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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

6. §

(1)  A fizetési  kötelezettségeinek eleget  tevő bérlő  és  a  Polgári  Törvénykönyvről  szóló  törvény
szerinti közeli hozzátartozója (a továbbiakban e § tekintetében: Vevő) a 2. § (3) bekezdése szerinti
tájékoztatás kézhezvételét [követő 60 napon belül ]követően, de legkésőbb 2022. október 31-ig a
Nemzeti  Eszközkezelő  részére  megküldött,  teljes  bizonyító  erejű  magánokirat  formájában
nyilatkozhat  arról,  hogy  a  bérlő  által  bérelt  lakóingatlant  vagy  tartalék  ingatlant  e  törvény
végrehajtási  rendeletében  meghatározottak  szerint  kiszámított  vételáron,  egyösszegben
megvásárolja. A határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a nyilatkozatot a Vevő a határidő utolsó
napján a Nemzeti Eszközkezelő székhelyén átadta vagy postára adta.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § (8) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(8) Az adásvételi szerződés megkötésének bármely okból történő meghiúsulása esetén a fizetési
kötelezettségeinek  eleget  tevő  bérlőnek  e  törvény  erejénél  fogva  [2020]2023.  január  1-jén  a

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



lakóingatlan  vagy a  tartalék  ingatlan  tekintetében  e  törvény végrehajtási  rendeletében foglaltak
szerinti kiszámított vételáron a lakóingatlanon vagy a tartalék ingatlanon tulajdonjoga keletkezik,
amely  vételárat  a  Vevő  a  végrehajtási  rendeletben  meghatározottak  szerint  megállapított
időpontokban és több részletben fizeti meg. A Vevő e bekezdés szerinti tulajdonszerzésére a 7. §-
ban foglaltakat kell alkalmazni.

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. §
Módosítás jellege: módosítás

7. §

(1)  A fizetési  kötelezettségeinek  eleget  tevő  bérlő  a  2.  §  (3)  bekezdése  szerinti  tájékoztatás
kézhezvételét  [követő 60 napon belül ]követően, de legkésőbb 2022. október 31-ig  a  Nemzeti
Eszközkezelő részére megküldött, teljes bizonyító erejű magánokirat formájában nyilatkozhat arról,
hogy  az  általa  bérelt  lakóingatlant  vagy  tartalék  ingatlant  e  törvény  végrehajtási  rendeletében
meghatározottak szerint részletvétellel megvásárolja. A határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a
nyilatkozatot  a  bérlő  a  határidő  utolsó  napján  a  Nemzeti  Eszközkezelő  székhelyén átadta  vagy
postára adta.

(2) Az (1) bekezdés szerinti részletvételre irányuló nyilatkozatot tevő fizetési  kötelezettségeinek
eleget  tevő  bérlőnek  (a  7.  és  a  13.  §  tekintetében  a  továbbiakban:  Részletvevő)  [2019.
október]2023. január 1-jén a lakóingatlan vagy a tartalék ingatlan tekintetében e törvény erejénél
fogva  e  törvény  végrehajtási  rendeletében  foglaltak  szerint  kiszámított  vételáron  tulajdonjoga
keletkezik,  amely  vételárat  a  Részletvevő  a  végrehajtási  rendeletben  meghatározottak  szerint
megállapított időpontokban és több részletben fizeti meg.

Indokolás 

1-3. 

A Javaslat a meghatározott 60 nappal túlságosan rövid határidőt állapít meg az adósk számára
arról, hogy vissza kívánják-e vásárolni lakóingatlanukat. A programban olyan hiteladósok vettek
részt,  akik  nem,  vagy  rendkívül  nagy  áldozatok  árán  fizették  törlesztőrészleteiket.  E
tapasztalatok után azt várni az érintettektől, hogy 60 napon belül a teljes vételárnak megfelelő
forrást összegyűjtsék, vagy évekre megint eladósodjanak, elfogadhatatlan.

Nincs  akadálya  annak,  hogy  2022.  október  végéig  az  adósok  felkészülhessenek  lakásuk
visszavásárlására, ezzel elegendő időt biztosítva részükre a szükséges önerő megteremtéséhez.
Mindez  nem zárja  ki  azt,  hogy  a  bérlő  a  határidő  letelte  előtt  jelezze  vételi  szándékát.  A
nehezebb  helyzetben  lévő  bérlők  esetén  pedig  érdemi  segítséget  jelent  a  határidő
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meghosszabbítása.
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