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Az. egyes házszabályi rendelkezésekről szóló I Oí2014. ( 11. 24.) 0( i Y határozat (a továbbiakban:
111 IS/) 1,7/A. ~ ( 1) bekezdése alapján iromány-nvilvúntartásbn vétel céljúból megküldöm a
lakások és helyiségek bérletére. valamint a; elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
szóló 1993. évi LXXVJII. törvény. valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény módosirásúról szúlú törvcuyjuvaxlatnak C]/lú22J.) a IIIIS/ 46. ~ (10) bekezdése
alapján megszerkesztett egységes javaslaucrvczetéhcz késziteu indokolást.
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Előterjesztői indokolás
a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes

szabályokról szóló 1993. évi LXXVII 1. törvény, valamint a nemzeti vagyonról szúlú
2011. évi CXCVI. törvény módosításárúl szóló 2021. évi .... törvényhez

i\ltalúnos indokolás

A törvcnyjavaslat célja az állam: 0s az önkormanyzati lakások bérlctcre 0s elidegenítésére
vonatkozó egyes törvényi rendelkezések módositása.

i\ törvényjavaslattal a jogalkotó szem elölt tartja a közérdek érvényesülése körében azt. hogy
a magyar állampolgárok. családok minél szélesebb körben szerezhessenek lakástulajdont. A
módosítás által bevezetendő új szabályok megteremtik annak a lehetőségét, hogy azok is saját
tulajdonú lakáshoz juthassanak. akiknek arra egyébként nem lenne lehetőségük, tekintettel a
lakáspiacon az utóbbi években bekövetkezett rendkívüli áremelkedésre is. ;\ forgalmi
értékhez képest kedvezőbb vételár mellett további kcdvezrnénnycl illeti meg azon bérlőket a
vételi jog. akik bérleti jogviszonya már több éve fennáll. A jogalkotó a vételár
meghatározásakor a bérleti jogviszonyban töltött idővel arányosan határozta meg a
kedvezmény mértékét. mellyel azt kívántu érvényre juttatni. hogy minél hosszabb ideje bérlő
a/. adott személy. annál kisebb a lehetősége annak. hogy a jelenlegi piaci viszonyok köúHl
saját tulajdonú ingatlanhoz juthasson. ;\ javaslat emellett továbbra is biztositja :v anyagilag
nehéz helyzetben lévő állampolgárok számara a lakúsbérlct lchL·tóségét. amennyiben vételi

jogukkal nem tudnának élni. melyhez további garanciális szabúlyok is bevezetésre kerülnek.

A törvényjavaslattal a jogalkotó egy rörténcrilcg előállt helyzetet is orvosolni kíván. i\ 
rendszerváltozást követő szabályozós alapján az önkormányzati (·s állami tulajdonú lakások
bérlőinek egy szűk köre nem vehette 111L'g a1. általa lakott bérleményt. ;\ módosítás által
bevezetett szabályok azt kívánják többek között biztosítani. hogy azok. akik az 1990-es
években hozott korlátozások miatt nem élhettek vételi jogukkal. most hasonló Ichételckkcl
tehessék ezt n1t·g. mint korábban a vcliik hasonló helyzL'lbcn lévti hé·rltik országszerte.

i\ jogszabúly tervezetéhez tartozó indokolús a jogalkotúsrúl szólú 2010, évi CXXX. törvény
18. ~- valamint a iV!agyar Közlöny kiad:ísúról., alamint ajogszahúly kihirdetése sorún történö
és a közjogi szcrvczi.:tszah;'ilym.ó L'Szkii/ kiiuététL'lc sorún törtc·nií megjelökséröl s1.ólil
5/2019. (Ill. I].) lr\1 rendelet 20. ~ (2) hL'kL·zdés a) pontja alapjún kL·rül köuétételre.

