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Dr. Kövér László
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY
határozat 94.§-ának (1) bekezdése alapján, figyelemmel a 102 .§-ának (1) bekezdésére a
bírósági végrehajtásról szóló 1994 . évi LILI. törvény módosításáról szóló T/2605 . számú
törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 1 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„1• §

A bírósági végrehajtásról szóló 1994 . évi LIII . törvény (a továbbiakban : Vht .) 303. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép :

„303. § (1) A végrehajtó a (2) és (3) bekezdés szerinti végrehajtási eljárás adósával ,
kötelezettjével szemben indított (vagy zálogjogosult bekapcsolódásával indult) végrehajtás i
eljárásban a lakóingatlan kiürítésének foganatosítását a 182/A . §-ban foglalt rendelkezések
szerint, a lakóingatlan kiürítésének a rend őrség közreműködésével történ ő kikényszerítésé t
elrendelő végzés vagy az árverési vev ő (ingatlant átvevő) 154/A. (10) bekezdése alapján
előterjesztett kérelme kézhezvételét követő naptól elhalasztja. Az e § szerint elhalasztott
lakóingatlan-kiürítés foganatosítására külön törvény erre vonatkozó rendelkezése alapján
kerülhet sor.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alkalmazására

a) azokban a pénzkövetelés behajtására indult végrehajtási eljárásokban kerül sor ,
amelyekben az adós lakóingatlanát [lakáshitel-szerz ődésbő l] jelzálog-hitelszerződésbő l
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eredő hiteltartozás és járulékai behajtása érdekében árveréssel, árverésen kívüli ,
árverés hatályával történő eladással értékesítették vagy került sor az átvételére, é s

b) azokban a meghatározott cselekmény végrehajtására indult végrehajtás i
eljárásokban kerül sor, melyekben a lakóingatlan kiürítésének célja [lakáshitel-szerz ődésbő l]
jelzálog-hitelszerződésbő l eredő kötelezettség teljesítésének kikényszerítése .

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak alkalmazására kerül sor — a (2) bekezdésbe n
foglaltakon túlmenően — azokban a végrehajtási eljárásokban is, amelyekben

a) [lakáshitel-szerződésbő l] jelzálog-hitelszerződésbő l eredő követelést biztosító
zálogszerződésben vagy kezesi kötelezettségvállaló nyilatkozatban foglaltak kikényszerítése a
végrehajtás tárgya ,

b) a (2) bekezdés szerinti eljárás végrehajtást kér ője, illetve adósa vagy kötelezettje a
[lakáshitel-szerződésben] jelzálog-hitelszerződésben vagy zálogszerz ődésben részes fél
jogutódja, vagy

c) a [lakáshitel-szerződésben] jelzálog-hitelszerződésben foglalt vételi jog
érvényesítésével vagy a lakáshitel-szerződést biztosító zálogjog alapján a zálogtárgy bírósági
végrehajtáson kívüli értékesítésével eladott lakóingatlan vevője, vagy további eladása eseté n
újabb vevője a végrehajtást kérő a lakáshitel-szerz ődés adósával vagy lakáshitel -
szerződésbő l eredő követelést biztosító zálogszerz ődés kötelezettj ével szemben .

(4) Ha a (2) és (3) bekezdésben meghatározott követelés behajtásán vagy kötelezettsé g
kikényszerítésén kívül más követelés behajtására is indult végrehajtás az adóssal (kötelezettel )
szemben, ezekben a végrehajtási eljárásokban sincs helye a lakóingatlan kiürítésének és az (1 )
bekezdés szerint kell eljárni .

(5) Ha a végrehajtható okiratból nem állapítható meg, hogy a (2) és (3) bekezdés
szerinti feltételek fennállnak-e, a végrehajtó ennek megállapítása érdekében beterjeszti a z
iratokat a végrehajtást foganatosító bírósághoz, amely — a szükséges iratok beszerzésé t
követően — végzéssel határoz arról, hogy a végrehajtási eljárás a (2) és (3) bekezdés hatálya
alá tartozik-e .

