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2011. évi . . . . törvény
a°`vái'sagkézelési számláról és a jelzáloghitel-adósok helyzetének megsegítéséről

1 . §

(1) A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996 . évi CXII . törvény 6 . §-a a
következő (5) bekezdéssel egészül ki :

„(5) Pénzügyi vállalkozás a 2 . számú melléklet I. pénzügyi szolgáltatások 10 .2. b) pontjában
meghatározott pénzügyi szolgáltatási tevékenységet csak a 10 .1 . és a 10.2. a) pontjában
foglalt pénzügyi szolgáltatási tevékenységgel együtt végezhet .”

2 .

(1) A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996 . évi CXII . törvény 200/A . §
(1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(1) Ha pénzügyi intézmény a fogyasztóval devizában nyilvántartott vagy devizában nyújtot t
és forintban törlesztett (a továbbiakban : deviza alapú) lakáscélú hitel- vagy kölcsönszerz ődés t
vagy pénzügyi lízingszerződést kötött, akkor
a)a kölcsön folyósításakor a kölcsön,
b)a havonta esedékessé váló törlesztőrészlet, valamint
c)a devizában megállapított bármilyen költség, díj vagy jutalék
forintban meghatározott összegének kiszámítása a Magyar Nemzeti Bank által megállapítot t
és közzétett, hivatalos devizaárfolyam alapján történik.”

(2) Hatályát veszti a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII .
törvény 200/A. § (2) bekezdése .

(3) A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996 . évi CXII . törvény 200/A . §
(4) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(4) E rendelkezéseit megfelel ően kell alkalmazni arra az esetre is, ha a törleszt őrészlet
fizetése nem havi rendszerességgel történik, valamint ha a fogyasztó a fennálló telje s
tartozását (vagy annak egy részét) elő-, illetve végtörleszti, továbbá ha devizába n
nyilvántartott hitelét forintra átváltja .”

3 . §

A hitelintézetekrő l és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996 . évi CXII. törvény a következő
200/B. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki :

„Válságkezelési számla
200/B .§ (1) A hitelintézet a jogosult kérelmére



a) az átmeneti segély, ideértve a meghatározott célra kapott segélyt is ,
b) a krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló törvény alapján nyújtott szociáli s
segély,
c) a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvényben meghatározott pénzbel i
szociális ellátások,
d) a törvényen alapuló tartásdíj, ideértve a bíróság által el ő legezett gyermektartásdíjat is ,
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatóságról szóló törvényben
meghatározott pénzbeli ellátások,
e) a nevelőszülő részére az államilag gondozott gyermek tartásáért fizetett gondozási díj ,
f) a családok támogatásáról szóló törvényben meghatározott nevelési ellátás és iskoláztatás i
támogatás, valamint gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás és anyasági
ellátás,
g) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényben meghatározott
gyermekgondozási díj ,
h) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényben meghatározott árvaellátás ,
i) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben
meghatározott álláskeresési járadék és álláskeresési segély ,
j) a rokkantsági járadék és a vakok személyi járadéka ,
k) a megváltozott munkaképességű, illetve egészségkárosodást szenvedett személyt erre
tekintettel megillető juttatás (rehabilitációs járadék, keresetkiegészítés, átmeneti
keresetkiegészítés, jövedelemkiegészítés, átmeneti jövedelemkiegészítés, rendszeres szociáli s
járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka) ,
1) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvényben
meghatározott fogyatékossági támogatá s
fogadása és kezelése céljából válságkezelési számlát vezet .
(2) A válságkezelési számla fizetési számlának minősülő ingyenes számla, amellyel
összefüggésben semmilyen díjat, jutalékot felszámítani nem lehet .
(3) A válságkezelési számlára az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül befizetést ne m

lehet teljesíteni ."

