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A Gazdasági és informatikai bizottság a Házszabály 94. (1) bekezdése és 102 . § (1 )

bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes

törvények módosításáról szóló T/10679 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t
terjeszti elő :

A Gazdasági és informatikai bizottság a törvényjavaslat 44. §-ának az alábbi új (23)
bekezdéssel történő' kiegészítését javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a §
további bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik) :

„(23) E törvény hatálybalépésével egyidej űleg a Ktv. 49/I. §-ának (1) bekezdésében, az Üsztv .
50/C. §-ának (3) bekezdésében, a Hszt. 115/A. §-ának (1) bekezdésében, a Bjt . 119/A. §-ának
(1) bekezdésében, az Iasz . 121/A. §-ának (1) bekezdésében, a közalkalmazottak jogállásáró l
szóló 1992. évi XXXIII . törvény 78/A. §-ának (1) bekezdésében, valamint a Magyar
Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinakLogállásáról szóló 2001 . évi XCV .
törvény 126/A . §-ának (1) bekezdésében szereplő „— a lakáscélú állami támogatásokról szól ó
o szabál szerint kamattámo atott —” szöveg ész hel ébe az állami kamattámo _ atású”

szövegrész lép ."

Indokolá s

A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001 . (I . 31) Korm. rendelet (a továbbiakban : R.)
2009. július 1-jei módosítása következtében számos, korábban igénybe vehet ő
lakástámogatási forma felfüggesztésre került, így az államilag támogatott kiegészít ő
kamattámogatású és a jelzáloglevéllel finanszírozott kölcsönöket sem lehet 2009 . július 1 -
jétől igényelni .

Az állami alkalmazottak (köztisztviselők, közalkalmazottak, honvédségi és fegyvere s
testületek hivatásos állományú tagjai, bírák, ügyészek, igazságügyi dolgozók) 2009 . július 1 -
je előtt állami kezességet vehettek igénybe, ha állami kamattámogatású kölcsönnel építettek,
vásároltak lakást. A 2002-ben bevezetett, majd 2005 . január 1-jét ől az igénybevevői kör
tekintetében nagymértékben kibővített kezességvállalás lényege az volt, hogy az állam a
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központi költségvetés terhére, bizonyos korlátokig készfizető kezességet vállalt a lakás
vásárlásához hitelintézettől felvett, támogatott lakáskölcsönnek arra a részére, amelyre a
megvásárolandó lakás értéke piaci alapon már nem nyújtott fedezetet .

A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáró l

szóló új 134/2009 .(VI.23.) Korm. rendelet alapján 2009 . október 1-jétől ismételten lehet
állami kamattámogatású kölcsönt igényelni . Azonban a hivatkozott ágazati jogszabályo k
vonatkozó rendelkezéseinek változatlanul hagyása esetén az állami kezesség az ágazat i
törvények tételes, a R-re visszautaló „egyen” rendelkezései alapján nem igényelhet ő , ezért
szükséges az új szabályokra történő hivatkozás (a „lakáscélú állami támogatásokról szóló
jogszabály szerint kamattámogatott” helyett „állami kamattámogatású” kölcsön) rendezése a
köztisztvisel ők jogállásáról szóló 1992 . évi XXIII. törvény, az ügyészségi szolgálat i
viszonyról és az ügyészségi adatkezelésr ől szóló 1994. évi LXXX. törvény, a fegyveres
szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996 . évi XLIII . törvény ,
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997 . évi LXVII. törvény, az igazságügyi
alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997 . évi LXVIII . törvény, a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Magyar Honvédség hivatásos és

szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001 . évi XCV. törvény tekintetében.

A Bjt. módosításához az Alkotmány 50 . §-ának (5) bekezdése alapján a jelenlév ő
országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges .

Budapest, 2009 . október 21 .
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