Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának

A jelen tervezet közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti
egyeztetés során a tervezet koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért a
tervezet jelen formájában nem tekinthető a Kormány álláspontjának.
A dokumentum célja a társadalmi egyeztetés elindítása és a jogalkotási folyamat átláthatóvá
tétele, amelynek alapján, illetve eredményeként a mellékelt tervezet valamennyi tartalmi és
formai eleme módosulhat!
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A Kormány
…./2018. (…..) Korm. rendelete
a fizetésképtelenségi nyilvántartás létrehozásával kapcsolatos feladatokról
A Kormány
a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (4)
bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami
nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvény 2. § (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a
következőket rendeli el:
1. A fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai
parlamenti és tanácsi rendeletben szabályozott fizetésképtelenségi nyilvántartások
1. §
E rendelet alkalmazásában
a) fizetésképtelenségi nyilvántartás: a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló
1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) hatálya alá eső gazdálkodó szervezetek ellen
Magyarországon indított csődeljárással, felszámolási eljárással és a kapcsolódó polgári peres
eljárásokkal összefüggésben a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU)
2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 2015/848 EU rendelet) 24.
cikkében, valamint a Cstv. 6/N. §-ában felsorolt adatokra Magyarországon felállított állami
nyilvántartás,
b) elektronikus adatfeldolgozás: a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami
nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvény 1. § 2. pontjában
felsorolt tevékenységek.
2. §
(1) A Kormány a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálatot
(a továbbiakban: fizetésképtelenségi nyilvántartó) jelöli ki
a) a fizetésképtelenségi nyilvántartás megvalósítására, működtetésére, valamint az
elektronikus adatfeldolgozással kapcsolatos feladatok ellátására, továbbá
b) a 2015/848 EU rendelet 25. cikke szerinti, a tagállami fizetésképtelenségi
nyilvántartások összekapcsolására szolgáló informatikai rendszerrel történő kapcsolattartás
kiépítésével összefüggő informatikai fejlesztési feladatokra és a kapcsolattartás
működtetésével összefüggő feladatok ellátására.
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(2) A fizetésképtelenségi nyilvántartó a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt
Felelősségű Társaság útján látja el
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti feladatait,
b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti informatikai fejlesztési, technikai üzemeltetési és
az adatbázis technikai biztonsági feladatait, valamint
c) a 2015/848 EU rendelet 25. cikke alapján 2019. június 26-áig felállításra kerülő,
összekapcsolt tagállami fizetésképtelenségi nyilvántartásokra vonatkozóan azokat a
feladatokat, amelyek az információcserével, a tagállami informatikai rendszerek elektronikus
kommunikációjával, valamint ezekkel kapcsolatban a magyarországi műszaki feltételek
biztosításával függenek össze.
(3) A 2015/848 EU rendelet 79. cikkében meghatározott adatkezelői feladatokat a
fizetésképtelenségi nyilvántartó látja el.
3. §
(1) A fizetésképtelenségi nyilvántartásba történő adatszolgáltatással és az adatváltozások
bejelentésével összefüggő feladatokat a csődeljárásban, illetve a felszámolási eljárásban eljáró
bíróság látja el.
(2) Az adós hivatalos elektronikus levélcímét – csődeljárásban a vagyonfelügyelő,
felszámolási eljárásban pedig a felszámoló adatszolgáltatása alapján – az első fokon eljáró
bíróság jelenti be elektronikusan a fizetésképtelenségi nyilvántartásba.
(3) A vagyonfelügyelő, illetve a felszámoló hivatalos elektronikus levélcíméről –
csődeljárásban a vagyonfelügyelő, felszámolási eljárásban pedig a felszámoló bejelentése
