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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat 

Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.
24.)  OGY határozat 45. § (5) bekezdése alapján – az  Egyes otthonteremtési állami feladatok
karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló  T/15986. számú törvényjavaslathoz az alábbi
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő. 

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

1. §

(1)  Az  állam  tulajdonában  és  a  [TLA Vagyonkezelő  és  -hasznosító  Korlátolt  Felelősségű
Társaság  ]Maradványvagyon-hasznosító  Zártkörűen  Működő  Részvénytársaság
vagyonkezelésében lévő lakhatási célú és lakásbérleti jogviszony keretében hasznosított ingatlanok
– a fennálló lakásbérleti  jogviszonyokkal terhelten – e törvény alapján 2022. január 1. napjával
ingyenesen,  nyilvántartási  értéken  történő  átvezetéssel  az  MR  Közösségi  Lakásalap  Nonprofit
Korlátolt  Felelősségű  Társaság  (a  továbbiakban:  MR  Közösségi  Lakásalap  NKft.)  tulajdonába
adhatóak.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás



(5) [ Az]Az ingatlanügyi hatóság a (2) bekezdés szerinti tulajdonváltozást az illetékességi területén
található  lakóingatlanok  vonatkozásában  a  [TLA  Vagyonkezelő  és  -hasznosító  Korlátolt
Felelősségű Társaságnak ]Maradványvagyon-hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság az
[1. § ](1) bekezdésre való hivatkozást, a Kormány ingyenes tulajdonba adásról szóló határozatára
való hivatkozást, a lakóingatlan helyrajzi számát, a tulajdonszerző MR Közösségi Lakásalap NKft.
adatait és a tulajdonba adott tulajdoni hányad mértékét tartalmazó kérelme alapján jegyzi be.

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(7) Az ingatlanok (6) bekezdés szerinti elidegenítése esetén a (4) bekezdés szerinti kötelezettség – a
(4)  bekezdés  szerint  megállapított  határidőig  –  az  MR  Közösségi  Lakásalap  [Nkft]NKft.-tól
tulajdont szerző személyekre is kiterjed.

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

2. §

(1)  A Nemzeti  Eszközkezelő  Programban részt  vevő természetes  személyek otthonteremtésének
biztosítása keretében a lakóingatlanoknak a részletvételi vásárlásával összefüggő, a 2018. évi CIII.
törvény  és  végrehajtási  rendelete  szerinti  közszolgáltatási  szerződésben  meghatározott  egyes
lebonyolítói és követeléskezelői feladatokat – az MR Közösségi Lakásalap NKft. feladatvállalása
alapján – 2022. január 1-jétől az MR Közösségi Lakásalap NKft. látja el.

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § új (3) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(3) A 2018. évi CIII. törvény szerinti Lebonyolító, valamint az MR Közösségi Lakásalap NKft. a
2018.  évi  CIII.  törvény és  végrehajtási  rendeletében meghatározott  feladatok ellátása céljából  a
részletvételi  jogviszonnyal  kapcsolatos  –  a  kezelésükben álló  – személyes  adatokat,  az  államot
megillető követeléssel, valamint az államot megillető jelzálogjoggal terhelt ingatlannal kapcsolatos
adatokat  és  információkat  egymásnak  átadják.  A 2018.  évi  CIII.  törvény  szerinti  Lebonyolító,
valamint az MR Közösségi Lakásalap NKft. a részletvételi jogviszonyból eredő állami követeléssel
összefüggő adatokat a követelés megszűnését követő 8 évig kezeli.

Módosítópont sorszáma: 6.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § új (3) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(3) Az MR Közösségi Lakásalap NKft. közhasznú tevékenységet végző szervezet.

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. §
Módosítás jellege: módosítás

5. §

(1) Az e törvény szerinti  állami feladatok átadásáról, az átadás-átvételi eljárás lefolytatásáról az
állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter 2021. december 31. napjáig gondoskodik.

