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A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Gazdasági bizottság 

Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - Lakástörvény 45. §
Módosítás jellege: módosítás

„(2) 1994. december 31. napján fennálló bérleti jogviszonynak kell tekinteni azt a határozatlan idejű
bérleti jogviszonyi is, amelynek bérlője 1994. december 31. napján nem volt az önkormányzati,
vagy  állami  tulajdonú  bérlakás  bérlője,  de  a  határozatlan  idejű  bérleti  jogviszony olyan  bérlő
esetében  fennált,  akinek  halálát  követően  a  bérleti  jog  folytatására  jogosultak  a  bérleti  jog
folytatásával  éltek  és  a  vételi  jog  alapján  vételi  szándékát  bejelentő  bérlő  -  bérlőtársak  esetén
legalább az egyikük - a bérlet jog folytatójaként vált a lakás bérlőjévé.

(3) Az (1) bekezdés szerinti jogviszonyt akkor kell folyamatosan fennállónak tekinteni, ha a vételi
jogot  gyakorolni  kívánó  bérlő  vagy  egyenesági  hozzátartozója  lakott  az  megvásárolni  kívánt
ingatlanban  1994.  január  1-je  óta  folyamatosan.  A vételi  jog  gyakorlására  az  (1)  bekezdésben
meghatározott  magánszemélyek  akkor  is  jogosultak,  ha  ezen  időszak  egy  részében  ugyanazon
bérbeadó  által  bérbeadott  másik,  az  (1)  bekezdésben  meghatározottaknak  szintén  megfelelő
ingatlanban laktak.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - Lakástörvény 45. §

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 jellege: módosítás

„(5)  Az (1)  bekezdés  szerinti  vételi  jog bejegyzésétől  számított  húsz éven keresztül  az  érintett
lakásokon  e  törvény  erejénél  fogva  elidegenítési  és  terhelési  tilalom  áll  fenn,  amelyet  az
ingatlanügyi  hatóság  a  vevő  tulajdonjogának  bejegyzésével  egyidejűleg  jegyez  be  az  ingatlan-
nyilvántartásba.

(6) A vételi joggal 2021. július 1. napjától számított egy évig lehet élni.

(7) Az (1) bekezdés szerinti vételi jog gyakorlásával tőle megvett lakásnak a (5) bekezdés szerinti
elidegenítési és terhelési tilalom leteltét megelőzően a vevő erre irányuló kérelmére köteles a lakást
visszavásárolni az eredeti vételárnak a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves fogyasztói
árindex növekedésének mértékével évente megemelt összegével megegyező vételáron.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - Lakástörvény 45. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

„45. §

(1) Ha a vételi jog szempontjából alapul vett bérleti jogviszony határozatlan időre szól, és legalább
[2020]1994.  december  31.  napjától  folyamatosan  fennáll,  azonban  a  bérelt  ingatlannak  a  bérlő
számára  történő  értékesítését  jelen  rendelkezés  hatálybalépéséig  jogszabály  kizárta,  abban  az
esetben  az  önkormányzati,  valamint  az  állami  tulajdonú,  az  ingatlan-nyilvántartásban  önálló
ingatlanként nyilvántartott lakásra vételi jog illeti meg a magánszemély”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - Lakástörvény 47. §
Módosítás jellege: módosítás

„[(4) A vételár egy összegben való megfizetése esetén a vételár mértéke a (3) bekezdés szerint
számított összeg 70%-a.

(5) A bérleti jogviszony (3) bekezdés b) pontja szerinti időtartamának megállapításakor az
ugyanarra az önkormányzati, valamint állami lakásra – azonos bérlővel – egymást követően
létesített határozott időre szóló bérleti jogviszonyok időtartamát össze kell számítani, továbbá
mind  a  határozatlan,  mind  a  határozott  tartamú  bérleti  jogviszonyokban  a  23/A.  §  (2)
bekezdése és a 26. § szerinti cserelakás felajánlása esetén a korábbi lakásra vonatkozó bérleti
jogviszony idejét is figyelembe kell venni.

(6) A bérleti  jogviszony (3)  bekezdés b)  pontja szerinti  időtartamának megállapításakor a
bérleti  jogviszony  e  törvény  32.  §-a  szerinti  folytatójának  minősülő  személyeknek  és
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jogelődeiknek bérleti jogviszonyai tartamát össze kell számítani.

(7) Az  e  rendelkezés  hatálybalépésekor  már  fennálló  bérlőtársi  jogviszony  esetén  a  (3)
bekezdés b) pontja szerinti időtartam szempontjából minden bérlőtárs tekintetében a bérleti
jogviszonyt  elsőként  létesítő,  vételi  jog  gyakorlására  jogosult  bérlő  bérleti  jogviszonyának
időtartama irányadó.]”

