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Képviselő i önálló indítvány

Kövér László úrnak,
Az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Mellékelten – az Országgyűlésrő l szóló törvény 28 . § (4) bekezdése alapján - benyújtjuk a

bírósági végrehajtás során a lefoglalt ingatlan értékesítése el őtt történő végrehajtó általi

valós becsérték meghatározásáról szóló határozati javaslatot .

A javaslat indokolását mellékelten csatoljuk .

Budapest, 2017 . március

országgyű lési képviselők

dr. Staudt Gábo r
'7,7w(\ k)

Z. Kárpát Dánie l

országgyű lési képviselő országgyűlési képviselő

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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Az Országgyű lés

. . ./2017. ( ) OGY

határozata

a bírósági végrehajtás során a lefoglalt ingatlan értékesítése előtt történő végrehajtó

általi valós becsérték meghatározásáról

Az Országgyűlés – felismerve azt, hogy az adósok nagy része sérelmezi a végrehajtó által i

ingatlan értékesítése előtt történő becsérték megállapítását, amely sok esetben alacsony

összegben kerül megállapításra annak érdekében, hogy a végrehajtó minél hamarabb

értékesítése az ingatlant, még akkor is, ha így „elherdálja” azt – a következő határozatot

hozza :

1 . Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy terjesszen elő olyan törvényjavaslatot ,

a) amely a Magyar Bírósági Végrehajtói Kart olyan jogkörrel ruházza fel, am i

alapján két évente kötelezően szúrópróbaszer űen vizsgálja az össze s

névjegyzékben szereplő bírósági végrehajtó általi értékbecslés módját, illetve ,

hogy valóban a megfelelő ár került-e megállapításra, valamint az értékbecslé s

során a törvény szerint járt-e el a vizsgálat alá vont bírósági végrehajtó ;

b) amely alapján a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar szankcionálhatja az a) pontba n

említett végrehajtót, amennyiben nem megfelel ő módon jár el ;

c) amely alapján a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar az a) pontban lefolytatot t

vizsgálatok eredményeit nyilvános online felületen közzéteheti ;

d) amely módosítja az a) és b) pontok alapján - többek között - a bíróság i

végrehatásról szóló 1994 . évi LIII . törvényt .

2 . Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba .
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Indokolás

A bírósági végrehajtásról szóló 1994 . évi LIII. törvény (továbbiakban: Törvény)

meghatározza, hogy a bírósági végrehajtás során az ingatlan értékesítése el őtt a végrehajtónak

mi alapján kell megállapítania a becsértéket .

A Törvény 140. § (1) bekezdése alapján :

„A végrehajtó az ingatlan értékesítése el őtt a 6 hónapnál nem régebbi adó- é s

értékbizonyítványt is figyelembe véve vagy - bármelyik fél erre irányuló kérelmére -

igazságügyi szakértő szakvéleménye alapján megállapítja az ingatlan becsértékét mind a

beköltözhető, mind pedig a lakott állapotban történő értékesítés esetére . Az adó- és

értékbizonyítványnak, illetve az igazságügyi szakért ő szakvéleményének tartalmaznia kel l

azt, hogy az ingatlan a 147. § (3) bekezdése szerint lakóingatlannak minősül-e .”

Azonban a gyakorlatban sajnos sok esetben ettől eltér a végrehajtó és alacsonyabb áro n

állapítja meg ezt az összeget annak érdekében, hogy minél hamarabb értékesíthesse az

ingatlant. A gyors eladás szempontjából ez jó, azonban az adós szemszögéb ől nézve

kedvezőtlen, hiszen az ingatlan értékesítése után sokkal magasabb összeg ű tartozása marad

fenn .

Az adós élhet végrehajtási kifogással, amennyiben vitatja a becsült érték összegszer űségét,

azonban ez többletköltséget jelent számára, így az esetek nagy részében nem .tehetik meg ezt.

Mindennek a rossz gyakorlatnak az elkerülése érdekében szeretnénk bevezetni a Magyar

Bírósági Végrehajtói Kart kontrollként, amely két évenként ellenőrizné szúrópróbaszerűen a

névjegyzékben nyilvántartott bírósági végrehajtók becsérték megállapítással kapcsolato s

folyamatát, valamint azt, hogy megfelelő összegben állapítják-e meg a becsértéket .
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