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   Az Országgyűlés 

 
Alkotmány- és igazságügyi 

bizottságának 
 
 

Gazdasági bizottságának Önkormányzati bizottságának 
 
 

k i e g é s z í t ő    a j á n l á s a 
 

a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról 
benyújtott T/16338. számú törvényjavaslat 

 
vitájához 

 
(Együtt kezelendő a T/16338/6. sz. ajánlással.) 

 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: 
Alkotmányügyi bizottság) – első helyen kijelölt bizottságként –, Gazdasági bizottsága, 
valamint Önkormányzati bizottsága megvitatta a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi 
LIII. törvény módosításáról T/16338. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az 
ahhoz benyújtott T/16338/7-9. számú kapcsolódó módosító javaslatokat. 
 
 Az ajánlásban használt rövidítés: 
 Vht.: a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 
 
 Hajdu László és dr. Mester László visszavonta a T/16338/7. számú kapcsolódó 
módosító indítványát, ezt az ajánlás nem tartalmazza. 
 
 Az Alkotmányügyi bizottság 2005. december 5-i ülésén tárgyalja a módosító 
javaslatokat. 
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1.  Hajdu László és dr. Mester László képviselő – kapcsolódva Devánszkiné dr. 
Molnár Katalin képviselő T/16338/4. számú módosító indítványához (T/16338/6. számú 
ajánlás 1. pontja) – a törvényjavaslat 1. §-ában a Vht. 136/A. §-ának a következő 
módosítását, valamint új (2) bekezdéssel történő kiegészítését javasolja: 
 
 /1. § A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 
136/A. §-sal egészül ki:/ 
 
 "136/A. § (1) Az ingatlan-végrehajtás során a végrehajtás alá vont ingatlanra az 
ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg. 
 
 (2) A települési önkormányzat az elővásárlási joggal megszerzett ingatlan 
hasznosításának feltételeit rendeletében szabályozza." 
 

Indokolás: Lásd a T/16338/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
- a Kormány képviselője nem ért egyet

 
 
 

2.  Hajdu László és dr. Mester László képviselő – kapcsolódva dr. Kosztolányi Dénes 
képviselő T/16338/2. számú módosító indítványához (T/16338/6. számú ajánlás 5. pontja) – a 
törvényjavaslat 5. §-ában a Vht. 154/A. § (1) bekezdésének a következő módosítását, 
valamint (3) bekezdésének az elhagyását javasolja: 
 
 /5. § A Vht. 154/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a 
következő (3) bekezdéssel egészül ki (a javaslat elfogadása esetén a § további bekezdéseinek 
számozása értelemszerűen változik):/ 
 
 "(1) Az adós és az adós jogán az ingatlanban lakó személyek – a (3) és (4) [és (5)] 
bekezdésben foglalt kivétellel – az árveréstől számított 30. napig, ha a végrehajtó ennél 
hosszabb határidőt adott a vételár megfizetésére, eddig az időpontig, jogorvoslat előterjesztése 
esetén pedig az erről szóló határozat rendelkezése szerint a határozat jogerőre emelkedésétől 
számított 15. napig kötelesek az ingatlant ingóságaiktól kiürítve elhagyni, és biztosítani, hogy 
a végrehajtó átadja azt az árverési vevőnek. 
 
 [(3) Az adós és a vele lakó személyek mentesülnek a kiköltözési kötelezettség alól, 
ha a települési önkormányzat elővásárlási jogával élve megvásárolta az ingatlant.]" 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat felvezető szövegének pontosítása szükséges, amelyet azonban a T/16338/6. 
számú ajánlás 5. pontjába foglalt – hasonló tartalmú – módosító indítvány megfelelően tartalmaz. 
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Indokolás: Lásd a T/16338/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 
- a Kormány képviselője nem ért egyet

 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2005. december 1. 
 
 
 
 

Dr. Vastagh Pál s.k., 
az Alkotmányügyi 

bizottság elnöke 
 
 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági  

bizottság elnöke 

Dr. Kovács Zoltán s.k., 
az Önkormányzati 
 bizottság elnöke 

 
 
 
 
 


