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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési 
bizottság) – első helyen kijelölt bizottságként –, Gazdasági bizottsága, valamint 
Számvevőszéki bizottsága megvitatta a lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. 
törvény módosításáról T/17880. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz 
benyújtott T/17880/3-8. számú módosító javaslatokat. 
 
 Az ajánlásban használt rövidítés: 
 Ltp.: a lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 
 
 

_____________________ 
T/17880res.doc 

 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 
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 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.  

 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt 
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 
 
 
 

1.  Farkas Imre, Molnár László és Szabó Lajos képviselő a törvényjavaslat 2. §-
ának – az Ltp. 8. § (1) bekezdése a) pontja 3. alpontját érintően – az elhagyását javasolja: 
 
 "[2. § Az Ltp. 8. §-a (1) bekezdése a) pontjának 3. alpontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
 [(1) E törvény alkalmazásában lakáscélú felhasználásnak minősül: 
 
 a) a lakás-előtakarékoskodó, illetve ha a szerződésben kedvezményezettet neveznek 
meg, a kedvezményezett] 
 
 „3. tulajdonában vagy az 1. pontnak megfelelő jogcímen használatában lévő 
lakáshoz, családi házhoz vagy tanyai lakóingatlanhoz szükséges, illetve a beépítés alatt 
álló vagy már beépített terület lakhatóságát javító, a következőkben felsorolt közművek, 
kommunális létesítmények ingatlanon belül történő kialakítása (kiépítése, szerelése) és 
felújítása: szilárd burkolatú út, kerítés, áram-, gáz-, vízvezeték, szennyvízcsatorna, 
csapadékvíz-elvezető csatorna, árok, központi fűtés, informatikai hálózati kapcsolat 
(telefon, kábeltelevízió, Internet-elérés);”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/17880/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Költségvetési biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Számvevőszéki biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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2.  Kocsis Róbert képviselő a törvényjavaslat 2. §-ában az Ltp. 8. § (1) bekezdése a) 
pontja 3. alpontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /2. § Az Ltp. 8. §-a (1) bekezdése a) pontjának 3. alpontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
 [(1) E törvény alkalmazásában lakáscélú felhasználásnak minősül: 
 
 a) a lakás-előtakarékoskodó, illetve ha a szerződésben kedvezményezettet neveznek 
meg, a kedvezményezett]/ 
 
 "3. tulajdonában vagy az 1. pontnak megfelelő jogcímen használatában lévő lakáshoz, 
családi házhoz vagy tanyai lakóingatlanhoz szükséges, illetve a beépítés alatt álló vagy már 
beépített terület lakhatóságát javító, a következőkben felsorolt közművek, kommunális 
létesítmények [ingatlanon belül történő] kialakítása (kiépítése, szerelése) és felújítása: 
szilárd burkolatú út, kerítés, áram-, gáz-, vízvezeték, szennyvízcsatorna, csapadékvíz-elvezető 
csatorna, árok, központi fűtés, informatikai hálózati kapcsolat (telefon, kábeltelevízió, 
Internet-elérés);" 
 

Indokolás: Lásd a T/17880/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Számvevőszéki biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

3.  Dancsó József képviselő a törvényjavaslat 7. §-ának – az Ltp 18. § (1) bekezdése 
d) pontját érintően – az elhagyását javasolja: 
 
 "[7. § Az Ltp. 18. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
 [18. § (1) A lakás-takarékpénztár üzletszabályzatában köteles a 7. §-ban 
meghatározott szerződés szerinti betétgyűjtési és hitelnyújtási tevékenység és az áthidaló 
kölcsön nyújtásának általános szerződési feltételeit meghatározni úgy, hogy az legalább a 
következőket tartalmazza:] 
 
 „d) a lakáskölcsön kamatozása és kezelési költsége,”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/17880/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Számvevőszéki biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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4.  Horváth Csaba képviselő a törvényjavaslat 9. §-ában az Ltp. 22. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) Az Ltp. 22. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
 "(3) Az adott megtakarítási év harmadik és negyedik negyedévében betétként 
elhelyezett összegre járó állami támogatás nem haladhatja meg az (1) és (2) bekezdés szerint 
[meghatározott] legmagasabb összegű állami támogatás 25-25%-át." 
 

Indokolás: Lásd a T/17880/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Számvevőszéki biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 
 
 
 

5.  Horváth Csaba képviselő a törvényjavaslat 11. § (3) bekezdésének az elhagyását 
javasolja: 
 
 "[(3) Az Ltp. – e törvény 9. §-ának (2) bekezdésével megállapított – 22. §-a (3) 
bekezdése 2006. július 1-jén lép hatályba és rendelkezései a hatálybalépést megelőzően 
kötött szerződéseknél kizárólag a hatálybalépést követően kezdődő megtakarítási évekre 
igényelt állami támogatásra alkalmazandóak.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/17880/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Számvevőszéki biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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6.  Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat 11. § (4) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(4) E törvény 5. §-át [és 10. §-át] a hatálybalépést megelőzően kötött szerződésekre is 
alkalmazni [kell] lehet." 
 

Indokolás: Lásd a T/17880/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Számvevőszéki biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2005. november 23. 
 
 
 
 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési  

 bizottság elnöke 
 
 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági 

bizottság elnöke 

Tállai András s.k., 
a Számvevőszéki 
 bizottság elnöke 

 
 
 
 
 


