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Napirendi javaslat 
 

1. Egyes állami ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a hitelszerződésből 
eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának 
biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról 
(T/11211. szám) 
(Döntés a HHSZ 107. § (3) bekezdése alapján) 

 
2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl: Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz) , a bizottság elnöke  
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Dr. Gruber Attila (Fidesz) 
Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) 
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) 
Kozma Péter (Fidesz) 
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) 
Székyné dr. Sztrémi Melinda (Fidesz) 
Dr. Szakács Imre (Fidesz) 
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) 
Dr. Varga István (Fidesz) 
Dr. Vas Imre (Fidesz) 
Dr. Vitányi István (Fidesz) 
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz) 
Dr. Vejkey Imre (KDNP) 
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 
Dr. Staudt Gábor (Jobbik) 
Pősze Lajos (Független) 
 
 

Helyettesítési megbízást adott 
Rubovszky György (Fidesz) dr. Vejkey Imrének (KDNP) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 45 perc) 

Elnöki bevezető, napirend megszavazása 
DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz), a bizottság elnöke, továbbiakban: 

ELNÖK: Megnyitom a rendkívüli bizottsági ülést. Határozatképesen elfogadtuk a napirendet 
15 igennel és 2 tartózkodással. 

Vejkey Imre képviselő úr Rubovszky György képviselő urat helyettesíti.  

Egyes állami ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a hitelszerződésből 
eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának 
biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról (T/11211. szám) 

A kormány azt kezdeményezte, illetve kérte, hogy további egyeztetések, 
adategyeztetések lefolytatása és zárószavazás előtti módosító indítvány benyújtása érdekében 
ezt a napirendi pontot javasoljuk a plenáris ülésről a határozathozatalok közül és a napirendről 
is levenni. Ezzel kapcsolatban van az Alkotmányügyi bizottságnak lehetősége, ezért 
kezdeményeztem azt, hogy ez a bizottság üljön össze,, ez az indítványom ennek megfelelően 
az, hogy javasoljuk a plenáris ülésnek, hogy a mai napirendi pontok közül vegye le ezt a 
bizonyos T/11211-es számú javaslatot. Ennek a vitáját nyitom meg. hozzászólási szándék? 
(Jelzésre:) Gaudi-Nagy tamás képviselő úr. 

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Egy ilyen tájékozódó jellegű kérdésünk lenne, 

hogy mi ennek az oka, hiszen azért a devizaadósok lakhatásával kapcsolatos kérdésekről van 
szó. Tehát itt az időfaktor nagyon fontos, hogy minél hamarabb szülessenek a döntések. 
Szeretném megtudni az okát. Ha elfogadható indokok vannak, akkor nyilván mi is 
támogatjuk, bár nagyon sokat úgyse számít, de azért köszönjük. 

Szavazás  

ELNÖK: Pár napra, nem hosszú időre szükség van arra, ez a mellékletekből is kitűnik, 
hogy számos ingatlant érint az előterjesztés, illetve a javaslat, hogy néhány egyeztetés még 
megtörténjen, ezt jelezte számunkra a kormány, úgyhogy ennek az akceptálását kérem a 
bizottságtól, illetve majd a bizottsági döntésnek megfelelően a plenáris üléstől.  

További hozzászólási szándékot nem látok, kérdezem, ki az, aki a javaslatot elfogadja, 
tehát hogy javasoljuk levételre a 107. § (3) bekezdés alapján? (Szavazás.) 18-an támogatják. 
Kik nem támogatták? Kik tartózkodtak? (Szavazás.) Ketten tartózkodtak, úgyhogy ezt a 
bizottság elfogadta. 

Egyebek 
Egyebek napirendi pont keretében pénteken várhatóan fél 9-kor kezdjük az ülést, még a 

plenáris ülést megelőzően lesz tehát a bizottsági ülés, összefüggnek a határozatok, köszönöm 
szépen, ezzel a bizottsági ülést berekesztem. 

 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 50 perc) 
  

Dr. Cser-Palkovics András 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Dancsecs Dóra 


