(8) A mikro-, kis- és középvállalkozásnak (kedvezményezettnek) és az adóhatóságnak az átmeneti
támogatással  kapcsolatos  minden  iratot  a  kedvezmény igénybevételét  követő  tíz  évig  meg  kell
őriznie.

T/16367/5/1-14. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 10.
Benyújtó: Arató Gergely (DK)
Módosítópont: T/16367/5/7.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 54. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[54. Helyi díjak mértékének rögzítése

126. §

(1) A koronavírus-világjárvány  nemzetgazdaságot  érintő  hatásának  enyhítése  érdekében
szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet] hatálybalépésének napjától 2021. december 31. napjáig –
a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel –

a) a helyi önkormányzat,
b) a helyi önkormányzat által fenntartott

ba) költségvetési szerv,
bb) nonprofit szervezet,
bc) egyéb szervezet,

c) a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság,
d) a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által
alapított gazdasági társaság,
e) a  képviselő-testület  feladatkörébe  tartozó  közszolgáltatás  ellátására  szerződéssel
rendelkező, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet

által  nyújtott  szolgáltatásért,  végzett  tevékenységéért  megállapított  díj,  az  önkormányzati
vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség (a
továbbiakban  együtt:  díj)  mértéke  nem  lehet  magasabb,  mint  az  ugyanazon  díjnak  a
603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos és alkalmazandó
mértéke.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szervezet a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépésének
napjától már megállapított új díjat nem vezethet be, 2021. december 31. napjáig új díjat nem
állapíthat meg, meglévő díjat új kötelezetti körre nem terjeszthet ki.

(3) Nem  kell  alkalmazni  az  (1)  bekezdésben  foglaltakat  abban  az  esetben,  ha  a  felek  a
603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt – legalább kétéves időtartamra vagy
határozatlan  időre  –  megkötött  szerződésükben  számszerűsíthető  módon meghatározták  a
díjemelés mértékét az (1) bekezdés szerinti időszak vonatkozásában.

(4) Nem kell  alkalmazni  az (1)  bekezdésben foglaltakat  abban az esetben,  ha a  díjemelés
mértékét  a  díjfizetési  kötelezettséget  előíró  jogszabály  2020.  október  31.  napjáig
számszerűsíthető módon meghatározta.]

T/16367/5/1-14. sz. 
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Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 11.
Benyújtó: Arató Gergely (DK)
Módosítópont: T/16367/5/8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 66. alcím megjelölés és 146. §
Módosítás jellege: elhagyás

[66. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

146. §

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 67. § (9i) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9i) A felszámolási  eljárásban az adós gazdálkodó szervezet  25 millió  forintot  meghaladó
egyedi forgalmi értékű vagyonelemeinek értékesítésekor a magyar államot e törvény alapján
elővásárlási jog illeti meg, amelyet megelőz a törvény alapján fennálló elővásárlási jog.”]

T/16367/5/1-14. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 12.
Benyújtó: Arató Gergely (DK)
Módosítópont: T/16367/5/9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 147. §
Módosítás jellege: elhagyás

[147. §

Hatályát veszti  a  csődeljárásról  és  a  felszámolási eljárásról  szóló 1991.  évi  XLIX. törvény
84/A. § (1b) bekezdése.]
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T/16367/5/1-14. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 13.
Benyújtó: Arató Gergely (DK)
Módosítópont: T/16367/5/10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 67. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[67. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

148. §

A bányászatról  szóló  1993.  évi  XLVIII.  törvény 1.  §  (1)  bekezdése  a következő o)  ponttal
egészül ki:
(E törvény hatálya alá tartozik:)

„o) a  magyar  állam  tulajdonosi  jogait  gyakorló  szerv  útján  a  magyar  állam  javára
megszerzett bányászati jog gyakorlása az e törvényben meghatározott eltérésekkel.”

149. §

(1) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 26/B. § (4) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

„(4) A bányafelügyelet a bányatelket kérelemre módosíthatja. Ha a módosítás az ingatlan-
nyilvántartásba  bejegyzett  bányatelket  érint,  a  módosításról  rendelkező  véglegessé  vált
határozattal megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a bányatelekben bekövetkezett módosulás
ingatlan-nyilvántartási bejegyzése végett.”