4 . §

A hitelintézetekrő l és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény a 209. § után
az alábbi 209/A. §-sal egészül ki :

„209/A. § A 2. számú melléklet I . pénzügyi szolgáltatások 10.2. b) pontjában meghatározott
pénzügyi szolgáltatási tevékenység általános szerződési feltételeit magában foglaló
üzletszabályzatnak a 209 .§ (1) bekezdésben foglaltakon túl tartalmaznia kell legalább :
a) a fedezetértékelés szabályait és a fedezet értékét ,
b) a fedezet értékesítésének módját és szabályait ,
c) a fedezet értékesítése esetére megállapított legalacsonyabb értékesítési arányt é s
d) a követelés átstrukturálásának módját és feltételeit
azzal, hogy a követelés kötelezettjének helyzete nem lehet súlyosabb, és a kötelezettel
szemben követelt összeg nem lehet több a fedezet értékesítésekor, mint amekkora összegként



a

	

megvásárolt követelés eredeti jogosultjának az engedményezés id őpontjában a
nyilvántartásaiban szerepelt ."

5 . §

(1) A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996 . évi CXII. törvény a 210 . §
(3)-(5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek :

„(3) Fogyasztóval kötött kölcsönszerz ődés vagy pénzügyi lízingszerz ődés a pénzügyi
intézmény által egyoldalúan, az ügyfél számára kedvez ő tlenül – e törvény eltérő rendelkezése
hiányában – nem módosítható .
(4) A (3) bekezdésbe ütköző szerződésmódosítás – törvény eltérő rendelkezése hiányában –
semmis .
(5) Fogyasztóval kötött egy évet meghaladó futamidejű kölcsönszerződésben vagy pénzügyi
lízingszerződésben a pénzügyi intézménynek a szerződéskötés időpontjában a kamat
változását az alábbi módszerek egyikével kell meghatároznia :
a) referencia-kamatlábhoz kötve, ebben az esetben a referencia-kamatláb felett meghatározott
felár az ügyfél számára kedvez őtlenül a kormányrendeletben meghatározott esetekben ,
feltételekkel és módon változtatható ;
b) a nem referencia-kamatlábhoz kötött kölcsönszerz ődésben vagy pénzügyi
lízingszerződésben egyértelműen rögzíteni kell a kamatperiódusok időtartamát, amely a
kormányrendeletben meghatározott időtartamnál nem lehet rövidebb, ebben az esetben a
kamatperiódus végén a pénzügyi intézmény a kamat mértékét módosíthatja . A
szerződésmódosítás esetén azonban a fogyasztó a szerz ődést díj és költségmentesen
felmondhatj a a kamatperiódus végére . ”

(2) A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény a 210/A .
§-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„210/A. § (1) Fogyasztóval kötött hitel- és kölcsönszerz ődés vagy pénzügyi lízingszerződés
esetében a szerződés felmondását követő kilencvenedik napot követően a pénzügyi intézmény
a fogyasztó nem teljesítése miatt késedelmi kamatot, költséget, díjat vagy jutalékot nem
számíthat fel a felmondás napját megelőző napon érvényes ügyleti kamatot és kezelési
költséget meghaladó összegben .
(2) Amennyiben a fogyasztóval kötött hitel- és kölcsönszerződés vagy pénzügyi
lízingszerződés deviza alapú, és a szerződés a szerződés felmondása bekövetkezésekor a
fennálló tartozás összegének forintban történő meghatározását írja el ő , az (1) bekezdést azzal
az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szerződés felmondását követő kilencvenedik napot
követően a pénzügyi intézmény a fogyasztó nem teljesítése miatt, a felmondás napjá n
érvényes ügyleti kamatot és kezelési költséget meghaladó mérték ű késedelmi kamatot,
költséget, díjat vagy jutalékot nem számíthat fel . ”

(3) A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996 . évi CXII. törvény 235. § (1)



bekezdése a következő b) ponttal egészül ki :

[(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg :]
„b) a fogyasztóval kötött kölcsönszerződésben vagy pénzügyi lízingszerz ődésben használható
referencia-kamatlábakra, a felár ügyfél számára kedvez őtlen módosításainak eseteire ,
feltételeire, módjára és a kamatperiódusok hosszára”
(vonatkozó részletes szabályokat) .

(4) A hitelintézetekrő l és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996 . évi CXII. törvény 2. számú
mellékletének III . Egyéb meghatározások fejezete az alábbi 66-67. pontokkal egészül ki :

„66. Felár: referencia-kamatlábhoz kötött kamatozású kölcsönszerződés vagy pénzügyi
lízingszerződés esetében az ügyfél által fizetendő kamat és a referenciakamat bázispontban
kifejezett különbsége .
67. Kamatperiódus : a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvényben
meghatározott fogalom .”