alapján – az első fokon eljáró bíróság elektronikus úton adatszolgáltatást teljesít a
fizetésképtelenségi nyilvántartásba. A vagyonfelügyelő, illetve a felszámoló az elektronikus
levélcímét a kijelölésétől számított 5 munkanapon belül jelenti be a bíróságnak. A bíróság a
fizetésképtelenségi nyilvántartó számára az e bekezdés szerinti adatszolgáltatást a bejelentés
kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül teljesíti.
(4) A Cstv. 6/N. § (3) bekezdés a)-c) pontja szerinti eljárásokban a polgári peres eljárásban
eljáró bíróság küldi meg az adatszolgáltatást a fizetésképtelenségi nyilvántartó
adatfeldolgozója részére.
(5) A fizetésképtelenségi nyilvántartó adatfeldolgozója az adatbázis adatainak frissítését az
adatok beérkezésétől számított 8 napon belül végzi el.
4. §
(1) A 3. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatást a bíróság a Cstv. alapján – a Cégközlönyben
közzétételre elektronikusan megküldött végzéssel – teljesíti. A Cégközlönyben közzétételre
megküldött végzésre olyan űrlapsablont kell használni, amelynek adatstruktúrája lehetővé
teszi, hogy a fizetésképtelenségi nyilvántartó adatfeldolgozója automatikus technikai
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műveletekkel el tudja végezni a fizetésképtelenségi nyilvántartás adatbázisa részére szükséges
adatok kiemelését.
(2) A 3. § (2) és (3) bekezdése szerinti adatszolgáltatás teljesítése érdekében a bíróság olyan
űrlapsablont rendszeresít a vagyonfelügyelők és a felszámolók számára, amely az (1)
bekezdés szerinti adatkiemelés technológiai műveletét a fizetésképtelenségi nyilvántartó
adatfeldolgozója számára lehetővé teszi.
(3) A 3. § (4) bekezdése szerinti adatszolgáltatás teljesítése érdekében a bíróság olyan
űrlapsablont rendszeresít, amely az (1) bekezdés szerinti adatkiemelés technológiai műveletét
a fizetésképtelenségi nyilvántartó adatfeldolgozója számára lehetővé teszi.
5. §
A fizetésképtelenségi nyilvántartó, valamint a fizetésképtelenségi nyilvántartó
adatfeldolgozója a fizetésképtelenségi nyilvántartás üzembe helyezésének napjáról legkésőbb
az azt megelőző napon a honlapján magyar és angol nyelvű tájékoztatást tesz közzé,
amelyben el kell helyezni a fizetésképtelenségi nyilvántartás keresőfelületére mutató
hiperhivatkozást is.
6. §
(1) A 2015/848 EU rendelet 24. cikkében, valamint a Cstv. 6/N. §-ában felsorolt adatok
megismerését a fizetésképtelenségi nyilvántartó adatfeldolgozója a honlapján,
keresőprogrammal biztosítja. A keresőprogram nem teszi lehetővé az adatbázis teljes
tartalmának letöltését.
(2) A honlapon magyar és angol nyelven közzé kell tenni a felhasználói szabályzatot és a
keresési útmutatót.
(3) A fizetésképtelenségi nyilvántartás adatfeldolgozója a nyilvántartás folyamatos
elérhetőségét biztosítja, a karbantartás időszakáról tájékoztatást tesz közzé.
(4) A fizetésképtelenségi nyilvántartási adatok megismeréséért díjat és költségtérítést nem
kell fizetni. A betekintő előzetesen nyilatkozik arról, hogy a fizetésképtelenségi nyilvántartás
lekérdezett adataiból nem képez üzleti célú értékesítésre adatbázist, és a lekérdezett adatokat
ilyen célra nem használja fel.
2. A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának
biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosítása
7. §
A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának
biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 38/2011. (III. 22.)
Korm. rendelet) melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
3. Záró rendelkezések
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8. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.
4. Az Európai Unió jogának való megfelelés
9. §
Ez a rendelet a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai
parlamenti és tanácsi rendelet 24., 27., valamint 78. és 79. Cikkének végrehajtásához
szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1. melléklet a ……/2018. (…..) Korm. rendelethez
1. A 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet melléklete a következő 32. sorral egészül ki:
„