(2) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII.  törvény 26/B. §-a a következő (4a) bekezdéssel
egészül ki:

„(4a) A bányatelek módosítására a bányatelek megállapítására vonatkozó szabályokat kell
megfelelően alkalmazni.  Nem kell  alkalmazni a 26/A. § (3) bekezdés b)  pontjában és  (3a)
bekezdésében foglaltakat abban az esetben, ha a módosítás a bányatelek megosztására vagy
bányatelkek egyesítésére  irányul,  és  a  módosítással  megállapított  bányatelek  nem érint  új
térrészt a megosztott, illetve egyesített bányatelkek EOV rendszer szerinti koordinátái, alap-
és fedőlapja által körülhatárolt térrészhez képest.”

150. §
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A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény a 28. §-át követően a következő "Bányászati
jog hasznosításba adása" alcím címmel és 28/A-28/E. §-sal egészül ki:

„Bányászati jog hasznosításba adása

28/A. §

A magyar állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv a 26/A. § (6) bekezdése alapján vagy az
építőipari nyers- és alapanyagokra vonatkozó e törvény és végrehajtására kiadott rendelet
alapján  a  magyar  állam  javára  megszerzett  bányászati  jogot  a  nemzeti  vagyonról  szóló
törvényben,  valamint  az  állami  vagyonról  szóló  törvényben meghatározott  feltételekkel  és
módon,  meghatározott  időtartamra  szóló  szerződéssel  hasznosításba  adás  útján  is
hasznosíthatja.

28/B. §

(1) A hasznosítási szerződés megkötésére a magyar állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv
nyilvános pályázatot ír ki.

(2) Zártkörű pályázat kiírására kerül sor, ha az adott ügylet megvalósítása – társadalom-,
fejlesztéspolitikai vagy egyéb szempontok szerinti  cél  megvalósítása érdekében – kiemelten
indokolt, és arról a Kormány erre figyelemmel határozatban döntött.

(3) A pályázatok értékelésére a pályázat kiírója a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat és
az Innovációs és Technológiai Minisztérium részvételével legalább 3 fős bíráló bizottságot hoz
létre.  A bíráló  bizottság  javaslata  alapján  a  nyertes  pályázó  személyéről  a  magyar állam
tulajdonosi jogait gyakorló szerv dönt. A pályázat eredményét nyilvánosságra kell hozni és
arról valamennyi pályázót értesíteni kell.

28/C. §

A bányászati tevékenység gyakorlásához szükséges valamennyi engedély megszerzése során a
hasznosító jár el saját nevében és költségére azzal,  hogy ha az engedélyek hasznosító által
történő  megszerzését  követően  a  hasznosítási  szerződés  bármely  okból  megszűnik,  úgy  a
hasznosító jogutódja a magyar állam.

28/D. §

A szolgalmi jog alapítását, illetve a kisajátítást a magyar állam tulajdonosi jogait gyakorló
szerv  jogosult  kezdeményezni  a  hasznosító  kérésére.  A  szolgalmi  jog  alapításával  és  a
kisajátítással  kapcsolatban  felmerülő  kiadásokat  a  hasznosító  köteles  viselni.  A kiadások
összegét  a  hasznosító  köteles  a  kisajátítási  eljárásban  a  magyar  állam  tulajdonosi  jogait
gyakorló  szerv  részére  megelőlegezni.  A  szolgalomalapítással  érintett,  illetve  kisajátított
ingatlan birtoklására és használatára a hasznosítási szerződés időtartama alatt a hasznosító
jogosult.
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28/E. §

A  hasznosítóra  az  e  törvény  bányavállalkozóra  vonatkozó  rendelkezéseit  megfelelően
alkalmazni kell. A hasznosítóra a 41. § (2) bekezdésében és 41. § (7b) bekezdésében foglalt, a
bányavállalkozóra  vonatkozó  rendelkezéseket  azzal  az  eltéréssel  kell  alkalmazni,  hogy  a
bányászati  jog  törlése  helyett  a  bányafelügyelet  a  hasznosítási  szerződés  megszüntetését
kezdeményezheti.”