(5) A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996 . évi CXII. törvény a
következő 224. §-sal egészül ki :

„224. § E törvénynek a válságkezelési számláról és a jelzáloghitel-adósok helyzeténe k
megsegítéséről szóló 2011 . évi . . . . törvény által beiktatott 210. (3)-(5) bekezdésének
rendelkezéseit azok hatálybalépését követően fogyasztóval kötött kölcsönszerz ődésre vagy
pénzügyi lízingszerz ődésre kell alkalmazni .”

6.

A hitelintézetekrő l és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996 . évi CXII. törvény 3. számú
melléklet II . A központi hitelinformációs rendszerben nyilvántartható adatok 1 .2 pontja az
alábbi h) alponttal egészül ki :

(1 .2. a 3. § (1) bekezdésének b)-c) és e)J) pontjában meghatározott szolgáltatásra,
kereskedelmi kölcsönre, valamint a hallgatói hitelre vonatkozó szerződési adatok:)
„h) a szerződést biztosító jelzálogjog tárgya, helyrajzi száma, illetve természetbeni helye é s
hitelbiztosítéki értéke,”

7 . §

(1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 . évi III . törvény az alábbi 27 .
§-sal egészül ki :

„27. § (1) A jogosult kérelmére a jövedelem kiegészítésére, pótlására nyújtott pénzbeli
szociális ellátást a külön törvényben meghatározott válságkezelési számlára kell kifizetni .
(2) A jogosult kérésére a 26/A . szerinti elő leg kifizetését a külön törvényben meghatározott



válságkezelési számlára kell kifizetni ."

(2) A gyermekek védelmérő l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 . évi XXXI. törvény 17 .§-
a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki :

„(7) A jogosult kérelmére a pénzbeli ellátást a külön törvényben meghatározott válságkezelés i
számlára kell kifizetni . ”

(3) A családok támogatásáról szóló 1998 . évi LXXXIV. törvény a következő 14/A. §-sal
egészül ki :

„14/A.§ A jogosult kérelmére a családi pótlékot a külön törvényben meghatározott
válságkezelési számlára kell kifizetni .”

(4) A családok támogatásáról szóló 1998 . évi LXXXIV. törvény a következő 28/A. §-sal
egészül ki :

„28/A. § A jogosult kérelmére a gyermekgondozási támogatást a külön törvénybe n
meghatározott válságkezelési számlára kell kifizetni . ”

(5) A családok támogatásáról szóló 1998 . évi LXXXIV. törvény a következő 33/A. §-sal
egészül ki :

33/A. § A jogosult kérelmére az anyasági támogatást a külön törvényben meghatározot t
válságkezelési számlára kell kifizetni .

(6) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII . törvény a 42/D. §-t
követően az alábbi 42/E. §-sal egészül ki :

„42/E. § A jogosult kérelmére a gyermekgondozási díjat a külön törvényben meghatározot t
válságkezelési számlára kell kifizetni . ”

(7) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997 . évi LXXXI. törvény az alábbi 57 . §-sal
és az azt megelőző alcímmel egészül ki :

„Az ellátás kifizetés e
57. § A jogosult kérelmére az árvaellátást a külön törvényben meghatározott válságkezelés i
számlára kell kifizetni . ”

(8) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991 . évi IV. törvény
a 36/B. §-t követően az alábbi 36/C .§-sal egészül ki :

„36/C. § A jogosult kérelmére a támogatást a külön törvényben meghatározott válságkezelés i
számlára kell kifizetni .”



(9) A rehabilitációs járadékról szóló 2007 . évi LXXXIV . törvény a 16 . § után az alábbi 17. §-
sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki :

„A rehabilitációs járadék kifizetése
17 . § A jogosult kérelmére a rehabilitációs járadékot a külön törvényben meghatározot t
válságkezelési számlára kell kifizetni .”

