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A Nemzeti Eszközkezelő Programban résztvevő természetes személyek
otthonteremtésének biztosításáról szóló törvényjavaslat

(T/3604. szám)
Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-
e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A bizottság – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – az általa megfogalmazott módosítási javaslatot
magában foglaló, részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2018. 12. 04. napján lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.) 

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Dr. Tóth Bertalan (MSZP)
Módosítópont: T/3604/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § a) pont
Módosítás jellege: módosítás

1. §

E törvény alkalmazásában
a)  fizetési  kötelezettségeinek eleget  tevő bérlő:  az  a  hiteladós vagy zálogkötelezett,  akinek a
hitelszerződésből  eredő  kötelezettségeiknek  eleget  tenni  nem  tudó  természetes  személyek
lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény (a továbbiakban: NET tv.) 22. § (1)
bekezdésének a) vagy c) pontja alapján létrejött, határozatlan idejű lakásbérleti jogviszonya áll
fenn  a  Nemzeti  Eszközkezelő  Zártkörűen  működő  Részvénytársasággal  (a  továbbiakban:
Nemzeti Eszközkezelő), továbbá az a NET. tv. 1. § d) pontja szerinti hiteladós, akinek megvételre
felajánlott  lakóingatlanát  a  Nemzeti  Eszközkezelő saját  érdekkörében felmerült  ok miatt  nem
vásárolta meg;

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Dr. Tóth Bertalan (MSZP)
Módosítópont: T/3604/3/1.
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
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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.

T/3604/3/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 3., 4. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Dr. Tóth Bertalan (MSZP)
Módosítópont: T/3604/3/2.
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
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.

T/3604/3/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 3., 4. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Dr. Tóth Bertalan (MSZP)
Módosítópont: T/3604/3/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (1) és (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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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.

T/3604/3/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 3., 4. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
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