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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javasla t

Az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 10/2014 .
(II . 24.) OGY határozat 40 . § (1) bekezdése alapján az egyes törvényeknek az önáll ó
zálogjoggal összefüggő módosításáról szóló T/12368. számú törvényjavaslathoz a következ ő
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti el ő :

Módosítópont sorszáma: 1 .
Törvényjavaslat érintett rendelkezése : 1 . § (3) bekezdésében az Inytv . 32 . § (5b)
Módosítás jellege : módosítás

(3) Az Inyty. 32. §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki :

„(5a) E § alkalmazásában a jelzálogjog alapítására, módosulására és megszűnésére vonatkoz ó
bejegyzés alatt az önálló zálogjog, a módosulás és megszűnés tekintetében pedig az átalakításos
önálló zálogjog bejegyzését is érteni kell .[” ]

(5b) Ha az átalakításos önálló zálogjog bejegyzése iránti eljárásban benyújtott okirat ne m
tartalmazza a zálo kötelezett 1 bekezdés a	 pontja szerinti személyi azonosítóját, úgy ezt az
ingatlanügyi hatóság a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető szerv megkeresése útján ,
hivatalból pótolja."

Módosítópont sorszáma: 2 .
Törvényjavaslat érintett rendelkezése : 2 . §
Módosítás jellege : módosítás

2. § (1) A Polgári Törvénykönyvrő l szóló 2013 . évi V. törvény módosításáról szóló 2016 . évi
LXXVII. törvény (a továbbiakban: Ptkm.) 29. § (7)[(10) és (11)] bekezdése[i] helyébe a
következő rendelkezés[ek] lép[nek] :

„(7) Az átalakításos önálló zálogfog ingatlan-nyilvántartásba történ ő bejegyzéséheza
zálogkötelezett bejegyzési engedélye nem szükséges, ha a zálogjogosult (különvált zálogjo g
esetén a különvált zálogjog jogosultja) az átalakításos önálló zálogjog bejegyzése iránt i
kérelméhez csatolta a jelzálogjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez el őírt alakban tett



átalakító nyilatkozatát, továbbá nyilatkozik arról, hogy az átalakító nyilatkozatot a
zálogkötelezettel közölte . "

(2) A Ptkm. 29. § (10 és 11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

„(10) A biztosított követelést összeg meghatározásával tartalmazó jelzálogszerződéssel
alapított jelzálogjogot és különvált zálogjogot az abban érintett felek átalakításos önálló
zálogjoggá az erre irányuló írásbeli szerz ődésükkel is átalakíthatják, ebben az esetben az
átalakításra és az ekként létrejött átalakításos önálló zálogjogra a (2)–(9) bekezdést megfelel ően
alkalmazni kell .
(11) Az átalakításos önálló zálogjogra e § eltérő rendelkezése hiányában az önálló zálogjogra
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni . Az átalakítással érintett jelzálogjogot alapító,
közjegyzői okiratba foglalt jelzálogszerződés, vagy közjegyző i okiratba foglalt zálogkötelezett i
jognyilatkozat az átalakításos önálló zálogjog tekintetében az átalakító nyilatkozat közjegyzői
okiratba foglalása nélkül is bírósági végrehajtás alapjául szolgálhat.”

Indokolás

A javaslat 1 . pontjához :
E módosító javaslat az ingatlan-nyilvántartási eljárásban érintett ügyfelek számára jelent
könnyítést, az átalakításos önálló zálogjog bejegyzésének alapjául szolgáló átalakít ó
nyilatkozat bejegyzésre való alkalmasságát segíti ki abban az esetben, ha az átalakítással érintet t
jelzálogjog évekkel korábbi bejegyzése alapjául szolgáló szerződéses okirat nem tartalmazná a
zálogkötelezett személyi azonosítóját . Ez az adat ugyan az ingatlan-nyilvántartásról szól ó
törvény 32. § (1) bekezdés a) pontja alapján a bejegyzés alapjául szolgáló okirat kötelez ő
kelléke lenne, de mivel – szükség esetén – az ingatlanügyi hatóság által hivatalból i s
beszerezhető , ezért nem képezheti az átalakításos önálló zálogjog bejegyzésének akadályát .

A javaslat 2. pontjához :
E módosító javaslat a jogalkalmazás (az ingatlan-nyilvántartási eljárás) egyszer űsítése, az
ingatlanügyi hatóság munkaterhének csökkentése érdekében nem követelné meg, hogy a
zálogkötelezettel való közlés tényét a zálogjogosult az ingatlanügyi hatóság előtt valamely
okirattal igazolja, és ezáltal ingatlanügyi hatósági mérlegelés tárgyává tegye, hogy az adot t
okirat alkalmas-e a közlés tényének, illetve a közlés megtörténtének igazolására . E helyett az
átalakításos önálló zálogjog bejegyzéséhez elegend őnek tekinti, ha a zálogjogosult a bejegyzé s
alapjául szolgáló átalakító nyilatkozat csatolása mellett arra vonatkozóan tesz kifejezet t
nyilatkozatot, hogy a csatolt okiratnak a zálogkötelezettel való közlése megtörtént . Az átalakító
nyilatkozat közlésének ténye ugyanis az átalakítás hatályossá válásához szükséges anyagi jog i
feltétel, olyan kérdés tehát, amelyben nem az ingatlanügyi hatóságnak, hanem a bíróságnak kel l
állást foglalnia, ha ez a felek között esetlegesen jogvita tárgyát képezné .

Dr. Rubovszky Gyö
elnök
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