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a lakásszövetkezetekről szóló T/10284. sz. törvényjavaslat 
 

v i t á j á h o z 
 

(Együtt kezelendő a T/10284/82. számú ajánlással!) 
 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 

Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: 
Alkotmányügyi bizottság) – első helyen kijelölt bizottságként –, valamint Gazdasági bizottsága 
megvitatta a lakásszövetkezetekről szóló, T/10284. számon beterjesztett törvényjavaslatot, 
továbbá az ahhoz benyújtott T/10284/66-79., valamint a T/10284/83- 85. számú kapcsolódó 
módosító javaslatokat. 
 
 
 

I. 
 
 

1. Kékesi Tibor képviselő – kapcsolódva Horváth Csaba képviselő T/10284/44. számú 
– visszavont – módosító javaslatához – a törvényjavaslat 2. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

„(2) A lakásszövetkezetnek természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel 
nem rendelkező gazdasági társaságok lehetnek a tagjai. Külföldi személy akkor lehet a 
lakásszövetkezet tagja, ha a lakás tulajdonjogát, vagy az állandó, illetőleg az időleges használati 
jog[o]át megszerezte.” 
 

Indokolás: Lásd a T/10284/74. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 
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T/10284/73., 75. 76. 79. 
Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 7., 9., 12. és 13. számú pontjában 

foglaltakkal. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
 

 
 

2. Kékesi Tibor képviselő – kapcsolódva Devánszkiné dr. Molnár Katalin képviselő 
T/10284/60. számú módosító javaslatához (a T/10284/82. sz. ajánlás 57. pontja) - a 
törvényjavaslat 2. § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„2. § (4) E törvénynek a lakásszövetkezetekre és az ilyen épületekben lévő lakásokra 
vonatkozó rendelkezéseit különösen – ha a törvény másként nem rendelkezik – a 
nyugdíjasházakra, a bennük lévő lakásokra, illetőleg az üdülő, a személygépkocsi-tároló, 
illetőleg a műhely, vagy üzlethelyiség építését és fenntartását végző szövetkezetekre és az ilyen 
épületekben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségekre is megfelelően alkalmazni 
kell.” 
 

Indokolás: Lásd a T/10284/66. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 18. számú pontjában foglaltakkal. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

3. Kékesi Tibor képviselő – kapcsolódva Horváth Csaba képviselő T/10284/42. számú 
módosító javaslatához (a T/10284/82. sz. ajánlás 10. pontja) - a törvényjavaslat 3. § (2) 
bekezdés d) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/(2) Az alapszabályban kell meghatározni:/ 
 

„d) a lakásszövetkezet tisztségviselőit, [a feladatuk ellátásához szükséges szakmai 
követelményeket,] a megbízatásuk időtartamát, [ideértve az időközi megválasztásra 
vonatkozó megbízatás időtartamát is] megbízatásuk lejártának naptári napját;” 
 



 3

Indokolás: Lásd a T/10284/67. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

4. Kékesi Tibor képviselő – kapcsolódva Horváth Csaba képviselő T/10284/42. számú 
módosító javaslatához (a T/10284/82. sz. ajánlás 10. pontja) - a törvényjavaslat 3. § (2) 
bekezdés j) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/(2) Az alapszabályban kell meghatározni:/ 
 

„j) a tagfelvételi, és a tagsági viszony megszűnésére, megszüntetésére vonatkozó 
ügyekben, ha azokról nem a közgyűlés dönt, az eljárásra illetékes testületet és az eljárás 
szabályait;” 
 

Indokolás: Lásd a T/10284/68. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője az Alkotmányügyi bizottság ülésén 
nem ért egyet, a Gazdasági bizottság ülésén egyetért 

 
 
 

5. Kékesi Tibor képviselő – kapcsolódva Horváth Csaba képviselő T/10284/42. számú 
módosító javaslatához (a T/10284/82. sz. ajánlás 10. pontja) - a törvényjavaslat 3. § (2) 
bekezdés l) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/(2) Az alapszabályban kell meghatározni:/ 
 