(2) Az egyes kiemelt  társadalmi csoportok,  valamint pénzügyi  nehézséggel küzdő vállalkozások
helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény 12. §-a
szerinti fizetési haladékkal érintett, [– ]2021. december 31. napjáig [terjedő időszakra vonatkozó
–  ]megfizetett  bérleti  díj  összege  a  magyar  államot  illeti  meg,  [amelynek  ]2022.  január  1-jét
[követő  beszedéséről  a  ]követően  megfizetett  bérleti  díj  összege  az  MR Közösségi  Lakásalap
[Nkft. gondoskodik]NKft.-t illeti meg.

(3)  2022.  január  1-jén minden,  az  ingatlan  átadással  érintett  bérleti  jogviszonyból,  valamint  az
ingatlan tulajdonba adásból eredő jog és kötelezettség az MR Közösségi Lakásalap NKft.-re száll
át, beleértve a 2022. január 1-je előtt keletkezett követeléseket is.

(4) A 2018. évi CIII. törvény szerinti Lebonyolító 2021. december 1-ig átadja az MR Közösségi
Lakásalap  NKft.-nek  a  2.  §  (1)  bekezdése  szerinti  közszolgáltatási  szerződésben  meghatározott
feladatai ellátásához szükséges 2. § (3) bekezdésében foglalt adatokat.

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. §
Módosítás jellege: módosítás

7. §

Az 1. § (1)-(2) és (8) bekezdése, valamint 2. § (2) bekezdése szerinti intézkedés az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatást tartalmaz, amely az
Európai  Unió  működéséről  szóló  szerződés  106.  cikk  (2)  bekezdésének  az  általános  gazdasági
érdekű  szolgáltatások  nyújtásával  megbízott  egyes  vállalkozások  javára  közszolgáltatás
ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december
20-i 2012/21/EU bizottsági határozat [(HL L 7., 2012.1.11., 3. o.) ]alapján nyújtható.
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Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. §
Módosítás jellege: módosítás

9. §

Hatályát veszti a 2018. évi CIII. törvény
i) IV.[, V.] és [VII]V. fejezete;
j) 20. § (1) bekezdés a)-b), d)-e) és g)-j) pontja[;].
[k) 1. melléklete.]

II. Rész

Módosítópont sorszáma: 10.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. 1. § (2) bekezdés
…ingyenes [tulajdonba-adásáról ]tulajdonba adásáról (a … 
…ingyenes [tulajdonbaadás) ]tulajdonba adás) – …

2. 1. § (4) bekezdés …ingyenes [tulajdonba-adását ]tulajdonba adását követő …

Módosítópont sorszáma: 11.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. 1. § (3) bekezdés …ingyenes [tulajdonba-adás ]tulajdonba adás tekintetében …

Indokolás

1. Jogtechnikai pontosítás. 
2. Jogtechnikai pontosítás. 
3. Jogtechnikai pontosítás.
4-5. Az  MR  Közösségi  Lakásalap  NKft.  egyes  feladatátvállalásának  pontosítása,  valamint  a
feladatokhoz kapcsolódó adategyeztetési, adatkezelési rendelkezések rögzítése.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.
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6. Az MR Közösségi Lakásalap NKft. közhasznú jogállásának megállapítása.
7. Az  átadás-átvételi  eljárási  és  a  pénzügyi  elszámolási  szabályok  pontosítása.  A  módosítás
egyértelműsíti, hogy minden jog és kötelezettség átszáll az új bérbeadóra, így a bérlő számára a
korábban felhalmozott tartozások tekintetében is az új bérbeadó tud szociális szempontú elbírálást
biztosítani 2022. január 1-jétől. 
8. Jogtechnikai pontosítás. 
9. Jogtechnikai pontosítás. 
10. Nyelvhelyességi és szerkesztési módosítások.
11. Sarkalatos rendelkezést érintő nyelvhelyességi módosítás.
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