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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: 
Alkotmányügyi bizottság), megvitatta a lakásszövetkezetekről szóló, T/10284/87. számon 
beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/10284/88-89. számú 
zárószavazás előtti módosító javaslatokat. 
 
 
 Megjegyzés: Az egységes javaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

 Amennyiben a módosító javaslat az egységes javaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek 
számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen 
megváltoznak az egységes javaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás 
nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 
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1. Az Alkotmányügyi bizottság tudomásul veszi az egységes javaslat 51. §-ának a 
következő tartalmi és szerkezeti módosításait: 
 

„51. § (1)  Ha a kiválásra társasháztulajdon alapítása céljából kerül sor, a kiválás 
feltétele, hogy a kiválni szándékozó önálló egység tagjai, és a nem tag tulajdonosok 
egyhangúlag elfogadják az alapító okirat tervezetét és benyújtsák a szükséges hatósági engedély 
iránti kérelmet.  

 
(2) A kiválási szándék bejelentése és a 50. § (3) bekezdésében említett 

vagyonmegosztás után a társasház leendő tulajdonostársai az alapító okirat tervezetét 
véglegesítik; a kiválás a társasháztulajdon bejegyzésének időpontjától hatályos. 

 
(3) A társasház alapítására, szervezetére és működésére egyebekben a társasházakról 

szóló külön törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
(4) A kiváláshoz nincs szükség a lakásszövetkezet közgyűlésének hozzájárulására, 

azonban a kiválás szándékát a részközgyűlés határozatának megküldésével, az igazgatóság 
részére, írásban be kell jelenteni. Az írásbeli bejelentésre csak az (1) bekezdésben 
meghatározott feltételek teljesítését követően és olyan nyilatkozat megtételével egyidejűleg 
kerülhet sor, hogy a kiválásra a társasháztulajdon ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésétől 
függően kerül sor. 

 
(5) A lakásszövetkezetből minden negyedév záró napján lehet kiválni. A kiválni 

szándékozó önálló egységnek a kiválásról szóló döntésről a (4) bekezdésben meghatározott 
bejelentést és nyilatkozatot legkésőbb a kiválást megelőző 90. napig kell az igazgatósághoz 
megküldeni.  

 
(6) Az (5)-(6) bekezdések rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha a 

kiválni szándékozó önálló egység tagjai és a nem tag tulajdonosok a kiválással egyidejűleg nem 
kívánnak társasháztulajdont alapítani. Ebben az esetben az 50. § (3) bekezdésében említett 
vagyonmegosztás után létrejött közös tulajdon társasháztulajdonná való átalakítását – a (3) 
bekezdésben említett külön törvény rendelkezéseinek megfelelően – bármelyik tulajdonostárs 
kérelmére a bíróság is elrendelheti.” 
 

Indokolás: Lásd a T/10284/89. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

2. Az Előterjesztő az egységes javaslat 51. § (2)-(3) és (6) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

„(2) A kiválási szándék bejelentése és az 47. § (3) bekezdésében említett 
vagyonmegosztás után a létrehozandó társasház leendő tulajdonostársai az alapító okirat 
tervezetét véglegesítik; a kiválás a társasháztulajdon bejegyzésének időpontjától hatályos. 
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(3) A létrehozandó társasház alapítására, szervezetére és működésére [egyebekben] a 

társasházakról szóló [külön] 2003. évi CXXXIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
(6) [Az (5)-(6)] A (4)-(5) bekezdések rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell akkor 

is, ha a kiválni szándékozó önálló egység tagjai és a nem tag tulajdonosok a kiválással 
egyidejűleg nem kívánnak társasháztulajdont alapítani. Ebben az esetben az 50. § (3) 
bekezdésében említett vagyonmegosztás után létrejött közös tulajdon társasháztulajdonná való 
átalakítását – a (3) bekezdésben említett külön törvény rendelkezéseinek megfelelően – 
bármelyik tulajdonostárs kérelmére a bíróság is elrendelheti. 
 

Indokolás: Lásd a T/10284/88/1. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

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

3. Az Előterjesztő az egységes javaslat 61. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

„(2) A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi 
XLIX. törvény 3. § (1) bekezdése a) pontjának első mondata helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

 
„a) gazdálkodó szervezet: az állami vállalat, a tröszt, az egyéb állami gazdálkodó szerv, 

a szövetkezet, a lakásszövetkezet, a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, a 
közhasznú társaság, az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat, a vízgazdálkodási 
társulat (a víziközmű társulat kivételével), az erdőbirtokossági társulat, az önkéntes kölcsönös 
biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyesülés, ideértve az európai gazdasági 
egyesülést is, a végrehajtói iroda, valamint a sportegyesület.” 

 
Indokolás: Lásd a T/10284/88/2. sz. módosító javaslat  

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 
 

Budapest, 2004. november 15. 
 
 
 

Dr. Vastagh Pál s.k., 
az Alkotmányügyi bizottság elnöke 

 


