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Költségvetési, pénzügyi 

és számvevőszéki bizottságának 
Foglalkoztatási és munkaügyi 

bizottságának 
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a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 
módosításáról szóló T/232. számú törvényjavaslat 

 
vitájához 

 
 

(Együtt kezelendő a T/232/7. sz. ajánlással.) 
 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottsága (a 
továbbiakban: Költségvetési bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként -, Foglalkoztatási 
és munkaügyi bizottsága (a továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), Gazdasági és 
informatikai bizottsága (a továbbiakban: Gazdasági bizottság), valamint Ifjúsági, szociális és 
családügyi bizottsága (a továbbiakban: Ifjúsági bizottság) megvitatta a Magyar Köztársaság 
2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény módosításáról szóló, T/232. 
számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/232/8. számú módosító 
javaslatot. 
 
 
 
Az ajánlásban használt rövidítés: 
Költségvetési törvény: a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi 
CLIII. törvény  
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I. 
 
 
 

1.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslatot új 2. §-sal - a Költségvetési törvény 
44. §-át érintően - kiegészíteni javasolja: 
 
 "2. § A Költségvetési törvény 44. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „44. § (1) Az állam a (4)-(5) bekezdésben, valamint külön jogszabályban 
meghatározott feltételek mellett készfizető kezességet vállal a központi költségvetés terhére a 
lakáscélú ingatlan építéséhez, vásárlásához hitelintézettől igényelt, 2004. december 31-e után 
megkötött hitelszerződés alapján folyósított kölcsön összegének a hitel fedezetéül szolgáló, a 
hitelcél szerinti lakásingatlan hitelbiztosítéki értékének 60%-át meghaladó részére legfeljebb a 
hitelbiztosítéki érték 100%-áig (a továbbiakban: garantált hitelrész). Az állami 
kezességvállalás mértéke a garantált hitelrész és az erre felszámított kamat és kezelési költség 
100%-a.
 
 (2) Az állam a (4)-(5) bekezdésben meghatározott feltételek mellett készfizető 
kezességet vállal a „Pályamódosító hitelprogram” keretében nyújtott hitel tőkeösszegére és 
járulékaira az alábbi feltételekkel:
 
 a) a hitel tőkeösszege hiteligénylőnként nem haladhatja meg a 3,0 millió forintot, 
 b) a hitel folyósításakor a hitel tőkeösszege 2%-ának megfelelő kezesi díj megfizetése. 
 
 (3) A (2) bekezdés szerinti állami kezességvállalással biztosított kölcsönök együttes 
tőkeösszege egyetlen napon sem haladhatja meg a 20 000,0 millió forintot.
 
 (4) Az állami kezességvállalással biztosított hitelt a külön jogszabályban 
meghatározott feltételeknek megfelelő személyek vehetik igénybe. 
 
 (5) Az (1) és (2) bekezdés szerinti kezességvállalás alapján a központi költségvetés 
által kifizetett összeg a tartozás eredeti kötelezettjének a Magyar Állammal szembeni 
köztartozásának minősül, amelyet az APEH adók módjára hajt be.”" 
 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2. pontjában ismertetett 
javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/232/8/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 
 
 



 3

2.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat új 8. §-ában  a Költségvetési törvény 
103. §-át a következő g) ponttal kiegészíteni javasolja: 
 

"8. § A Költségvetési törvény 103.§-a a következő g) ponttal egészül ki: 
 
 /103. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg:/ 
 
 „g) a „Pályamódosító hitelprogram” keretében nyújtott hitel igénybevételének 
feltételeit.”" 
 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1. pontjában ismertetett 
javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/232/8/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 

II. 
 
 
 Az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság a 2006. július 3-i ülésén megtárgyalta a 
T/242/7. számú ajánlásban szereplő - és feladatkörébe tartozó - módosító javaslatokat, és 
azokról az alábbiak szerint foglalt állást: 
 
pont Bizottság Előterjesztő 
3. nem támogatja nem ért egyet
4. támogatja egyetért
5. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
6. egyharmada sem támogatja nem ért egyet
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2006. július 6. 
 
 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési, pénzügyi 

és számvevőszéki bizottság elnöke  

Simon Gábor s.k., 
a Foglalkoztatási és munkaügyi 

bizottság elnöke  
 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági és informatikai 

bizottság elnöke 

Korózs Lajos s.k., 
az Ifjúsági, szociális és családügyi 

bizottság elnöke 
 


