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(Együtt kezelendő a T/17880/9. sz. ajánlással.) 

 
 
 
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/17880/10-12. számú kapcsolódó módosító javaslatokat. 
 
 
 Az ajánlásban használt rövidítés: 
 Ltp.: a lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 
 
 
 A Számvevőszéki bizottság 2005. december 5-i ülésén tárgyalja a módosító 
javaslatokat. 
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1.  Szabó Lajos, Gusztos Péter, dr. Dancsó József, Herényi Károly képviselő – 
kapcsolódva Farkas Imre, Molnár László és Szabó Lajos képviselő T/17880/4. számú 
módosító indítványához (T/17880/9. számú ajánlás 1. pontja) – 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);”]" 
 

Megjegyzés: A módosító indítvány megegyezik a T/17880/9. számú ajánlás 1. pontjába foglalt javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/17880/11. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

2.  Szabó Lajos, Gusztos Péter, dr. Dancsó József, Herényi Károly képviselő – 
kapcsolódva Horváth Csaba képviselő T/17880/7. számú módosító indítványához (T/17880/9. 
számú ajánlás 4. pontja) – a törvényjavaslat 9. § (2) bekezdésében az Ltp. 22. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) Az Ltp. 22. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
 "(3) Ha a lakás-előtakarékoskodó a 7. § (1) bekezdésének megfelelően vállalt 
kötelezettségétől eltérően nem a szerződésben meghatározott rendszerességgel és részletekben 
helyezi el betétjét, akkor [A]az adott megtakarítási év harmadik és negyedik negyedévében 
betétként elhelyezett összegre járó állami támogatás nem haladhatja meg az (1) és (2) 
bekezdés szerinti [meghatározott] állami támogatás 25-25%-át." 
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Indokolás: Lásd a T/17880/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

3.  Szabó Lajos, Gusztos Péter, dr. Dancsó József, Herényi Károly képviselő – 
kapcsolódva Horváth Csaba képviselő T/17880/6. számú módosító indítványához (T/17880/9. 
számú ajánlás 5. pontja) – a törvényjavaslat 11. § (3) bekezdésének a következő módosítását 
javasolja: 
 
 "(3) Az Ltp. – e törvény 9. §-ának (2) bekezdésével megállapított – 22. §-a (3) 
bekezdése [2006. július 1-jén] 2007. január 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/17880/12. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. november 30. 
 
 
 
 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési  

 bizottság elnöke 

Puch László s.k., 
a Gazdasági  

bizottság elnöke 
 
 
 
 


