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Tisztelt Elnök Asszony!

Módosító javaslat!

A Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996 évi MI, Törvény valamint egyes
szakosított hitelintézetről szóló törvények módosításáról szóló, T12757. számú törvényjavaslathoz

- a Házszabály 94. §-ában, valamint 102 . §-a (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

	

terjesztem elő.

A törvényjavaslat - alábbiakban jelzett - változásaként, a törvényjavaslat 82. § a következő módosítását

javasolom

82 .§
(1) A Jht. 3 . §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„3 .§ (1) Jelzálog-hitelintézet pénzkölcsönt nyújt Magyarország, az Európai Unió más tagállama vagy az
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államnak ( a továbbiakban : EGT-
állam ) területén lévő ingatlanon alapított jelzálogjog, ideértve az önálló zálogjogként alapított
jelzálogjogot is ( továbbiakban együtt : jelzálogjog) fedezete mellett, amely forrásait alapvetően
jelzáloglevél kibocsátásával gyűjti . „
(2)A Jht.3 .§-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(5) A Jelzálog-hitelintézet a (2) bekezdésben meghatározott pénzügyi, befektetési illetve kiegészítő
befektetési szolgáltatáson kívül üzletszerűen kizárólag ingatlanok forgalmi és hitelbiztosítéki értékének
meghatározását végezheti . A jelzálog hitelintézet az ingatlanok forgalmi és hitelbiztosítéki értékének
meghatározására vele munkaviszonyban álló személyt alkalmaz vagy ingatlanértékelő gazdálkodó
szervezetet {PTK . 685. § c .) pont} bíz meg . Az ingatlanértékelő szervezet megbízása esetén az értékelési
szakvéleményt a szervezet vezető szakértőjének jóvá kell hagynia . A jelzálog-hitelintézettel
munkaviszonyban álló ingatlanértékelőnek vagy a szerződött ingatlanértékelő szervezet megbízatása
esetén a szervezet munkaviszony keretében, alkalmazásában álló, az értékelést jóváhagyó vezető
szakértőnek szerepelnie kell a Pénzügyi Szervezet Állami Felügyelete ( továbbiakban Felügyelet ) által
{a jelzálog-hitelintézeti} az ingatlanértékelőkről vezetett névjegyzékben {( továbbiakban
ingatlanértékelői névjegyzék )}."

(3) A Jht. 3. §-a a következő (6)-(9) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (6) bekezdés
számozása (10) bekezdésre változik

„(6) A Felügyeletnek az ingatlanértékelői névjegyzék vezetésével kapcsolatos eljárására a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló törvény eljárási szabályait kell alkalmazni .



(7) A Felügyelet azt a természetes személyt jegyzi be az ingatlanértékelői névjegyzékbe, aki büntetlen
előéletű, nem áll foglalkozástól eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt, továbbá, aki rendelkezik
egyetemi vagy főiskolai szinten, mesterképzésben vagy alapképzésben szerzett agrár, műszaki, gazdasági
vagy iogi végzettséggel és legalább 10 éves szakmai gyakorlattal vagy
Az alább felsorolt szakképzettségek valamelyikével és rendelkezik 3 éves szakmai gyakorlattal .
a)ingatlanszakértő szakon,b)ingatlangazdálkodási szakon, c) ingatlanforgalmi szakjogász szakon, vagy
d) építőipari igazságügyi szakon . Az Európai Unió tagországaiban elfogadott szakmai minősítés
helyettesíti a szakmai gyakorlat igazolását .

A továbbiakban változatlan .

Indokolás

A jelzálogtípusú hitelezések és a szerződést biztosító mellékkötelezettségként történő ingatlanértékelések

egyre nagyobb teret kapnak a gazdasági életben . Magas szintű, a válóságnak megfelelő a piaci

viszonyokat kifejező érték megállapítására csak a magas szinten képzett fedezetértékelők képesek .
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Budapest, 2007 . május 07 .

Molnár László

országgyűlési képviselő
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