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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - Lakástörvény 45. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

„45. §

(1) Ha a vételi jog szempontjából alapul vett, vagy e törvény 32. § szerint folytatott lakásbérlet
szerinti jogelődöt megillető  bérleti jogviszony legalább  [2020. december 31. napjától fennáll, ]
már 1995. november 30. napján is fennállt, és a vételi jogát akkor korlátozó törvényi rendelkezés
már nem hatályos,  abban az esetben az önkormányzati, valamint az állami tulajdonú, az ingatlan-
nyilvántartásban önálló ingatlanként nyilvántartott lakásra vételi jog illeti meg a magánszemély”

Indokolás 

A módosító javaslat a törvényjavaslattal benyújtója által megnevezett azon jogalkotási célhoz
igazítja  az  ahhoz szükséges  és  elégséges  szabályozást,  mely szerint  „egy történetileg  előállt
helyzetet is orvosolni kíván. A rendszerváltozást követő szabályozás alapján az önkormányzati és
állami tulajdonú lakások bérlőinek egy szűk köre nem vehette meg az általa lakott bérleményt. A

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



módosítás által bevezetett szabályok azt kívánják többek között biztosítani, hogy azok, akik az
1990-es években hozott korlátozások miatt nem élhettek vételi jogukkal” – vagyis a vételi jog
mindenkire  meghatározott,  törvényben  nevesített  határidejéig,  1995.  november  30.  napjáig  e
korlátozások nélkül vételi joguk állt volna fenn – ”, most hasonló feltételekkel tehessék ezt meg,
mint korábban a velük hasonló helyzetben lévő bérlők országszerte.”

A megkülönböztetéstől mentes jog biztosítását deklaráló „azok, akik az 1990-es években hozott
korlátozások miatt nem élhettek vételi jogukkal” és a „mint korábban a velük hasonló helyzetben
lévő bérlők országszerte” jogalkotói cél csak két feltétel együttes fennállásának előírása mellett
biztosítható.

Egyrészt a „mint korábban a velük hasonló helyzetben lévő bérlők országszerte” időbeni feltétel
akkor teljesül, ha a bérleti jogviszony a vételi jog mindenkire vonatkozó törvényi határidejében
már fennállt.  E tekintetben az időmúlás ellentételezéseként  e feltételt  az  akkori  bérlő bérleti
jogviszonyát törvényi előírások szerint folytató jogutódok (korábbi bérlő általi hozzájárulással,
vagy  befogadásával,  ennek  hiányában  is  a  korábbi  bérlő  házastársa,  gyermeke,  befogadott
gyermekének a gyermeke, továbbá a szülője stb., mint a bérleti jog folytatója) is teljesíthetik.

Másrészt  az  „azok,  akik  az  1990-es  években  hozott  korlátozások  miatt  nem  élhettek  vételi
jogukkal” jogalkotási cél csak azokban az esetekben teljesül, ha a vételi jog fennállásakor a bérlő
valóban  csak  azért  nem  élt  azzal,  mert  annak  gyakorlását  törvényi  korlátozás  akadályozta
(amelyek azóta hatályát vesztette, és a jogalkotó most sem kívánja újra hatályba léptetni).

E feltételek nélkül a szabályozás nem csak a deklarált jogalkotási célt, de az annak eléréséhez
mért szükségesség és arányosság alkotmányos elvét is sértené.

Végül a törvényjavaslat legalább e kiegészítés nélküli elfogadása aggasztó precedenst teremtene
a  jogalkotó  által  minősített  többséghez  vagy  sarkalatossághoz  kötéssel  védeni  kívánt
jogviszonyokba egyszerű szavazattöbbséget igénylő törvényalkotással történő beavatkozásra.
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