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Bizottsági módosító javaslat

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló, T111700. számú
törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94 . §-ában, 102 . §-a (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően -

bizottsági módosító javaslatot

terjesztek elő.

A törvényjavaslat 83 . §-a egy új (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Kjt. egy új 78/A . §-sal egészül ki :

(1) Az állam készfizető kezességet vállal a közalkalmazott által a lakás építéséhez,
vásárlásához hitelintézettől igényelt - a lakáscélú állami támogatásokról szóló
jogszabály szerint kamattámogatott - kölcsön összegének a hitel fedezetéül szolgáló,
hitelcél szerinti lakásingatlan hitelbiztosítéki értékének 60%-át meghaladó részére,
legfeljebb e hitelbiztosítéki érték 100%-áig ."

(2) Az állam készfizető kezességet az (1) bekezdésben foglaltakon túl annál a
közalkalmazottnál vállalhat, aki :

a) határozatlan időre létesített közalkalmazotti jogviszonyt ;
b) legalább hároméves közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik ;
c) felmentési vagy lemondási idejét nem tölti ;
d) ellen nem folyik fegyelmi eljárás, vagy
e) nem áll büntetőeljárás alatt, és
f) az (1) bekezdés szerinti kezességvállalással biztosított hitelrészt a hitelintézetnek

kiegyenlítette, illetve a vele közös háztartásban élő házas vagy élettárs - az igénylés
időpontjában - állami kezességvállalással biztosított lakáscélú hitel törlesztésére nem
kötelezett .
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g) a kölcsönt nyújtó hitelintézet belső szabályai szerint - saját illetve adóstársa
jövedelmi helyzetét is figyelembe véve - a kölcsön teljes összegére vonatkozóan
hitelképesnek bizonyul .

(3) A (2) bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt feltételek teljesülését, valamint a
kezességvállalás alapjául szolgáló közalkalmazotti jogviszony fennállását a
munkáltatói jogkör gyakorlój a igazolja .
(4) A (2) bekezdés e)f) pontjaiban foglalt feltételek teljesüléséről a közalkalmazott a

kölcsönt nyújtó hitelintézetnek nyilatkozik .
(5) A közalkalmazott a munkáltatói jogkör gyakorlójának köteles bejelenteni a

hitelszerződés megkötését követő öt munkanapon belül
a) a hitelszerződést kötő pénzintézet nevét, címét ;
b) az állami kezességvállalással biztosított hitel nagyságát ;
c) a hitel lejártának időpontját .
A fenti adatokban bekövetkezett változásokról a közalkalmazott haladéktalanul

köteles tájékoztatni a munkáltatói jogkör gyakorlóját .
(6) Amennyiben a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya a 25. § (2)

bekezdésének a) vagy c) pontjai alapján szűnik meg, a még fennálló állami kezesség
után a központi költségvetés javára - a hitelintézet útján - egyszeri kezességvállalási
díjat kell fizetnie. A kezességvállalási díj mértéke a kezességgel biztosított
kötelezettség összegének 2%-a .

(7) A munkáltatói jogkör gyakorlója a közalkalmazott közalkalmazotti
jogviszonyának (6) bekezdés szerinti megszűnése esetén erről 8 napon belül értesíti a
közalkalmazott által az (5) bekezdés alapján bejelentett hitelintézetet .

(8) A hitelintézet megállapítja, és 8 napon belül írásban közli a közalkalmazottal a
(6) bekezdés szerint megfizetendő kezességvállalási díj összegét, melyet a
közalkalmazott a hitelintézeti értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül a
folyósító hitelintézet részére megfizet .
(9) Ha a közalkalmazott a (6) bekezdés szerinti fizetési kötelezettségének nem tesz

eleget, úgy a hitelintézet erről, valamint a közalkalmazott adatairól 8 napon belül
értesíti az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalt .
(10) A hitelintézet a negyedévet követő hónap 15 . napjáig tájékoztatja a Magyar

Államkincstárt a közalkalmazottnak nyújtott kölcsönök állami kezességvállalással
érintett részének negyedév végén fennálló állományáról, valamint e kölcsönök
számáról. Az adatgyűjtés és adatszolgáltatás egyedi azonosításra alkalmatlan módon
történhet .
(11) Amennyiben az állam a készfizető kezességvállalás alapján a közalkalmazott

helyett a kezességvállalással biztosított - a hitelintézetnek meg nem térülő - összeget
kifizette, illetve a (6) bekezdés szerinti egyszeri kezességvállalási díj megfizetését a
közalkalmazott elmulasztotta, akkor a közalkalmazott ezen tartozásai a Magyar
Állammal szembeni köztartozásnak minősülnek, amelyet az Adó- és Pénzügyi
Ellenőrzési Hivatal adók módjára hajt be .

(12) A kezességvállalásból eredő helytállási kötelezettség teljesítésének módját a
Kormány rendeletben állapítja meg .
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Indokolás

A törvényjavaslatban foglaltakkal (igazságszolgáltatásban dolgozók) a lakásvásárlásra
vonatkozó állami pénzügyi kezességvállalás a közalkalmazottaknál kívül valamennyi, a
költségvetési szerveknél foglalkoztatott munkavállalóra kiterjed . Indokolt, hogy e
kedvezményben a közalkalmazottak is részesüljenek .

Budapest, 2004. december
r

varga Mihály
J elnök ~.




