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Érkezett : 2015 JuN 1 1
Módosító javaslat

Dr. Kövér László
az Országgyűlés elnöke

Budapest

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 40 . § (1) bekezdése alapján a
természetes személyek adósságrendezési eljárásáról szóló T/4890 . számú törvényjavaslathoz az alább i

módosító javaslato t

terjesztem elő , amelynek megtárgyalására az Igazságügyi bizottságot kérem :

1 . A törvényjavaslat 104 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„104. § (1) 2016. szeptember 30-áig [csak] az az adós, adóstárs kezdeményezhet adósságrendezési eljárást a z
adósságrendezésbe bevonható vagyonának mértékétő l függetlenül, akinek a Hpt. szerinti belföldön bejegyzett
pénzügyi intézménnye l
a) deviza vagy deviza alapú kölcsönszerződés és lízingszerződés tekintetében 2015 . április 30-án
b) forint alapú kölcsönszerződés és lízingszerződés tekintetében 2015 . szeptember 30 -án = a 'Kúriának a pénzügy i
intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdése k
rendezésér ól szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyé b
rendelkezésekrő l szóló 2014 . évi XL . törvény (a továbbiakban: Elszámolási tv .) alapján — a pénzügyi intézmény
által küldött elszámolás vagy egyenlegértesítő szerint lakóingatlanra vonatkozóan jelzáloghitel vagy lízingdí j
hátraléka van, és emiatt a pénzügyi intézmény a szerz ődést felmondta vagy lejárttá tette, vag y
c) az adós, adóstárs ellen olyan végrehajtási eljárás van folyamatban, amelyben az adós, adóstárs, egyéb kötelezet t
jelzáloggal terhelt lakóingatlanát a hitelező végrehajtási- eljáráson kívüli értékesítésre kijelölte, vagy az adós ,
adóstárs egyéb kötelezett lakóingatlanát végrehajtási eljárásban már lefoglalták, vagy a zálogjogosult kielégítés i
joga a Vht . 114/A . §-a alapján megnyílt, és az említett okok alapján a lakóingatlant a Vht . 7 . (2) bekezdése
értelmében árverésre kitűzhetik, é s
d) az adós vagy adóstár s
da) tulajdonában álló lakóingatlant kölcsönszerződés biztosítékául pénzügyi intézmény javára jelzálogjog terheli, és
ez a lakóingatlan az adós, az adóstárs vagy ezek közeli hozzátartozój ának a bejelentett és tényleges lakóhelye 2015 .
május 15-én — 2016 . október 1-jétől kezdeményezett eljárások esetében ,pedig az adósságrendezési eljárás
kezdeményezését megelőző 180 . napon —, vagy
db) pénzügyi intézménnyel kötött lízingszerződést olyan lakóingatlanra, amely az .adós az adóstárs vagy az
említettek közeli hozzátartozójának bejelentett és tényleges lakóhelye 2015 . május 15-én — 2016 . október 1-jétő l
kezdeményezett eljárások esetében az adósságrendezési eljárás kezdeményezését megel őző 180 . napon .
(2) 2016. szeptember 30-áig az (1) bekezdésben említett adós tartozásáért helytállni köteles adóstárs, dolog i
kötelezett, kezes is kezdeményezhet adósságrendezési eljárást, ha megfelel az e törvény szerinti feltételeknek és az
adós kötelezettségei megfizetésére vonatkozóan a jogosult a teljesítésre felszólította vagy felszólítja .
(3) Az (1) bekezdés szerinti adósságrendezési eljárás kezdeményezésére vonatkozó határid ő
a) az Elszámolási tv . 13 . § (1) bekezdése alapján a 2015 . április 30-ai elszámolási határidővel érintett fogyasztók
esetében 2015 . október 31-e — ha pedig a hitelszerz ődés, pénzügyi lízingszerződés később kerül felmondásra az
errő l szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 nap, —
b) az Elszámolási tv . 13. § (2) bekezdésében említett ügyleteknél a 2015 . szeptember 30-ai elszámolási határidővel
érintett fogyasztók esetében az elszámolás kézhezvételét ő l számított 60 nap, — ha pedig a hitelszerz ődés később