151. §

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény "Bányászati jog hasznosításba adása" című
alcíme a következő 28/F. §-sal egészül ki:

„28/F. §

A  hasznosítási  szerződés  legfeljebb  20  évi  időtartamra  köthető,  amely  egy  alkalommal
legfeljebb további 10 évi időtartammal, a hasznosító kezdeményezésére meghosszabbítható. A
hasznosítási szerződés meghosszabbítását annak lejárata előtt legalább 6 hónappal korábban
kell  kezdeményezni.  A határidő  elmulasztása  esetén  a  szerződést  meghosszabbítani  nem
lehet.”

152. §

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 43/C. § (1) bekezdése a következő d) ponttal
egészül ki:
(A bányafelügyelet eljárása során az ügyintézési határidő)

„d) a magyar állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv igénybejelentése esetén 55 nap.”

153. §

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 49. §-a a következő 57. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)

„57. Hasznosító: a magyar állam tulajdonát képező bányászati jog hasznosítására a magyar
állam tulajdonosi jogait gyakorló szervvel szerződéses jogviszonyban álló személy.”

154. §

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdése a következő 33. ponttal
egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány)

„33. a  bányászati  jog  hasznosításba  adására  vonatkozó  pályázati  eljárásra,  hasznosítási
szerződés tartalmi követelményeire;”

(vonatkozó részletes szabályok rendeletben történő megállapítására.)

155. §
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A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény a következő 53. §-sal egészül ki:

„53. §

E  törvény  28/F.  §-a  az  Alaptörvény  38.  cikk  (1)  és  (2)  bekezdése  alapján  sarkalatosnak
minősül.”]

T/16367/5/1-14. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 14.
Benyújtó: Arató Gergely (DK)
Módosítópont: T/16367/5/11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 165. § - 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (8) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

165. §

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. §-a a
következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Ha a gyermek, tanuló a lakóhelyétől, tartózkodási helyétől eltérő településen jár bölcsődébe,
mini bölcsődébe, köznevelési vagy szakképző intézménybe, és a szülő, más törvényes képviselő a
gyermek  számára  az  intézményi  gyermekétkeztetést  igényli,  akkor  azt  a  (7)  bekezdés  szerinti
időtartam  alatt  a  feladatellátásra  kötelezett  szerv  [helyett  a  gyermek,  tanuló  lakóhelye,
tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat biztosíthatja]biztosítja.”

T/16367/5/1-14. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 15.
Benyújtó: Arató Gergely (DK)
Módosítópont: T/16367/5/12.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 90. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[90. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása

218. §

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 8. §-a a következő (3a) bekezdéssel
egészül ki:

„(3a) Nem kell  megtagadni a szakhatósági hozzájárulás  megadását a (3) bekezdés szerinti
esetben  akkor,  ha  a  kutatásra  vonatkozó  műszaki  üzemi  terv  vagy  előkutatási  kérelem
meglévő bányatelek vertikális bővítésére vagy a bányatelek megállapítása iránti kérelem már
megállapított  bányatelek  kizárólag  vertikális  bővítésére,  illetve  olyan  megosztására,
egyesítésére  irányul,  amely  összességében  nem  eredményezi  a  bányatelkek  területének
növekedését.”

219. §

A termőföld  védelméről  szóló  2007.  évi  CXXIX.  törvény  8/A.  §-a  helyébe  a  következő
rendelkezés lép:

„8/A. §

Földvédelmi szakkérdés vizsgálata során a 8. § (1)-(3a) bekezdésében foglaltakat alkalmazni
kell.”

220. §

A termőföld  védelméről  szóló  2007.  évi  CXXIX.  törvény  9.  §  (3)  bekezdése  helyébe  a
következő rendelkezés lép:

„(3) A termőföld más célú hasznosítása időleges vagy végleges lehet. A termőföld belterületbe
vonása végleges más célú hasznosításnak minősül.”

