
 
 

Ikt.sz.: OKB/55/2013.  

 

J e g y ző k ö n y v  

az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának 
2013. november 25-én, hétfőn, 12 óra 52 perckor kezdődően, 

az Országház földszint 93. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 



 2 

Tartalomjegyzék 

 

Az ülés résztvevői 3 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 5 

A lakások, helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 
szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló (T/13137. szám helyett T/13156. 
szám) (L. Simon László (Fidesz) önálló indítványa) (Döntés tárgysorozatba-vételről és 
általános vita) 5 

L. Simon László szóbeli kiegészítése 5 

Molnár István szóbeli kiegészítése 6 

Határozathozatalok 6 
 
 
 



 3 

Az ülés résztvevői  
 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Habis László (KDNP), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Apáti István (Jobbik) a bizottság alelnöke  
Dr. Bóka István (Fidesz)  
Dankó Béla (Fidesz)  
Gajda Róbert (Fidesz)  
Gelencsér Attila (Fidesz)  
Kovács Péter (Fidesz)  
Nagy Csaba (Fidesz)  
Schmidt Csaba (Fidesz)  
Szedlák Attila (Fidesz)  
Dr. Tiba István (Fidesz)  
Vigh László (Fidesz)  
Endrésik Zsolt (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott  
 
Dr. Láng Zsolt (Fidesz) dr. Tiba Istvánnak (Fidesz)  
Babák Mihály (Fidesz) dr. Bóka Istvánnak (Fidesz)  
Gelencsér Attila (Fidesz) megérkezéséig Dankó Bélának (Fidesz)  
Kósa Lajos (Fidesz) Gajda Róbertnek (Fidesz)  
László Tamás (Fidesz) Schmidt Csabának (Fidesz)  
Pogácsás Tibor (Fidesz) Szedlák Attilának (Fidesz)  
Szekó József (Fidesz) Nagy Csabának (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) Kovács Péternek (Fidesz)  
Tasó László (Fidesz) Vigh Lászlónak (Fidesz)  
Michl József (KDNP) Habis Lászlónak (KDNP)  
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Meghívottak részéről  

Hozzászólók 
 
L. Simon László országgyűlési képviselő (Fidesz)  
Molnár István főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 52 perc.) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

HABIS LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel 
köszöntöm az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság megjelent tagjait. Megállapítom, 
hogy a bizottság határozatképes, minthogy 10-en személyesen, 7-en pedig helyettesítéssel 
vannak jelen.  

Javaslom, hogy az ülés napirendjét fogadjuk el, ez pedig egy napirendi pontot jelent: 
törvényjavaslat a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról. Ez új változatban a 
T/13137. szám helyett 13156. számon L. Simon László önálló képviselői indítványa. 

Szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki elfogadja a napirendet. (Szavazás.) 
Egyhangúlag elfogadtuk a napirendet. Köszönöm szépen.  

A lakások, helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló (T/13137. szám 
helyett T/13156. szám) (L. Simon László (Fidesz) önálló indítványa) (Döntés 
tárgysorozatba-vételről és általános vita) 

Szeretném megkérdezni a törvényjavaslat benyújtóját, L. Simon László képviselő urat, 
hogy van-e szóbeli kiegészítése. (Kovács Péter megérkezik.) 

L. Simon László szóbeli kiegészítése 

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! 
Köszönöm szépen, hogy ma immár másodszor üléseznek, és lehetőségem van arra, hogy 
személyesen érveljek a képviselőtársaim előtt fekvő törvényjavaslat mellett.  