(A
nyilvántartás Adatfeldolgozó
megnevezése

„
„32. fizetésképtelenségi
nyilvántartás

Az
adatfeldolgozó Az
adatfeldolgozó
által
végzett igénybevételének
adatfeldolgozás köre jellege)

Magyar Közlöny Lap- elektronikus
és Könyvkiadó Kft.
adatfeldolgozás
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adatkezelő
döntésétől függő”
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Indokolás
Az előterjesztés célja a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX.
törvény (a továbbiakban: Cstv.) 84/A. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján
végrehajtási rendelet kiadása.
A fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és
tanácsi rendelet (a továbbiakban: 2015/848 EU rendelet) 24. Cikke előírta a tagállamok
számára, hogy az ott lefolytatott fizetésképtelenségi eljárások adataiból állami adatbázist
hozzanak létre. Az adatbázisnak nyilvánosnak kell lennie, adatai interneten történő
lekérdezéssel megismerhetők. Az 2015/848 EU rendelet célja, hogy az EU tagállamokban az
eljárásokban érintett személyek és szervezetek ingyenes tájékoztatást kaphassanak a másik
tagállamban indított fizetésképtelenségi eljárásokról, annak érdekében, hogy a hivatalos
információk birtokában hatékonyabban érvényesíthessék a jogaikat.
A 2015/848 EU rendelet meghatározta a tagállami fizetésképtelenségi nyilvántartás kötelező
elemeit. Ezek az eljárásnak azok az adatai, amelyeket az eljárásban érintett személyeknek és
szervezeteknek – a kötelezettségeik, feladataik teljesítéséhez, jogaik gyakorlásához –
ismerniük kell, ide értve különösen a belföldi és külföldi hitelezőket, a más tagállam illetékes
bíróságait, fizetésképtelenségi szakértőit és azokat a közigazgatási hatóságokat, amelyeknél
eljárás van folyamatban a fizetésképtelenségi eljárással érintett adóssal szemben.
A tagállami fizetésképtelenségi nyilvántartásokat legkésőbb 2018. június végéig kell
felállítani és biztosítani az adatlekérdezés lehetőségét. 2019. június végéig a Bizottság – a
tagállamok közreműködésével, egy később elfogadásra kerülő bizottsági végrehajtási rendelet
technikai feltételei szerint – megvalósítja az Európai Igazságügyi Portálon (e-justice portál) a
tagállami fizetésképtelenségi nyilvántartások virtuális összekapcsolását, amely elektronikus
hozzáférést biztosít a tagállami decentralizált nyilvántartások adataihoz.
A 2015/848 EU rendelet hatálya alá Magyarország részéről a csődeljárás és a felszámolási
eljárás lett bejelentve az EU rendelet előkészítésekor. Erre tekintettel a jelen előterjesztés
szerinti kormányrendelet hatálya a társas vállalkozások és a civil szervezetek ellen
Magyarországon indított csődeljárásokra és felszámolási eljárásokra terjed ki.
A Cstv. 84/A. § (4) bekezdése felhatalmazást ad a Kormánynak arra, hogy az 2015/848 EU
rendelet végrehajtásához szükséges kiegészítő szabályokat megalkossa. A Kormánynak
jogszabályban ki kell jelölnie a magyar fizetésképtelenségi nyilvántartás megvalósításáért,
működtetéséért, üzemeltetéséért felelős szervezetet, továbbá meg kell határoznia, hogy az
adatbázis tekintetében mely szervezet látja el az adatkezelői és az adatfeldolgozói feladatokat.
Az adatkezeléséért felelős szervet a Bizottságnak be kell jelenteni. Kormányrendeletnek kell
szabályoznia továbbá – a 2015/848 EU rendelet, valamint a Cstv. 6/N. §-ának keretei között –
a fizetésképtelenségi nyilvántartás részére történő adatszolgáltatási kötelezettségeket, és a
nyilvántartásból történő lekérdezés eljárásrendjét.
A Kormánynak ezen kívül ki kell jelölnie a tagállami fizetésképtelenségi eljárások uniós
szintű összekapcsolásának kiépítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges technológiai feladatokat
ellátó szervezetet is.
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