221. §

(1) A termőföld  védelméről  szóló  2007.  évi  CXXIX.  törvény  15/B.  §  (3)  és  (4)  bekezdése
helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Cél-kitermelőhely létesítése céljából kizárólag átlagosnál gyengébb minőségű termőföld
végleges más célú hasznosítása engedélyezhető, kivéve, ha a tevékenységgel érintett területet a
Kormány a Magyar Közlönyben közzétett határozatával beruházási célterületté nyilvánította.

(4) A (3) bekezdésben foglalt feltétel fennállása esetén – a (4a) bekezdésben foglalt kivételtől
eltekintve – sem engedélyezhető a termőföld végleges más célú hasznosítása cél-kitermelőhely
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létesítése  céljára,  ha  a  kérelemmel  érintett  település  külterületén  lévő  földrészletek
összterületének  25%-át  meghaladja  az  ilyen  célból  már  igénybevett  és  az  ilyen  célra
felhasználni engedélyezett, de még igénybe nem vett termőföldek együttes területe.”

(2) A termőföld  védelméről  szóló  2007.  évi  CXXIX.  törvény  15/B.  §-a  a  következő  (4a)
bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A (4) bekezdés szerinti esetben akkor engedélyezhető a termőföld más célú hasznosítása
cél-kitermelőhely  létesítése  céljára,  ha  a  tevékenységgel  érintett  területet  a  Kormány  a
Magyar Közlönyben közzétett határozatával beruházási célterületté nyilvánította.”]

T/16367/5/1-14. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 16.
Benyújtó: Arató Gergely (DK)
Módosítópont: T/16367/5/13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 99. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[99. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

231. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel
egészül ki:

„(6) A  beruházások  megvalósítását,  továbbá  az  ingatlanszerzés  teljes  vagy  részbeni
fedezetének biztosítására Beruházási Alap megjelöléssel – központi kezelésű előirányzatként –
létrehozott  tartalék  (a  továbbiakban:  Beruházási  Alap)  szolgál,  aminek  a  terhére  az
államháztartásért felelős miniszter a Kormány irányítása alá tartozó bármely fejezet kiadási
előirányzata javára előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre a 36. § (4h) bekezdésen kívüli
előkészítéshez  szükséges  kötelezettségvállalás,  a  beruházás  vagy  támogatás,  továbbá  az
ingatlanszerzés érdekében vállalt pénzügyi kötelezettség teljesítése érdekében.

(7) A Beruházási  Alap  terhére  történő  forrásbiztosítási  folyamat  részletes  szabályait,  így
különösen  a  forrás  igénylésének  rendjét,  a  forrásigény  indokoltságának  megalapozására
irányuló  követelményeket,  a  forrásbiztosítási  folyamat  lépéseit  és  határidőit  az
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államháztartásért  felelős  miniszter  által  meghatározott  eljárásrend  tartalmazza,  amelyről
elektronikus úton tájékoztatja az érintett szervezeteket.”

232. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. §-a a következő (4f)–(4i) bekezdéssel
egészül ki:

„(4f) Ha a Kormány közvetlen vagy közvetett állami vagy önkormányzati vagyon növekedését
vagy  állagának  javítását  eredményező  építési  beruházások  megvalósítását,  továbbá  egyéb
szervezeteknek nyújtott építési beruházási támogatások nyújtását határozatban olyan módon
támogatja, hogy azok teljes vagy részbeni fedezetének biztosítása a Beruházási Alap terhére
történik,  az  (1)–(4c)  bekezdésben  meghatározottaktól  eltérően  a  beruházásra  vagy  a
támogatásra  a  Kormány  egyedi  határozatában  adott  felhatalmazás  alapján  vállalható
kötelezettség.

(4g) A  Kormány  a  (4f)  bekezdés  szerint  adott  felhatalmazása  a  tárgyévi  és  éven  túli
kötelezettségek  együttes  összegét  tartalmazza,  továbbá  a  felhatalmazásnak  a  beruházás
megvalósításáról  szóló,  a  megvalósításban  érintett  felek  által  kölcsönösen  elfogadott
szerződésen – így különösen kivitelezési szerződésen – kell alapulnia.

