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T/24811 . . . .

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján a
jogügyletek biztonságának erősítése érdekében szukséges torvénymódosításokról szóló T/2481 .
számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 46 . §-ával me

	

pított, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi
LIII. törvény 52/A. §-a (6) bekezdése a következőképpen módosul:

,,(6) I-Ha az adós tartozása olyan szerződésből vagy egyoldalú kötelezettségvállalásból (e
bekezdésben a továbbiakban együtt : szerződés) ered, amely alapján havi részteljesítésre volt
köteles és az adós a szerződés szerinti lejárt részleteket megfizette, valamint az eredeti szerződés
szerinti részteljesítésnek megfelelő összegú részletet fizet, vagy ilyen összeg kerül tőle levonásra, a
végrehajtó az (1) bekezdés szerinti feltételek fennállása esetén ezen összegben állapítja meg
számára a részletfizetést . Ebben az esetben [a (3)-(5) bekezdés szerinti eljárásra nem kerül
sor] a részletfizetés jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet végrehajtást
kérő esetében 1 évnél hosszabb időre is megállapítható . „

Indokolás :

A részletfizetési feltételek megállapítására a törvényjavaslat értelmében a végrehajtást kérővel
történő egyeztetést követően kerül sor annak érdekében, hogy az azzal kapcsolatos ál láspontját is
tükrözzék a részletfizetési feltételek ; ezt tartalmazza a Vht . 52/A. § (3)-(5) bekezdés. Az (5)
bekezdés meghatározza továbbá a maximális részletfizetési időtartamot is (6 hónap, illetve egy
év), meg a részletfizetést kizáró köriilményeket is . E rendelkezések alkalmazására a
törvényjavaslat értelmében nem kerül sor akkor, ha az eredeti törlesztőrészletek megállapításával
történik a részletfizetés, holott a végrehajtást kérőt nem indokok kizárni ez esetben sem az
egyeztetési folyamatból . A módosító javaslat ezért a (3)-(5) bekezdés alkalmazását kizáró szöveget
elhagyja, rendelkezik viszont arról, hogy 1 évnél hosszabb törlesztés is elrendelhető (a lakáshitelek
esetében tipikusan hosszabb időre van szükség a visszafizetésre) .
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