A délelőttihez képest minimális változtatással nyújtottam be újra a javaslatot, abban 
bízva, hogy most már ebben a formában elnyeri képviselőtársaim támogatását. Egy rendkívül 
fontos problémát kezel ez a jogszabálytervezet, nevezetesen azt, hogy abban az esetben, ha 
kifejezetten erőteljes állami érdek, sőt adott esetben még nemzetbiztonsági érdek is fűződik 
ahhoz, hogy állami tulajdonú ingatlan bérleti szerződését az állam felmondja, akkor azt a 
korábbiakhoz képest egyszerűbben tudja megtenni. Számos példát tudunk mondani olyan 
rosszhiszemű lakáshasználatra, amikor is a bérlő életvitelszerűen nem tartózkodik a lakásban, 
hosszú évek óta üresen áll, és mégsem adja át az államnak, amikor arra az államnak szüksége 
van, vagy olyan irreális kártérítési összegeket kér, és olyan irreális igényekkel áll elő, amit 
nyilvánvalóan az adófizetők pénzéből megoldani nem lehet, nem szabad.  

Ennek a helyzetnek a tisztázását hivatott ez a módosítás megoldani. Természetesen 
különbséget tesz az életvitelszerűen bérleményben tartózkodó bérlők, és az életvitelszerűen 
ott nem tartózkodók között, valamint a határozott idejű és a határozatlan idejű bérleti 
szerződések között. Tehát ez egy differenciált jogszabály. Minthogy erőteljesen konzultáltunk 
is a kérdésben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium illetékeseivel, és a mi saját jogi 
főosztályunkkal is, tehát azok a vélekedések, miszerint ennek a jogszabálynak 
visszamenőleges hatálya lenne, megítélésem, megítélésünk szerint nem megalapozottak.  

Tisztelettel kérem képviselőtársaimat, hogy a tárgysorozatba-vételt és az általános 
vitára való alkalmasságot szíveskedjenek támogatni.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Köszöntöm az NGM képviseletében Molnár István urat. 

Szeretném megkérdezni, hogy tárca- vagy kormányálláspontot ismertet-e. (Gelencsér Attila 
megérkezik.) 
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Molnár István szóbeli kiegészítése 

MOLNÁR ISTVÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Ahogy már korábban is jeleztem, hogy az alapvető céllal egyetértünk, de mi úgy 
gondoljuk, hogy az a rendelkezés, ami megkülönbözteti az életvitelszerű lakásban 
tartózkodást, ez veszélyezteti a jogbiztonságot, szerintünk ez visszaható hatályú, és hátrányos 
a bérlőre nézve. Úgyhogy ilyen formában a tárca nem tudja támogatni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az elhangzottak szerint a tárgysorozatba-vételről, illetve 

az általános vitára való alkalmasságról kell döntsünk. (Jelzésre:) A képviselő úr kér még szót. 
Parancsoljon! 

 
L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz): Szeretném hangsúlyozni képviselőtársaim előtt, hogy 

ez egy alaposan előkészített, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium munkatársai által 
betűről betűre átnézett jogszabályjavaslat. Ennek a jogszabályjavaslatnak a lehető 
legsürgősebb megtárgyalása és elfogadása állami stratégiai cél. 

Konkrét példákat most nem mondhatok, de nyilvánvalóan abból a pozícióból 
kiindulva, hogy a Várbazár felújításáért felelős kormánybiztos is vagyok, szerintem nem is 
kell olyan túl sokat gondolkodni ahhoz, hogy képviselőtársaim tudják, hogy miért fűződik 
ehhez államérdek. 

Tehát nagyon szépen kérem képviselőtársaimat, hogy szíveskedjenek a javaslatot 
támogatni. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát a tárgysorozatba-vételről és az általános vitára való 
alkalmasságról kell szavaznunk.  

Ki az, aki elfogadja? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) 1 tartózkodással és 21 igen szavazattal a tárgysorozatba-vétel mellett foglaltunk 
állást. Köszönöm szépen. (Jelzésre:)  

Az általános vitáról is kell szavaznunk. Ki az, aki támogatja az általános vitára való 
alkalmasságot? (Szavazás.) 21 igennel, 1 tartózkodással támogatja a bizottság. Előadónak 
pedig Kovács Pétert javaslom.  

Köszönöm szépen.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 58 perc.) 
 
 
 
 
 

  Habis László 
a bizottság alelnöke 

 
Jegyzőkönyvvezető: Horváth Éva Szilvia 
 