(4h) A (4g)  bekezdés  szerinti  felhatalmazás  összeghatár  meghatározásával  is  megadható,
ebben  az  esetben  a  kötelezettségvállalás  végleges  –  a  beruházás  megvalósításáról  szóló,  a
megvalósításban  érintett  felek  által  kölcsönösen  elfogadott  szerződésnek  megfelelő  –
összegéről a kötelezettségvállalással érintett költségvetési fejezetet irányító szerv vezetője az
államháztartásért felelős minisztert írásban tájékoztatja.

(4i) A  Kormány  által  adott  felhatalmazás  kiterjedhet  a  Beruházási  Alappal  érintett
beruházások  előkészítésére,  továbbá  az  e  beruházásokhoz  közvetlenül  szükséges
ingatlanszerzésre is.  Ebben az esetben a (4g) és  (4h) bekezdésben foglaltakat a beruházás
előkészítésére, valamint az ingatlanszerzésre irányuló szerződésre kell alkalmazni.”

233. §

Az államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  37.  §-a  a  következő (1a)  bekezdéssel
egészül ki:

„(1a) A 36. § (4f)–(4i) bekezdése szerinti kötelezettségvállalás esetén a pénzügyi ellenjegyzőnek
kizárólag arról  kell  meggyőződnie,  hogy a kötelezettségvállalás nem sérti  a gazdálkodásra
vonatkozó szabályokat.”

234. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
a) 11/F. § (1) bekezdésben az „a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény,” szövegrész
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helyébe  az  „a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  törvény,  a  honvédelmi  alkalmazottak
jogállásáról szóló törvény, az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény,” szöveg,
b) 11/F.  §  (1),  (3)  és  (8)  bekezdésben  a  „közalkalmazotti”  szövegrész  helyébe  a
„közalkalmazotti, egészségügyi szolgálati” szöveg,
c) 11/F. § (7) bekezdésben a „közalkalmazotti” szövegrészek helyébe a „közalkalmazotti,
egészségügyi szolgálati” szöveg

lép.]

T/16367/5/1-14. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 17.
Benyújtó: Arató Gergely (DK)
Módosítópont: T/16367/5/14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 116. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[116. A 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar megjelenés sikeres megvalósításához,
továbbá egyes nemzetközi nagyeseményekhez kapcsolódó rendelkezésekről szóló 2019. évi

XIV. törvény módosítása

278. §

A 2020.  évi  Dubaji  Világkiállításon  történő  magyar  megjelenés  sikeres  megvalósításához,
továbbá  egyes  nemzetközi  nagyeseményekhez  kapcsolódó  rendelkezésekről  szóló  2019.  évi
XIV. törvény 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A Beruházás, valamint a Projekt megvalósítása, a Világkiállításon történő magyar megjelenés,
a  rendezvények  lebonyolítása  és  szervezése,  továbbá  a  Kelet-Magyarországi  Versenypálya
Korlátolt  Felelősségű  Társaság  által  a  Magyarországi  MotoGP megrendezésére  irányuló
vagyoni értékű jog megszerzése kiemelkedően fontos közérdek, amelyek érdekében kötendő
szerződések halasztást nem tűrő, kiemelkedően fontos közérdek célját szolgáló szerződésnek
tekintendőek, teljesítésükhöz kiemelkedően fontos közérdek fűződik.”

279. §
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A 2020.  évi  Dubaji  Világkiállításon  történő  magyar  megjelenés  sikeres  megvalósításához,
továbbá  egyes  nemzetközi  nagyeseményekhez  kapcsolódó  rendelkezésekről  szóló  2019.  évi
XIV. törvény 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A  Beruházással,  a  rendezvények  lebonyolításával  és  szervezésével,  a  Projekttel
összefüggésben lebonyolítandó közbeszerzési  eljárások, valamint a Magyarországi MotoGP
megrendezésére  irányuló  vagyoni  értékű  jogok  megszerzésével  összefüggésben  a  Kelet-
Magyarországi  Versenypálya  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  által  lebonyolítandó
közbeszerzési  eljárások  tekintetében  az  ajánlatkérő  minden  esetben  jogosult  a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerinti  rendkívüli  sürgősségre alapított
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására.”]

T/16367/5/1-14. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. 

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