(6) Ha büntetőügyben hozott jogerős határozat

a) megállapította, hogy a lakóingatlan kiürítésére kötelezett vagy az ő jogán a
lakóingatlanban lakó személy az ingatlan tulajdonjogának, használati jogának megszerzése ,
vagy az ehhez szükséges vagyonnak vagy támogatásnak a megszerzése érdekébe n
bűncselekményt követett el és az elkövet őnek az elítéléshez fűződő hátrányos
jogkövetkezmények alóli mentesülése óta még három év nem telt el, vag y

b) a lakóingatlan kiürítésére kötelezett vagy az ő jogán a lakóingatlanban lakó
személy által elkövetett b űncselekmény miatt a kiürítend ő ingatlanra elkobzást vagy
vagyonelkobzást rendelt el ,

a végrehajtást foganatosító bíróság végzéssel a kiürítés foganatosítására utasítja a végrehajtót ;
a kiürítési kötelezettség a kötelezettnek az ingatlanban önálló jogcímen lakó hozzátartozójár a
is kiterjed .

(7) A végrehajtó a (6) bekezdésben foglalt döntés meghozatala érdekében bármely fél,
érdekelt vagy az ügyész erre irányuló, a b űncselekményt elkövető személy személyazonosító
adatait is tartalmazó indítványára keresi meg a bíróságot .
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(8) A bíróság adatigényléssel fordul a b űnügyi nyilvántartó szervhez annak

megállapítás a érdekében, hogy az indítványban megjelölt személlyel szemben hoztak- e
büntetőügyben határozatot, a büntetőügyben eljárt bíróságot pedig megkeresi annak közlés e
érdekében, hogy hozott-e a (6) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti határozatot . A bíróság a
beszerzett személyes adatokat a végzés joger őre emelkedéséig kezeli .

(9) E § alkalmazásában [lakáshitel-szerződés] jelzálog-hitelszerződés a
hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996 . évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Hpt.) 2. számú melléklet III . Egyéb meghatározások 4 . pontja szerinti
fogyasztóval [kötött ,

a) a Hpt. 2. számú melléklet III . Egyéb meghatározások 5 .1 . pontja szerinti
lakáscélú hitel- vagy kölcsönszerződés, valamint az 5.2. pontja szerinti lakáscél ú
pénzügyi lízingszerződés, továbbá

b)] ingatlanra alapított jelzálogjog — ideértve az önálló zálogjogként alapítot t
jelzálogjogot is — fedezete mellett megkötötte [olyan] Hpt. hatálya alá tartozó hitel- vagy
kölcsönszerződés[, amely esetében az adós a folyósított kölcsön összegéb ől fedezte a
fedezetként lekötött lakóingatlan vásárlását, építését, b ővítését, korszerűsítését,
felújítását vagy ennek egy részét] ."

Indokolás

A T/2605 . számú törvényjavaslat kizárólag a lakáshitel-tartozások adósai számára kívánja
meghosszabbítani a kilakoltatási moratóriumot . Jelentős azonban az olyan adósok aránya is ,
akik ún. szabad felhasználású hitelekkel biztosították vállalkozásaik m űködését, családjuk
megélhetését, s őt, - munkáltatóként – más családok mindennapjainak biztonságát .

Indokolatlan tartjuk az eladósodott emberek közötti különbségtételt, a törvényjavaslat álta l
védelemben részesítendő személyek körének szűkítését .

A módosítással az eredeti törvényjavaslat rendelkezéseib ő l fakadó alkalmazási nehézségek i s
elkerülhetővé válnak, hiszen komoly, súlyos méltánytalanságokat eredményez ő problémát
jelentene az egyes szabad felhasználású hitelek céljának vizsgálata, és ezen alapuló értékelése .

Budapest, 2011 . március 16 .
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