Ré·szktes indokolús

1-2. *-hoz

1 · rendclkc/L;sck a _jaYaslath:111 111cgha1:·1r,l/01t úll;1111i é·s ii11kormjny1.1ti tulajdonú hé-rlabsok
hé·rliíi ré·szére amennyiben a , éll'li jng szernpontjúhúl alapul , L'lt h0rlcti .iogvis1.onv 2010.
(.kcc111her :, l -é·11 múr lcnnúllt az é·, l'kkel knr:'ihhí szabúlyo/Úsnc1k 1m·gft.'lcliícn isrné·tcltL'n
,é·teli jogot híztosílanak. i\ ~-ok ri\gzítik a b0rlcti jog _jogosul!jai1wk kiirét. a kedH·znh?ll)L'S



vételár mértékét. a vételi jog gyakorlúsúnak részletszabályait, továbbá azon bérlők védelmét.

akik a vételi jogukkal nem kívánnak \agy nem tudnak élni. A törvényjavaslat hatálya: a bérleti 
jog egyrészt kizárólag olyan lakósok esetén áll lenn. amelyek világörökségi helyszínen és
vcdőövczctébcn találhatóak. és azok tekintetében 1995. november 30. napján az akkor
fennálló állapot szerint vételi joggal nem lehetett éln: (műemléképület. illetve elidegenítési és
terhelési tilalommal terhelt lakás vagy útalukitásra. korszerusitcsrc. felújításra. bontásra
kijelölt épület. rehabilitációra kijelölt terület). Másrészt a vételi jog_ csak olyan esetben áll
lenn. ahol a bérbeadó és a bérbevevő között határozatlan idejű bérleti jogviszony állt fenn
2020. december 31-én C·s annak időiartumn clcr: az iil évet. Nem feltétel ugyanakkor. hogy a
lakás az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként legyen nyilvántartva. hiszen ez esetben
az érintett lakóházat a bérleti jog gyakorlása előtt kell majd társasházzá alakítani. A javaslat
emellett kiegészíti a szabályozást a jogviszony időtartamának kiszámírásához szükséges
rendelkezésekkel. Meghatározásra kerül a vételi jog alóli kivételek köre is. továbbá azon
garanciális szabály is. amely biztosítja. hogy csak fizetőképes. megbízható személyek
élhessenek a vételi jog lchctőscgévcl.

;\ vételi jog gyakorlásának körében a javaslat azokat a feltételeket tekinti irányadónak.
amelyek alapján a most érintett bérlőkkel hasonló helyzetben lévő. korábban vételi jogot
szerző bérlők vételi joggal élhettek az 1990-cs években kialakított törvényi és
önkormányzati szabályok szerint. A már 19% előtt is bérleti joggal rendelkezők
tekinteteben ezért a módosito javaslat a forgalmi érték 15 °10-út tekinti irányadónak a vételár
mcgállapitásakor. Azoknak a bérlőknek az eseteben. akik később szerezték meg az. crintctt
lakások bcrlcti jogát. a javaslat jelentősen magasabb vételár mellett teszi lehetővé a vételi jog
gyakorlásat: 5-15 évi bcnrlakas esetén a forgalmi érték 80 °'rHL 15-25 évi bentlakás csekn a
forgalmi érték 50 '1/;i-a a vételár alapja. A kcdvcz.ményes vételúr indoka esetükben a jelcntös
idötartamú hérliíi jelenlét alatt a lakúsra fordítutt költségek elismerése. A _javaslat külön
csoportként kezeli azokat a bérlöket. akik a lakások és hclyisé·gck bérletére. valamint ,11.

clideg_enítésükrc vonatkozó egyes s1.abúlyokról szúlú 1993. évi LXXVIII. tiirvény
(továbbiakban: l ,akástürvény) 29. ~-a szerinti csere útján. tulajdonjog elcserélé·sé·vel sz.erezték
meg a bé·rleti jogot. L:sctükbcn a vételúr a forgalmi érték 35'!1ii-a.

A vételi jog gy;ikorolhatúság{1t a forg,llmi érték közlésétöl sz.úmított hal hónapra korlútnzza
annak érdeké·bL·11. hogy a tulajdonos úllam vagy iinkormf111\1.at szúmúra 1w úlljon lenn
hi1.onytalan l1L·ly1ct arúnytalanul hoss1.ú ideig.