„l) a használati jog [hasznosításának] gyakorlásának és átruházásának feltételeit;” 
 

Indokolás: Lásd a T/10284/69. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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6. Kékesi Tibor képviselő – kapcsolódva Horváth Csaba képviselő T/10284/42. számú 
módosító javaslatához (a T/10284/82. sz. ajánlás 10. pontja) - a törvényjavaslat 3. § (2) 
bekezdés o) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/(2) Az alapszabályban kell meghatározni:/ 
 

„o) az alapszabályon kívül más lakásszövetkezeti szabályzat megalkotásának 
[lehetőségét] kötelezettségét, megnevezését és tárgyát, illetőleg a megalkotására jogosult testület 
megjelölését;” 
 

Indokolás: Lásd a T/10284/70. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

7. Kékesi Tibor képviselő – kapcsolódva Horváth Csaba  képviselő T/10284/44. számú 
– visszavont – módosító javaslatához – a törvényjavaslat 9. § (5) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

„(5) A tag halála, illetőleg a nem természetes [jogi] személy tag  megszűnése esetén a 
használati jog tekintetében jogutódlásnak van helye.” 
 

Indokolás: Lásd a T/10284/75. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
T/10284/73., 75. 76. 79. 

Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás  1., 9., 12. és 13. számú pontjában 
foglaltakkal. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

8. Kékesi Tibor képviselő – kapcsolódva Devánszkiné dr. Molnár Katalin képviselő 
T/10284/60. számú módosító javaslatához (a T/10284/82. sz. ajánlás 57. pontja) - a 
törvényjavaslat 12. § (1) bekezdés j) pontjának a következő módosítását javasolja: 
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/12. § (1) A lakásszövetkezet legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés hatáskörébe 

tartozik:/ 
 
„j) tisztségviselő ellen kártérítési per indításának elhatározása, illetőleg [büntető 

feljelentés megtételéről] más munkaügyi vagy polgári peres eljárásról való döntés;” 
 

Indokolás: Lásd a T/10284/71. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

9. Kékesi Tibor képviselő – kapcsolódva Horváth Csaba képviselő T/10284/44. számú 
– visszavont –  módosító javaslatához  a törvényjavaslat 15. § (4) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

„(4) Az időleges üdülőhasználat jogával rendelkező minden természetes személy tagot – 
a használat joga mértékétől függetlenül – a közgyűlésen egy-egy szavazat illet meg. A [jogi] 
nem természetes személy tag minden olyan üdülőegység után, amelynek egész évi használatára 
jogot szerzett, a gazdálkodást érintő kérdésekben további egy-egy szavazattal rendelkezik.” 
 

Indokolás: Lásd a T/10284/79. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
T/10284/73., 75. 76. 79. 

Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 7., 12. és 13. számú pontjában 
foglaltakkal. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

10. Horváth Csaba képviselő – kapcsolódva dr. Csiha Judit képviselő T/10284/28. 
számú módosító javaslatához (a T/10284/82. sz. ajánlás 19. pontja) - a törvényjavaslat 22. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

 „22. § (1) A közgyűlés – legfeljebb ötévi időtartamra – legalább három tagú felügyelő 
bizottságot választ. A [felügyelő bizottság] felügyelőbizottság elnökét a közgyűlés külön 
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szavazással választja meg. A felügyelőbizottság döntéseit szótöbbséggel hozza, 
szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.” 
 

Indokolás: Lásd a T/10284/83. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
Megjegyzés: A módosító indítvány feltehetően az 50. sz. javaslathoz kapcsolódik. Az ismertetés során a 

joggyakorlatnak megfelelő jelölés alkalmazására került sor.  

 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

11. Kékesi Tibor képviselő – kapcsolódva Devánszkiné dr. Molnár Katalin képviselő 
T/10284/60. számú módosító javaslatához (a T/10284/82. sz. ajánlás 57. pontja) - a 
törvényjavaslat 28. § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„28. §  
(4) Tisztségviselővé – ha az alapszabály megengedi – egy személy [több] legfeljebb öt 

lakásszövetkezetnél [is meg]választható, a jelölt azonban a több tisztségre történő jelöléséről az 
érdekelt lakásszövetkezeteket előzetesen – írásban – tájékoztatni köteles, illetve új tisztségeit 
utólagosan köteles bejelenteni.” 
 