kerül felmondásra a hitelszerződés vagy pénzügyi lízing szerződés, az errő l szóló értesítés kézhezvételétő l számított
60 nap – ,
c) a (2) bekezdés szerinti esetekben említett személyek esetében a fizetési felszólítás kézhezvételét ől számított 60
nap .
(3) A (3) bekezdésben meghatározott határidők elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye .
(4) A (3) bekezdésben említett határid ők lejártát követő 30. napig az adóssal, az adóstárssal, az egyéb egyetemlege s
kötelezettel, a kezessel, valamint a dologi kötelezettel szemben – az adóssal, adóstárssal szemben fennáll ó
követelések behajtása iránt folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban, továbbá az adós vagyonára vonatkozó
bíróságon kívüli értékesítésére irányuló eljárásban – a,lefoglalt vagyon, illetve a zálogtárgy értékesítésére irányul ó
eljárási cselekmény – nem foganatosítható, a nem foganatosítható intézkedésekre vonatkozó határid ők
megszakadnak .
(5) E § rendelkezéseit kell alkalmazni azokban a végrehajtási eljárásokban is, amelyekben a kölcsönszerz ődésbő l
eredő követelést biztosító zálogszerződésben vagy kezesi kötelezettségvállaló nyilatkozatban foglaltak
kikényszerítése 'a végrehajtás tárgya, vagy az eljárás végrehajtást kér ője, illetve adósa a kölcsönszerz ődésben vagy
abból eredő követelés t biztosító szerz ődésben részes fél jogutódja .
(6) [A .2016. szeptember 30-a előtt] Az e törvény alapján kezdeményezett adósságrendezésre tekintettel az adósnak
az adósságrendezés kezdeményezéséről szóló értesítése kézhezvételét ől – ilyen értesítés hiányában pedig a z
adósságrendezés kezdeményezésének az ARE nyilvántartásban történő bejegyzésétől – a korábban elrendelt
végrehajtás alapján vagy végrehajtáson kívüli zálogértékesítés keretében már nem lehet újabb árverési- hirdetmény t
közzétenni . A már közzétett árverési hirdetményt vissza kell vonni, az árverést abba kell hagyni, kivéve, ha az
árverésen már érvényes licitajánlat érkezett . E bekezdést ől eltérően a romlandó dolgok értékesítését le lehet
folytatni, és a befolyt vételárat a további intézkedésig végrehajtói letétiszámlán'kezeli . Az e bekezdés megsértésével
tett jognyilatkozat, illetve létrejött ügylet mindenkivel szemben hatálytalan, az alapján senki nem szerez tulajdont ."

2. A törvényjavaslat 105 . §-a elmarad .

[105. § 2016. október 1-jétő l az adós, adóstárs kezdeményezhet adósságrendezési eljárást,'aki megfelel az e
törvény 7. és 9 §-a szerinti feltételeknek, és nem esik a 8 . § szerinti kizáró okok alá, továbbá akinek a
tartozásai meghaladják az adósságrendezésbe vonható, belfőldön található vagy hozzáférhető vagyonát, d e
nem érik el a vagyon 200 %-át . E rendelkezés szempontjából á vagyonba beleértend ő az adós öt évre
számított, adósságrendezésbe vonható várható bevétele is, de nem tartozik bele a 6 . § (2) bekezdés szerinti
várható bevétel.]

INDOKOLÁS

Az adósságrendezés kezdeményezésének lehetőségét a törvényjavaslat 2016 . szeptember 30-áig a lakáshitelesekre
korlátozná : azokra, akiknek a bank felmondta a .jelzáloghitel-vagy lízingszerződését, illetve akik már végrehajtási
eljárásban vannak . Azt javasoljuk, hogy oldják fel ezt a korlátozást, és a magáncsőd minden adósságformára
igényelhető legyen rögtön a bevezetést követően .

Budapest, 2015 . június 11 .

Schmuck Erzsébet
LMP
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