/\ javaslat a vé·lt'li jog gyakorlúsúhoz. szükséges ti..·ltétL·lck kn11úllús.'111ak gyors és objektív
vizsgúlatúra cg:, új kladatkiirt tckpil d lú, :1rnsi. lllL'gyc1 kllnnúnyhivatalokhuz. így ,l/

ingatlanügyi h:11(,súg a kormún:, hi\ atal lwt{mvata :ilapj:m _jegyzi hL· a , étcli joggal élií új
tubjdonosl. az clitkgl·nitl.'.·si tilalmat. , alarnint rt·szktíizcté·s csL·tt·n a, ult tulajdornis ja, .'11.1 .i

jelzálogjogot az. ingatlan-nyilvúntart:'1sha.

Garanciális szah,ílyként négyé, cs elidegL·níté·si tilalum kerül hcvoetésrc. a rcndeltetéssz.crü
joggyakorlús biztusítúsa é·s a viss1.aélés1..·k L·lkcrüli.'.·sl' érdckC·kn. ;\z 1.:liclegcníté·si tilalom
lcljcgyz0sre kL·rlil ,11. ingatlan-n) i 1 ,únt1rtúsha.



3. §-hoz

l'. rendelkezés kibővíti a társasházzá alakítási kőtelczcuscget a vételi jog esetére is. annak
elvégzését az első forgalmi érték közlésére a 4 7. ~ ( 1) bekezdésben előírt határi dö lejártának
időpontjáig bezárólag clőirva. A javaslat clúirja. hogy a társasházzá alakításért a jelenlegi
tulajdonos (állam, illetve önkormányzat) felel. kártéritési felelősséget is rögzítve.

4. §-hoz

r: rendelkezés a Budai Várnegyed területén található lakások tekinteteben a Várnegyed
tiirténetileg kialakult polgúrvárns-jcllcpének megőrzése érdekében S1erzési korlátokat
állapít meg mind a nem természetes. mind a természetes személyek tekintetében. továbbá
rcndcltctcs-rnodositási tilalmat is riig1.it. i\z elmúlt é, iizcdckbcn több nyugat-európai
nagyváros történelmi városmagja elvesztene polgárváros jellegét. ez is indokolja. hogy a
korlátozások segítségével a Budai Várnegyed ezen arculatú! megőrizzük a következő
nemzedékek számára.

;\ garanciális rendelkezések kapcsolódnak a Lakastőrvény 45. ~ ( l) bekezdésében biztosított
vételi joghoz. hiszen így a Budai Várnegyed területen olyan lakóingatlanok is kikerülhetnek
az eddigi állami. illetve önkormányzati tulajdonból. amelyek esetén erre korábban nem volt
lehetőség. továbbá a1 clidcgcnitósi tilalom négyéves időtartamának lcjúrtávul ezen ingatlanok
szabadon értékcsithctőck volnának e garanciális rendelkezések nélkül. veszélyeztetve ezzel a
Budai Várnegyed történelmileg kialakult sajátos jellegét.

A módosítás értelmező rendelkezést vezet be. így ;1 l .akastőrvcny VIii\. Fejezete
alkulmazásáhan az államon. illetve a helyi önkormányzaton az egys1.emélyes állami gaz.dasúgi
társaságot. illetve az egyszemélyes önkormányzati ga1.dasúgi társaságot is érteni kell

5. §-hoz

( iarauciális szabalykcnt kerül riigz.ÍtL·src. hogy a vételi jog g:, akorlása folytán a lakóingatlanok
clidcgcnitcscből befolyó üss1.eg az önkormúnyzatok által a jövőben kizárólag sajút tulajdonú
lakóingatlanok. illetve bérlakúsok felújítúsára. tovúbbú laUscélú úllami t{unogatúshoz
púly{vati önrész li11;mszíroz{1súr;1 kerülhet klh;isz11úl{1sra.

6. §-hoz

/\ rcmlclkezl'.·s cl'.·l_ja annak rii;,uitL;se. hogy helyi önkunnúny1at lakúscélú (piilctd
li:)l"galomképtclcn türzsvagyonná 11l' miniísíthessen és a k()rúhbi ilvcn rninösítés pedig e
n.:ndel koés hatúl:, ha lépésével hat(tl:, :'11 \ eszi i. 

l latúlyha kpll'hl rendelkol'.·s.

8. §-hoz



Sarkalatossúgi rendelkezés.