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - Lakástörvény 47. § új (3) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

„(3) Önkormányzati rendeletben kell meghatározni a vételi joggal érintett lakás esetében az 54. §
(1) a) - d) pontjában valamint (2) bekezdésében meghatározott feltételeket, amennyiben azokat e
törvény nem szabályozza.”

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - Lakástörvény 48. §
Módosítás jellege: módosítás

„[(4) A vételi jog gyakorlására irányuló nyilatkozatnak tartalmaznia kell
a) az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 32. §
a) illetve b) pontja szerinti adatokat, és az Inytv. 32. § g) pontja szerinti nyilatkozatot;
b) az érintett lakás Inytv. 32. § c) pontja szerinti adatait;
c) a 47. § (1) bekezdése szerint közölt forgalmi értéket;
d) a 47. § alapján megállapított vételárat;
e) a vételár megfizetésének ütemezését,  azzal,  hogy legfeljebb huszonöt évi  részletfizetés
határozható meg és a vételi  jogot  gyakorló nyilatkozat  közlésétől  számított  nyolc napon
belül legalább a vételár tíz százaléka egyösszegben megfizetendő;
f) a  vételi  jog  gyakorlására,  a  tulajdonjog  megszerzésére  irányuló  feltétlen  és
visszavonhatatlan nyilatkozatot;
g) a jogváltozás jogcímét.

(5) A (4) bekezdésnek meg nem felelő vételi jog gyakorlására irányuló nyilatkozat semmis.

(6) A vételi  jog  gyakorlására  irányuló  nyilatkozathoz  csatolni  kell  azokat  az  okiratokat,
amelyekből  a  vételi  jog  gyakorlásának  jogszerűsége  megállapítható.  Ha  a  nyilatkozatban
foglalt,  valamint  az  önkormányzat,  illetve  az  állam  rendelkezésére  álló  adatokból  nem
állapítható  meg  egyértelműen  a  vételi  jog  gyakorlásának  jogszerűsége,  az  önkormányzat,
illetve az állam a vételi jog gyakorlására vonatkozó egyoldalú nyilatkozatot visszautasítja.

(7) A tulajdonos  önkormányzat,  illetve  az  állam  a  megfizetendő  vételár teljes  összegének
részére történt megfizetésétől számított 30 napon belül köteles kiadni ingatlan-nyilvántartási
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bejegyzésére alkalmas formában és mellékletekkel a tulajdonjog bejegyzéshez – feltétlen és
visszavonhatatlan  –  hozzájáruló  nyilatkozatát  a  vételi  jog  jogosultjának.  Az  ingatlanügyi
hatóság a vételi jogot gyakorló (1) bekezdés szerinti nyilatkozata és a tulajdonos hozzájáruló
nyilatkozata együttes vizsgálata és megfelelősége alapján a vételi jogot gyakorló személy az
általa meghatalmazott jogi képviselő útján előterjesztett  kérelmére jegyzi  be a vételi  jogot
gyakorló tulajdonjogát.]”

Indokolás 

A módosító javaslat célja az, hogy arra a körre szűkítse a törvénymódosítás hatályát, amelynek
az esetében az a korábbi jogszabályok által támasztott akadályokra tekintettel valóban méltányos
lehet. Ennek körében a javaslat szerint

a.)  csak  azok  a  lakások  válnak  értékesíthetővé,  melyek  az  1993-at  követő  bérlakás-eladási
hullám során nem voltak értékesíthetők (pl. műemléklakások),

b.) azok a bérlők élhetnek a vételi lehetőséggel, akiknek vagy egyenesági hozzátartozójának a
bérleti  jogviszonya legalább 1994 december 31-e óta  fennáll  és  benne lakik  az  ingatlanban.
Amennyiben az évek során változott a bérelt ingatlan címe, de a bérlői jogviszony fennmaradt
folytonos jogviszonynak számít.

c.) meghatározza a vásárlás lehetőségének végső határidejét

d.) az érintett lakásokra 20 év elidegenítési és terhelési tilalom vonatkozzon,

e.)  ez  alatt  nyíljon  meg  a  tulajdonos  önkormányzat  feltételes  –  az  eredeti  vevő
kezdeményezéséhez kötött és a harmadik személy felé történő elidegenítés korlátozásához kötött
– visszavásárlási joga az e törvény szerinti, de inflációval kiigazított áron.

f.)  biztosítja  az  önkormányzatok  rendelkezési  jogát,  azzal,  hogy  a  törvény  által  nem
meghatározott részletszabályokat rendeletben állapítja meg.
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