8 . §

A végrehajtásról szóló 1994 . évi LIII . törvény a 34/A. után az alábbi 34/B . §-sal egészül ki :

„348. § (1) A végrehajtás során felmerült költséget az állam viseli, ha a hitelintézet és a
jelzálog-hitelintézet által kötött jelzálog-hitelszerz ődésekbő l eredő követelések biztosítékául
szolgáló ingatlan végrehajtás útján történ ő értékesítése során a befolyt vételárból a
végrehajtási eljárás költsége és valamennyi végrehajtást kérő követelése nem elégíthető ki .
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában jelzáloghitel alatt minden ingatlanra alapított zálogjog -
ideértve az önálló zálogjogként alapított jelzálogjogot is - fedezete mellett nyújtott hitel t
érteni kell .
(3) Az (1) bekezdést a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény 2 .
melléklet I . pénzügyi szolgáltatások 10.2. b) pontjában meghatározott pénzügyi szolgáltatás i
tevékenységet végző által megvásárolt követelések fedezetéül szolgáló ingatlan végrehajtá s
során történő értékesítésekor is alkalmazni kell .”

9 . §

A végrehajtásról szóló 1994 . évi LIII . törvény 74. §-a az alábbi „o” alponttal egészül ki :

(Mentes a végrehajtás alól)
„o) a külön törvényben meghatározott válságkezelési számlán szereplő összeg .”

10 . §

A végrehajtásról szóló 1994. évi LIII . törvény a 137. után az alábbi 137/A. §-sal és az az t
megelőző alcímmel egészül ki :

„A jelzálog-hitelintézetek által kötött jelzálog-hitelszerz ődésekbő l eredő követelések
biztosítékául szolgáló ingatlan végrehajtása

137/A. § (1) A jelzálog-hitelintézetek által kötött jelzálog-hitelszerz ődésekből eredő
követelések biztosítékául szolgáló, bizonyítottan az adós és vele élő hozzátartozói, illetve a
zálogkötelezett és vele él ő hozzátartozói lakhatását kizárólagosan szolgáló ingatla n
végrehajtás útján történő értékesítésére csak akkor kerülhet sor, amennyiben valamennyi



végrehajtást kérő követelése – ide nem értve a végrehajtási költségeket - együttesen a
kétmillió forintot meghaladja .
(2) Ha a jelzálog-hitelintézetek által kötött jelzálog-hitelszerz ődésekből eredő követelé s
végrehajtása során valószínűsíthető , hogy valamennyi végrehajtást kérő követelése az adós
más vagyonának végrehajtás alá vonása alapján kielégíthető, az adós és vele élő
hozzátartozói, illetve a zálogkötelezett és vele él ő hozzátartozói lakhatását kizárólagosa n
szolgáló ingatlant végrehajtás útján értékesíteni nem lehet .
(3) A végrehajtó jogosult megállapítani az adós illetve a zálogkötelezett kérelmére a
pénztartozás részletekben történő teljesítésének feltételeit az 52/A. § rendelkezései szerint,
amely a végrehajtás szünetelését eredményezi .
(4) A végrehajtás szünetelésének az 52/A. §-ban foglalt feltételeken túl csak akkor van helye ,
amennyiben alaposan feltételezhető , hogy az adós a szünetelés ideje alatt a részletekbe n
történő teljesítésnek eleget tesz, és így valamennyi végrehajtást kér ő követelése kielégítésr e
kerül .
(5) A végrehajtást az 54.§ (2) a)-d) pontjában foglalt bármely feltétel bekövetkezte esetén
lehet folytatni .
(6) Az (1)-(5) bekezdést a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996 . évi
CXII . törvény 2. melléklet I . pénzügyi szolgáltatások 10 .2. pont b) alpontjában meghatározott
pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végző által megvásárolt követelések fedezetéül szolgáló
ingatlan végrehajtása, illetve követelés behajtása során is alkalmazni kell ."

(1) E törvény a kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba .
(2) E törvény a hatálybalépését követő napon hatályát veszti .



ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az LMP pénzügyi csomagja átfogó megoldást kínál a devizahitelesek és a más okból szorult helyzetb e
került adósok problémáira .
A szerződés felmondása egyenes következménye a pénzügyi intézmény követelésének eladása ,
faktorálása, illetve a követelés végrehajtásának átadása . A fogyasztóvédelmi szervezetek tájékoztatás a
és rendszeres beszámolói és szabályozási javaslatai alapján a legnagyobb fogyasztói sérelmek akko r
következnek be igazán, amikor a hitelnyújtó a 90 napos tartozáson túl lév ő adóst abba a kategóriáb a
helyezi, amely alapján a hitelszerződés felmondása, a hitelre értékvesztés elszámolása, és a
követeléstő l való „szabadulás” iránti igény bekövetkezik . A fogyasztóvédelmi szabályok meger ősítése
a követelésvásárló pénzügyi intézmények magatartásának szabályozását, és szigorítását, a
végrehajtással kapcsolatos jogszabályok módosítását, a bíróságon kívüli végrehajtás szabályaina k
módosítását, illetve új jogintézmények bevezetését sürgetik.
Sok panasz érkezik, hogy a végrehajtó által benyújtott beszedési megbízást a bankok kritika nélkü l
teljesítik és a bankszámla egyenlegéről a végrehajtás alá nem vonható pénzösszegeket, illetve a
bankszámlára a végrehajtási törvényben védett jogcímeken érkez ő összegeket is beszedik a
végrehajtást kérő számára. Erre szolgálna megoldásként az ún. válságkezelési kártya.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1 . és 4 . §-hoz

A szabályozási módosítási javaslat három irányban tesz lépéseket .
A lakossági, jelzáloggal terhelt hitelekből eredő követelések vásárlása csak és kizárólag
mikrohitelezéssel is foglalkozó pénzügyi vállalkozások számára legyen engedélyezett! Ezen cégekne k
van ugyanis kizárólag lehetőségük arra, hogy az adós adósságának rendezésében, reorganizációjába n
közreműködni és segítséget nyújtani tudjanak, és nem az egyetlen és kizárólagos céljuk, hogy a bajb a
jutott adós ingatlanát hiéna módjára megszerezzék és árverésen értékesítsék.
Másodsorban, a szabályozásnak biztosítania kell, hogy akárcsak a végrehajtási szabályoknál ,
elsősorban az adós ingóságaiból és pénzforgalmi számláján keresztül találjon kielégítést a hitelez ő (a
faktor), és ne legyen automatikus, hogy az adós egzisztenciájának alapját képez ő ingatlan végrehajtása
és értékesítése útján hajtsa be a követelését .
Harmadszor, törvényi erővel szükséges kimondani, hogy faktorálás esetén, a faktort megillet ő
követelés összege nem haladhatja meg azt az összeget, amellyel az adós az eredeti hitelezőnél a
követelés értékesítése pillanatában tartozott . A jelenlegi PSZÁF vizsgálatok szerint ugyanis a faktor
még olyan költségeket és követeléseket érvényesít az adóssal szemben, annak ellenére, hogy a
követeléshez annak töredék értékéért jutott, amelyek jelent ősen meghaladják az adós eredeti, aká r
késedelmi kamattal növelt tartozását és végleg ellehetetlenítik, hogy az adós az adósságspirálbó l
kikerüljön, mivel az ingatlanvégrehajtást követően az adóssal szemben még mindig marad fenn
követelés .

A 2 . §-hoz
A bankok által megállapított középárfolyam az adósok számára követhetetlen, nem transzparens, az



MNB által közzétett árfolyamnál sokszor kedvezőtlenebb és ezzel kiszolgáltatott helyzetbe hozza
őket .

