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Módosító javasla t
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Dr. Schmitt Pál úrnak
az Országgyűlés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94 .* (1) bekezdése és a 102 .§ (1) bekezdése alapján az egyes
gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló
T/581. számú törvényjavaslathoz az alább i

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 82. §-ának az alábbi módosítását javasoljuk:

82. § (1) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997 . évi CXLI. törvény „Az ingatlan-
nyilvántartásba bejegyezhető jogok” alcíme a következő 16/A. §-sal egészül ki :

„16/A. § (1) Az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezhető be természetes személy
tulajdonában álló ingatlanra, vagy ingatlannak természetes személyt megillet ő tulajdon i
[hányadra] hányadára olyan jelzálogjog, amelyet természetes személy – ide nem értve
az egyéni vállalkozót – devizában nyilvántartott[,] vagy nyújtott (deviza alapú )
kölcsönszerz ődésébő l keletkező hitelezői követelés biztosítására alapítottak .
(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés nem akadálya az ingatlan-nyilvántartásb a
már bejegyzett jelzálogjog jogosultja személyében történő változásbejegyzésnek
(kölcsönkiváltás), valamint a már fennálló hitelező i követelés biztosítékául szolgáló
ingatlanra bejegyzett jelzálogjog törlésével egyidej űleg másik felajánlott ingatlanr a
alapította a korábbinál nem terhesebb jelzálogjog (fedezetcsere) bejegyzésének . ”
(2) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997 . évi CXLI. törvény 91 . §-a a következő (2)
bekezdéssel egészül ki :
„(2) Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve
módosításáról szóló 2010 . évi . . . törvény 82. § (1) bekezdésével megállapított 16/A . §-t
csak a hatálybalépését követően megkötött , jelzálogjog alapítására irányul ó
szerződésekre kell alkalmazni .”



Indokolás

A módosító javaslat szövegpontosító jellegű .
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