Indokolás: Lásd a T/10284/72. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

12. Kékesi Tibor képviselő – kapcsolódva Horváth Csaba képviselő T/10284/44. 
számú - visszavont - módosító javaslatához a törvényjavaslat 34. § (1) bekezdés a) pontjának 
a következő módosítását javasolja: 
 

/34. § (1) A tagsági viszony megszűnik, ha:/ 
 
„a) a tag meghal, vagy a [jogi] nem természetes személy tag jogutód nélkül megszűnik;” 

 
Indokolás: Lásd a T/10284/73. sz. kapcsolódó módosító 

javaslat indokolását. 
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T/10284/73., 75. 76. 79. 
Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 7., 9. és 13. számú pontjában 

foglaltakkal. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

13. Kékesi Tibor képviselő – kapcsolódva Horváth Csaba képviselő T/10284/44. 
számú - visszavont - módosító javaslatához a törvényjavaslat 40. § (1) bekezdés b) pontjának 
a következő módosítását javasolja: 
 

/40. § (1) Az alapszabály előírhatja, hogy a lakás tulajdonosa köteles az igazgatóságnak 
bejelenteni:/ 

 
 
„b) lakcímét, az ingatlan-nyilvántartásban bárki által megtekinthető személyes adatát, 

illetőleg a [jogi] nem természetes személy nyilvános adatát,” 
 

Indokolás: Lásd a T/10284/76. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
T/10284/73., 75. 76. 79. 

Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 7., 9. és 12. számú pontjában 
foglaltakkal. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

14. Kékesi Tibor képviselő – kapcsolódva Horváth Csaba képviselő T/10284/45. 
számú - visszavont - módosító javaslatához a törvényjavaslat 40. § (6) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 

„(6) Az igazgatóság felhatalmazást kap arra, hogy az (1) bekezdésben említett adatokról 
nyilvántartást vezessen. Az igazgatóság a nyilvántartásba vett adatokról kizárólag a közüzemi 
szolgáltató, a központi fűtés és melegvíz szolgáltatója, valamint [a] bíróság és más hatóság 
részére adhat tájékoztatást.” 
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Indokolás: Lásd a T/10284/77. sz. kapcsolódó módosító 

javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

15. Arató Gergely képviselő – kapcsolódva Molnár László képviselő T/10284/10. 
számú módosító javaslatához (a T/10284/82. sz. ajánlás 35. pontja) - a törvényjavaslat 42. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(2) A tagok és nem tag tulajdonosok építéssel, fenntartással kapcsolatos 
kötelezettségeit épületenként külön-külön kell megállapítani és nyilvántartani. A 
kötelezettségek megállapítása a közgyűlés hatásköre.” 
 

Indokolás: Lásd a T/10284/84. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

16. Körömi Attila képviselő – kapcsolódva Horváth Csaba, Göndör István, dr. Józsa 
István, Podolák György, Molnár László, Szalay Gábor, dr. Latorcai János, dr. Fónagy János, 
Soltész Miklós és Pettkó András képviselők T/10284/57. számú módosító javaslatához (a 
T/10284/82. sz. ajánlás 42. pontja) - a törvényjavaslat 47. § (2) bekezdésének következő 
módosítását javasolja: 
 

„47. §  
(2) A kiválást a kiválni szándékozó önálló egység összes tagja[i] [egyhangúlag] több 

mint felének szavazatával határozhatj[ák]a el. Az e célból tartott részközgyűlésre a 
lakásszövetkezet alapszabályának közgyűlésre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően 
alkalmazni; a részközgyűlés akkor is megtartható, ha az alapszabály ilyet nem rendszeresített.” 

