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Összegző módosító javaslat

A Törvényalkotási bizottság – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II . 24 . )

OGY határozat 46 . § (5) bekezdése alapján – egyes törvényeknek az önálló zálogjoggal

összefüggő módosításáról szóló T/12368. számú törvényjavaslathoz az alábbi összegző
módosító javaslatot terjeszti elő .

Módosítópont sorszáma: 1 .
A törvényjavaslat érintett rendelkezése : 1. § (3) bekezdés
Módosítás jellege : módosítás

(3) Az Inytv. 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 nem
tartalmazza a zálogkötelezett (1) bekezdés a) pontja szerinti személyi azonosítóját, úgy ezt a z
ingatlanügyi hatóság a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezet ő szerv megkeresése útján ,
hivatalból pótolja."

Módosítópont sorszáma: 2 .
A törvényjavaslat érintett rendelkezése : 2 . §
Módosítás jellege : módosítás

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

„(7) Az átalakításos önálló zálogjog ingatlan-nyilvántartásba történ ő bejegyzéséheza
zálogkötelezett bejegyzési engedélye nem szükséges, ha a zálogjogosult (különvált zálogjog
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esetén a különvált zálogjog jogosultja) az átalakításos önálló zálogjog bejegyzése iránt i
kérelméhez csatolta a jelzálogfog ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez előírt alakban tett
átalakító nyilatkozatát, továbbá nyilatkozik arról, hogy az átalakító nyilatkozatot a
zálogkötelezettel közölte ."

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

„(10) A biztosított követelést összeg meghatározásával tartalmazó jelzálogszerz ődéssel
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 zálogjogr a
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az átalakítással érintett jelzálogjogot alapító ,
közjegyző i okiratba foglalt jelzálogszerződés, vagy közjegyző i okiratba foglalt zálogkötelezetti
jognyilatkozat az átalakításos önálló zálogjog tekintetében az átalakító nyilatkozat közjegyzői
okiratba foglalása nélkül is bírósági végrehajtás alapjául szolgálhat .”

INDOKOLÁS

1. Lásd a T/12368/2/1 . számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

2. Lásd a T/12368/2/2. számú bizottsági módosító javaslat indokolását .

Budapest, 2016 . október 20 .

Gulyás Gergely
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