A3 .§,7.§,9.§-hoz
A válságkezelési számlát minden bank ingyenesen, számlavezetési díj nélkül lenne köteles a
számlatulajdonos számára biztosítani . Ezekre a számlákra kizárólag olyan jogcímeken érkezhetne
utalás, amelyek a végrehajtási törvény értelmében mentesek a végrehajtás alól . Az ezen pénzforgalmi
számlán található egyenlegre semmilyen esetben sem lehetne végrehajtást vezetni . A számlára
azonban a védett jogcímeken történő jóváírás, és a védett jogcímeken utalókon kívül más nem
teljesíthetne utalást, ezzel meg lehetne akadályozni, hogy az adósok a végrehajtás alól kivonják a
jövedelmüket, vagyonukat .
A kölcsön-és hitelszerződés felmondásának egyenes következménye, hogy a pénzügyi intézmény a
követelését eladja, faktorálja illetve a követelést végrehajtásra átadja . A fogyasztóvédelmi szervezetek
tájékoztatása és rendszeres beszámolói alapján a legnagyobb fogyasztói sérelmek akkor következne k
be igazán, amikor a hitelező i követelések behajtásra kerülnek. Sok panasz érkezik, hogy a végrehajtó
által benyújtott beszedési megbízást a bankok kritika nélkül teljesítik és a bankszámla egyenlegér ő l a
végrehajtás alól mentes pénzösszegeket, illetve a bankszámlára a végrehajtási törvénybe n
meghatározott százalékban és jogcím szerinti részleges végrehajtási védelem alá eső pénzösszegek
terhére is beszedik a végrehajtást kérő számára. Erre szolgálna megoldásként az ún. válságkezelés i
számla .

Az 5. §-hoz

Az egyoldalú szerződésmódosítás lehetősége részlegesen mentesíti a bankokat alapvető társadalmi
funkciójuk — a kockázatok felmérése, kiszűrése és beárazása — alól . Ilyen körülmények között csorbát
szenved a nemzetgazdaság megtakarításának allokációja . A fentiek miatt indokolt az egyoldal ú
szerződésmódosítás szabályainak szigorítása .

Az 6. §-hoz

Fontos lenne azonban, hogy a hitelező lássa, hogy egy adott adós által biztosítékul lekötött ingatlan
nem szolgál-e más hitelező esetében is fedezetül, vagy a biztosíték hitel-fedezeti aránya mekkora .
Ezzel akár nőhet is az adós hitelezhetősége, amennyiben a fedezet értékét elég nagynak találja a
hitelező, mint amely egy újabb hitel fedezetéül is számíthat .

A 8 . §-hoz

A javaslat csökkenteni akarja az adósok terhét, és a végrehajtás költségének állam általi viselésé t
teremti meg abból a célból, hogy az adós, a lakhatását biztosító ingatlan elárverezését követ ően ne
maradjon még mindig adósságszolgálat foglya, amennyiben az értékesítés során befolyt vételár a vel e
szemben fennálló követelés összegét nem fedezi . A szabályozás kiterjeszti a védelmet azon adósokr a
is, akikkel szemben fennálló követelést faktor cég szerezte meg, a faktor általi indított végrehajtáso k
esetére is

A 10. §-hoz

Pillanatnyilag semmilyen összeghatár, fels ő korlát nem vonatkozik arra, hogy mekkora összeg ű
adósság esetén van helye az ingatlan foglalásának, és a végrehajtási jog bejegyzésének . Sok panasz



érkezett hitelkárosultakat tömörítő érdekvédelmi szervezetekhez, amelyek szerint az ingatlanra annak
ellenére jegyeznek be végrehajtási jogot, és kerül végrehajtás alá, hogy az adósság összeg e
ingóvégrehajtásból, vagy pénzforgalmi számláról, munkabérből, értékpapírból, adóst megillető
üzletrész értékesítéséből beszedhet ő lenne.
A javaslat kimondja, hogy amennyiben a hitelszerződésből eredő követelés biztosítéka olyan ingatlan,
amely az adós/zálogkötelezett lakhatását szolgálja, els ősorban az adós munkabérére, maj d
pénzforgalmi számlájára kell végrehajtást folytatni, majd ingóvégrehajtásból, értékpapírszámlán keze l
értékpapírvagyonából, tulajdonában álló üzletrész értékesítéséb ől kell kielégítést keresni . A
szabályozás kiterjeszti a védelmet azon adósokra is, akikkel szemben fennálló követelést faktor cég
szerezte meg, a faktor általi indított végrehajtások esetére is .

A11 .§-hoz
Hatályba léptető rendelkezés .
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A Házszabály 87 . § (2) bekezdése alapján mellékelten benyújtom a válságkezelési számláról
és a jelzáloghitel-adósok helyzetének megsegítésérő l szóló törvényjavaslatot .

Budapest, 2011 . március 16 .
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