
F?r ViC 11iVaY~1a

o(r I C-

Í:t : 2013 MÁJ 2.1.

Bizottsági módosító javaslat

Kövér László úrnak
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyű lés Gazdasági és informatikai bizottsága az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l
szóló 46/1994 . (IX.30.) OGY határozat 94 . § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján
„az egyes biztosítási tárgyú törvények módosításáról” szóló T/11108. számú
törvényjavaslathoz a következ ő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

A törvényjavaslat a következő 6. alcímmel és 60. §-sal egészül ki, ezzel egyidej űleg a
törvényjavaslat szerkezeti egységeinek számozása és a törvényjavaslat önmagára vonatkoz ó
merev hivatkozásainak megjelölése megfelelően változik:

„6. A jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélr ől szóló 1997. évi XXX. törvény
módosítása

60. § A jelzálog-hitelintézetrő l és a jelzáloglevélrő l szóló 1997. évi XXX. törvény 10. & (2)-
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) Jelzálog-hitelintézet a szavatoló t őkéje öt százalékát meghaladó mértékben ingatlanokat —
a közvetlen banküzemi célt szolgáló ingatlanokon kívül — kizárólag
a) a pénzügyi szolgáltatásból származó veszteség mérséklése, illetve elhárítása érdekébe n
hitel-ingatlan csereügylet, tovább á
b) az adósa ellen indított felszámolási vagy végrehajtási eljárás
során szerezhet .
(3) A (2) bekezdésben meghatározott módon megszerzett ingatlanokat hat éven belül
nyilvános árverésen el kell idegeníteni .'

Az Országgy űlé s
Gazdasági és informatikai bizottsága



Indokolás

A módosító javaslat célja a jelzálog-hitelintézetek ingatlanbefektetésére vonatkozó szabályo k
összhangjának biztosítása . A jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi
XXX. törvény 10 . §-ának hatályos (2) bekezdése az (1) bekezdéssel ellentétben ne m
tartalmazza azt a fordulatot, hogy a hitel-ingatlan csereügylet és az adós ellen indított
felszámolási vagy végrehajtási eljárás keretében szerzett ingatlanokat a szavatoló t őke öt
százalékában meghatározott befektetési korlát számítása során nem kell figyelembe venni .
A 10. § hatályos (3) bekezdése szerint a hitel-ingatlan csereügylet és az adós ellen indítot t
felszámolási vagy végrehajtási eljárás keretében szerzett ingatlanokat 3 éven belül el kel l
idegeníteni. A jelenlegi piaci helyzetben indokolt a határid ő 6 évre történő módosítása.

Budapest, 2013 . május 21 .
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