 
Indokolás: Lásd a T/10284/85/1. sz. kapcsolódó módosító 

javaslat indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

17. Körömi Attila képviselő – kapcsolódva Horváth Csaba, Göndör István, dr. Józsa 
István, Podolák György, Molnár László, Szalay Gábor, dr. Latorcai János, dr. Fónagy János, 
Soltész Miklós és Pettkó András képviselők T/10284/57. számú módosító javaslatához (a 
T/10284/82. sz. ajánlás 42. pontja) - a törvényjavaslat 47. § (6) bekezdésének következő 
módosítását javasolja: 
 

„47. §  
(6) A lakásszövetkezetből minden negyedév [december 31-ei hatállyal] záró napján 

lehet kiválni. A kiválni szándékozó önálló egységnek a kiválásról szóló döntésről az (5) 
bekezdésben meghatározott bejelentést és nyilatkozatot [tárgyév június 30. napjáig] legkésőbb 
a kiválást megelőző 90. napig  kell az igazgatósághoz megküldeni.[, ellenkező esetben a 
kiválásra csak a következő év december 31. napjával kerülhet sor.]” 
 

Indokolás: Lásd a T/10284/85/2 sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

18. Kékesi Tibor képviselő – kapcsolódva Devánszkiné dr. Molnár Katalin képviselő 
T/10284/60. számú módosító javaslatához (a T/10284/82. sz. ajánlás 57. pontja) - a 
törvényjavaslat 53. § (1) bekezdés (4) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/53. § (1) E törvény alkalmazásában:/ 
 
„4. Használati egység: különösen a lakóépületnek nem minősülő üdülő, 

személygépkocsitároló, műhely-, vagy üzlethelység építő és fenntartó szövetkezeti épületben 
lévő és a szövetkezet tulajdonában, de a szövetkezeti tag vagy a nem tag állandó, vagy időleges 
használatában lévő önálló, nem lakás céljára szolgáló helyiség.” 
 

Indokolás: Lásd a T/10284/78. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 
 

Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 2. számú pontjában foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 
 

II. 
 
 
 Az Alkotmány- és igazságügyi bizottság 2004. október 18-án meghozott állásfoglalásai 
a T/10284/82. sz. ajánlás pontjainak sorrendjében. 
 

Ajánláspont: Bizottság állásfoglalása: Előterjesztő állásfoglalása: 
1. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
2. támogatja egyetért 
3. támogatja ét 
4. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
5. támogatja egyetért 
6. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
7. támogatja egyetért 
8. támogatja egyetért 
9. támogatja egyetért 
10. támogatja egyetért 
11. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
12. támogatja egyetért 
13. támogatja egyetért 
14. támogatja egyetért 
15. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
16. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
17. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
18. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
19. támogatja egyetért 
20. támogatja egyetért 
21. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
22. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
23. támogatja egyetért 
24. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
25. támogatja egyetért 
26. támogatja egyetért 
27. támogatja egyetért 
28. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
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29. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
30. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
31. támogatja egyetért 
32. támogatja egyetért 
33. támogatja egyetért 
34. támogatja egyetért 
35. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
36. támogatja egyetért 
37. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
38. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
39. nem támogatja nem ért egyet 
40. támogatja egyetért 
41. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
42. támogatja egyetért 
43. nem támogatja nem ért egyet 
44. nem támogatja nem ért egyet 
45. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
46. nem támogatja nem ért egyet 
47. nem támogatja nem ért egyet 
48. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
49. nem támogatja nem ért egyet 
50. támogatja egyetért 
51. nem támogatja nem ért egyet 
52. nem támogatja nem ért egyet 
53. támogatja egyetért 
54. támogatja egyetért 
55. támogatja egyetért 
56. támogatja egyetért 
57. támogatja egyetért 

 
 
 
Összeállította: az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 
 Budapest, 2004. október 28. 
 
 
 

Dr. Vastagh Pál s.k., 
az Alkotmány- és igazságügyi 

bizottság elnöke 

Puch László s.k., 
a Gazdasági  

bizottság elnöke 
 


