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Az Országgyűlés 

 
 

Alkotmány- és igazságügyi 
bizottságának 

 

a j á n l á s a 
 

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról  

szóló T/17336. sz. törvényjavaslat  
 

z á r ó 
 

v i t á j á h o z 
 
 

(Együtt kezelendő a T/17336/38. sz. egységes javaslattal!) 
 

 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: 
Alkotmányügyi bizottság), megvitatta a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 
módosításáról szóló T/17336/38. számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz 
benyújtott T/17336/39. számú zárószavazás előtti módosító javaslatokat 
 
 

1. Az Előterjesztő az egységes javaslatban az alábbi nyelvtani pontosítások 
átvezetését javasolja 

 
 

1. Az Előterjesztő az egységes javaslat 8. § (3) bekezdésének a következő módosítását 
javasolja:  

 
„(3) A bérbeadó a felmondás jogát a 3.§ (3) bekezdésében meghatározott rendelkezések 

alapján fennálló bérlőkijelölési, vagy [bérlő-kiválasztási] bérlőkiválasztási jog esetén e jog 
jogosultjának kezdeményezése alapján, vagy – a jogosult egyidejű írásbeli értesítése mellett – 
önállóan gyakorolja.”  
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2. Az Előterjesztő az egységes javaslat 14. § (1) bekezdés c) pontjának, valamint az 

(5) bekezdésének a következő módosítását javasolja:  
 
(1) Az önkormányzati lakások lakbérének mértékét 
a)  szociális helyzet alapján vagy 
b)  költségelven vagy 
c)  piaci alapon 
történő bérbeadás [figyelembe vételével] figyelembevételével önkormányzati rendelet 

állapítja meg. 
 
(5) A piaci alapon bérbe adott lakás lakbérének mértékét a (4) bekezdésben foglaltak 

[figyelembe vételével] figyelembevételével úgy kell megállapítani, hogy  az önkormányzat 
ebből származó bevételei nyereséget is tartalmazzanak. 

  
 

3. Az Előterjesztő az egységes javaslat 14. § (4) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja:  

 
(4) A költségelven bérbe adott lakás lakbérének mértékét a lakás (2) bekezdésben 

meghatározott alapvető jellemzői, továbbá a 10.§ és a 13. § (1) bekezdés rendelkezései alapján 
úgy kell megállapítani, hogy a bérbeadónak az épülettel, az épület központi berendezéseivel és 
a lakással, a lakásberendezésekkel kapcsolatos [ráfordítási] ráfordításai megtérüljenek. 

 
 

4. Az Előterjesztő az egységes javaslat 14. § (6) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja:  

 
(6) Ha a szociális helyzet alapján bérbe adott lakás esetén a bérlő (3) bekezdésben 

említett önkormányzati lakbértámogatásra való jogosultsága megszűnik, a bérbeadó – a bérlő 
vagyoni és jövedelmi helyzetének figyelembevételével – a fizetendő havi lakbér összegét az 
önkormányzati rendelet szerinti magasabb [lakbér-mértéknek] lakbérmértéknek megfelelően 
módosíthatja. 

 
 

5. Az Előterjesztő az egységes javaslat 27. § 64/B § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja:  

 
64/B. § (1) Az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység olyan önálló 

feladatkör, amelynek ellátásához szükséges az [ingatlan-értékelés] ingatlanértékelés és az 
ahhoz kapcsolódó vagyonértékű jogok és vagyoni értékek, valamint az ebben kialakult piaci 
viszonyok gazdasági, műszaki és jogi követelményeinek ismerete. 

 
 

6. Az Előterjesztő az egységes javaslat 33. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja:  

 
(2) Az (1) bekezdés a), g), h) és m) pontjában foglaltakat a fennálló [bérlő-kiválasztási] 

bérlőkiválasztási jog esetén megfelelően alkalmazni kell. 
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7. Az Előterjesztő az egységes javaslat 37. § 16. c) pontjának a következő módosítását 
javasolja:  

 
c) [melegvízellátó] melegvíz-ellátó berendezés (gáz vízmelegítő, villanybojler, 

fürdőkályha); 
 
 
8. Az Előterjesztő az egységes javaslat 37. § 18. d) pontjának a következő módosítását 

javasolja: 
  

d) a [központifűtés] központi fűtés és melegvíz-ellátás; 
 
 
9. Az Előterjesztő az egységes javaslat 37. § 19-20. pontjának a következő 

módosítását javasolja:  
 
19. Gyermek: a [vérszerinti] vér szerinti, az örökbefogadott, a mostoha-, és nevelt 

gyermek. 
20. Szülő: a [vérszerinti] vér szerinti, az örökbefogadó, a mostoha-, és nevelőszülő. 
 
 
10. Az  Előterjesztő az egységes javaslat 44. §-ának a következő módosítását javasolja:  
 
Az e törvény [hatályba lépését] hatálybalépését megelőzően megszerzett 

ingatlanközvetítői szakképzettség esetében, a törvény [hatályba lépésekor] hatálybalépésekor 
az ingatlanközvetítői névjegyzékben szereplő természetes személynek a névjegyzékbe vételt 
ismételten nem kell kérnie, illetőleg a cégnyilvántartás hatálya alá tartozó jogalanynak a 
szakképzettség megszerzését ismételten nem kell igazolnia.  

 
 
11. Az Előterjesztő egységes javaslat 45. § (6), (9) és (10) bekezdésének a következő 

módosítását javasolja:  
 
(6) E törvény [hatályba lépésével] hatálybalépésével egyidejűleg az Lt. 41. §-a (1) 

bekezdésének, a 43. §-a (2) bekezdésének, a 45-48. §-ainak, az 55. §-a (2) bekezdésének, a 66-
67. §-ainak, a 69-74. §-ainak, a 76. §-a (2)-(4) bekezdésének, a 77-78. §-ainak, a 94. §-a (7)-
(10) bekezdéseinek rendelkezései hatályukat vesztik. 

 
(9) E törvény [hatályba lépésével] hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az árak 

megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény mellékletének B) Szolgáltatások cím alatti 
táblázatából a 714-11-01 Szolgáltatásszám alatti „Települési önkormányzat tulajdonában lévő 
lakások bére” megnevezésű szolgáltatás, valamint a 714-11-01 Szolgáltatásszámú „A 
magántulajdonban lévő lakásra 1989. január 1-je előtt létrejött vagy azt folytató bérleti 
jogviszony keretében hasznosított lakás bére, ha arra a lakásra korábban kiköthető lakbér a 
kétszerese volt az állami tulajdonú lakás lakbérének” megnevezésű szolgáltatás és a hatósági ár 
megállapítójaként megjelölt „a települési önkormányzat képviselő-testülete” szövegrész. 

 
(10) E törvény [hatályba lépésével] hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az 

ingatlanközvetítésről szóló 49/1982. (X. 7.) MT rendelet, az ezt módosító 91/1988. (XII. 22.) 
MT rendelet és a 17/1990. (I. 31.) MT rendelet, továbbá az ingatlanközvetítésről szóló 49/1982. 
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(X. 7.) MT rendelet végrehajtására kiadott 13/1988. (XII. 27.) ÉVM rendelet és az ezt módosító 
8/1990. (II. 1.) BM rendelet és a 46/1997. (VIII. 14.) BM rendelet.   

 
Indokolás: Lásd a T/17336/39. számú módosító 

javaslat indokolását. 
 

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

Budapest, 2005. november 14. 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 


