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Módosító javaslat

A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX .
30.) OGY határozat 94. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a 102 . § (1) bekezdésére
is, az egyes építésüggyel kapcsolatos törvények módosításáról szóló T/1308 . számú
törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 3 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„A lakások és helységek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993 . évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban : Lt.) a következő
11/A. §-sal egészül ki :

„11/A. $ A bérbeadó a külön jogszabály szerinti-az épületre, illetőleg az abban lévő
lakásra és nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó- energetikai tanúsítványt a
külön jogszabályban meghatározott kötelezettsége alapján elkészítteti, és azt a
szerződés megkötésével egyidejűleg a bérlő részére átadja ."
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Indokolás

A beterjesztett törvényjavaslat megfogalmazásából az következik, miszerint az Lt-ben
kell előírni a bérbeadó számára a kiadásra kerülő külön jogszabályban (az Európai
Parlament és a Tanács 2002 . december 16-i, az épületek energiateljesítményéről szóló
2002/91/EK irányelvének 7 . cikkében megfogalmazott követelmény alapján kiadásra
kerülő Korm. rendelet) meghatározott, a tulajdonosokon, építtetőkön túlmenően a
bérbeadók részére is előírt kötelezettséget, mely szerint az energetikai tanúsítványt
köteles a bérbeadás előtt beszerezni .
A megfogalmazás ezen kívül, az Lt . azon rendelkezéseihez került beillesztésre,
amelyek a bérbeadónak az épület fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával
kapcsolatos - a lakások és helyiségek rendeltetésszerű használatához szükséges -
feladatai teljesítéséről szólnak (Lt. 10. § (1) bekezdés), a szerződéskor történő átadásra
vonatkozó kiegészítés pedig az Lt. 11 . §-ban az e kötelezettségek teljesítésének módját
és törvényi szankcionálását meghatározó rendelkezések között szerepel .

A benyújtott törvényjavaslat Lt-be illesztésének helyét és megfogalmazását módosítani
kell, mert az energetikai tanúsítvány beszerzését a hivatkozott külön jogszabály
tartalmazza, és mert a lakás/nem lakás célú helyiség bérbeadásának nem lehet feltétele
annak beszerzése, továbbá a külön jogszabályban meghatározott kötelezettség
elmulasztását az Lt-ben szankcionálni nem lehet .

A bérbeadónak az épületben lévő lakás/nem lakás célú helyiség rendetetésszerű
használhatóságához szükséges feladatai és ennek szankcionálása - tehát a 10 . és a 11 .
§-ok - az Lt . 7 . § (2) bekezdésében meghatározott követelményekhez kapcsolódnak .
Ezek ugyancsak teljesen függetlenek attól, hogy a bérbeadó a külön jogszabály szerinti
energetikai tanúsítvány beszerzési kötelezettségének eleget tett-e, vagy nem . Az Lt . 7 .
§ (2) bekezdés ugyanis kimondja, hogy : „A lakás rendeltetésszerű használatra akkor
alkalmas, ha az épület központi berendezéseinek a lakásban lévő részei és a
lakásberendezések üzemképesek." Ezt pedig úgy lehet és kell bíztosítaní, hogy a
bérbeadó az Lt . 10. §(1) bekezdése szerint az épület és a központi berendezések
karbantartásáról, állandó üzemképes állapotáról, a közös helyiségeken belüli hibák
kijavításáról gondoskodik. Ennek módja és a mulasztás szankciója az, amit az Lt. a
szabályozási tárgyából, tehát a lakás-, és helyiségbérlet tartalmi követelményeiből
adódóan tartalmazhat .

A módosítási javaslat ezért kiegészíti az Lt-t egy új 11/A §-sal, amely egyértelműen
utal a bérbeadó külön jogszabályban előírt - kifejezetten az abban megjelölt épület és
a benne lévő lakás/nem lakás célú helyiség energetikai tanúsítványának elkészíttetési
kötelezettségére . A lakás és a helyiség megjelöléssel módosítási javaslat egyúttal
pontosítja az „önálló rendeltetési egység" megjelölést is, hiszen az Lt . csak a
bérbeadás tekintetében nevesített lakás, illetőleg nem lakás céljára szolgáló helyiség
megjelölést alkalmazhatja az energetikai tanúsítvány összefüggésében is .
A módosítási javaslat említett részéhez kapcsolódóan lehet és kell előírni az Lt-ben,
hogy a külön jogszabály szerint beszerzett energetikai tanúsítványt a bérbeadó köteles
a bérlő részére átadni . Ezáltal egyértelmű, hogy az energiapasszus beszerzésének
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kötelezettsége a külön jogszabályon alapul, annak beszerzése független annak a
bérbeadói szerződéses kötelezettségnek a teljesítésétől, hogy az épület, a központi
berendezések üzemképesek, és ezáltal az épületben lévő lakások/nem lakás célú
helyiségek rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban legyenek .

A módosítási javaslat által ugyanakkor teljesül az a feladat, hogy a hivatkozott EK
irányelvnek megfelelően a lakás- és helyiségbérletről szóló törvény az
energiatanúsítvány beszerzésére vonatkozó bérbeadói feladatra felhívja a figyelmet, és
ehhez kapcsolódóan előírja annak a bérlő részére a szerződéskor való átadási
kötelezettségét.

A módosítási javaslat alapján sem lehet azonban szankcionálni az energetikai
tanúsítvány szerződéskötéskor történő átadásának elmulasztását, mert önmagában ez a
tény, a lakás/helyiség bérleti szerződés érvényes megkötését nem akadályozhatja meg,
mivel önmagában az energetikai tanúsítvány megléte vagy hiánya a lakás
rendeltetésszerű használatra való átadásáról és e használatért, valamint a szerződés
keretében nyújtott szolgáltatásokért (Lt . 10 .§) fizetendő lakbérben történő
megállapodás érvényes megkötésének, nem lehet akadálya .

Budapest, 2006 . november 20 .

orszaggyűlési képviselő
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