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Tisztelt Országgyűlés! 
 

 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: 
Alkotmányügyi bizottság) – első helyen kijelölt bizottságként –, Emberi jogi, kisebbségi és 
vallásügyi bizottsága (a továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Gazdasági bizottsága, 
Költségvetési és pénzügyi bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési bizottság), 
Önkormányzati bizottsága, Rendészeti bizottsága, valamint Szociális és családügyi bizottsága 
(a továbbiakban: Szociális bizottság) megvitatta az ingatlanokkal, bérlakásokkal 
kapcsolatban feltárt visszaélések megakadályozásához, az úgynevezett lakásmaffia-
tevékenység visszaszorításához szükséges további kormányzati intézkedésekről szóló, 
H/15233. számon beterjesztett országgyűlési határozati javaslatot, továbbá az ahhoz 
benyújtott H/15233/8-20. számú módosító javaslatokat. 
 

 A Rendészeti, valamint a Szociális bizottságok feladatkörét érintő módosító 
javaslatok nem érkezetek, így az ajánlásban foglalt indítványokat ezek a bizottságok nem 
tárgyalták. 
 
_____________________ 
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 Megjegyzés: A határozati javaslat 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. 

 Amennyiben a módosító javaslat a határozati javaslat pontjainak jelölésére vonatkozik, a javaslat 
elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a határozati javaslat 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.  

 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.  Dr. Kosztolányi Dénes képviselő a határozati javaslat I. és II. pontjainak a 
következő tartalmi és szerkezeti módosítását javasolja: 
 
 "[I.] Az Országgyűlés felkéri a Kormányt[, hogy 
 
 1.) folytassa – az anyagi, személyi és egyéb feltételek felmérésével, az Európai 
Unió tagállamai ingatlan-nyilvántartási rendszereinek tanulmányozásával – a jelenleg 
egységes ingatlan-nyilvántartás szervezeti, irányítási feltételeinek felülvizsgálatára 
vonatkozó előkészítő munkálatokat a hatékonyabb és az uniós követelményekhez 
illeszkedő megoldás kialakítása érdekében; 
 
 2.) elemezze, hogy a hatályos magyar ingatlan-nyilvántartási szabályozás 
mennyiben felel meg a más európai uniós tagállamok gyakorlatának, s mennyiben 
biztosítja a polgárok számára az átláthatóságot és követhetőséget; 
 
 3.) készítse elő a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény, az ügyvédekről szóló 
1998. évi XI. törvény, valamint a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény, 
illetve a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 
LXVI. törvény módosítását olyan tartalommal, amely a közjegyzők, az ügyvédek és a 
bírósági végrehajtók számára lehetővé teszi saját gépi adatfeldolgozó eszközzel a 
Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal nyilvántartásához történő 
csatlakozást a személyazonosság ellenőrzése érdekében, és rendezi az ennek 
eredményeként beszerzett adatok felhasználását, valamint a csatlakozási engedély 
megadására irányuló eljárást; 
 
 4.) vizsgálja meg az árverési csarnok létrehozásának és működtetésének 
megvalósítási lehetőségeit; 
 
 5.) vizsgálja meg az új szabálysértési kódex előkészítése során az ún. lakásmaffia-
tevékenység visszaszorítását elősegítő jogintézmények normaszövegbe való beépítésének 
szükségességét; 
 
 6.) gondoskodjon arról, hogy az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. 
törvény és annak végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet átfogó 
felülvizsgálata során – az úgynevezett lakásmaffia-tevékenységet feltáró albizottság 
jelentésében foglaltak figyelembevételével – kerüljön áttekintésre a földhivatalok 
ingatlan-nyilvántartási tevékenységének szabályozottsága, továbbá tegyen javaslatot az 
újraszabályozásra, illetve végezze el a szükséges módosításokat; 
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 7.) gondoskodjon az ország egész területén az ingatlan-nyilvántartás 
jogszabályokban meghatározott naprakészségének helyreállításáról, továbbá biztosítsa a 
földhivatali ügyintézés szakszerűségét és megbízhatóságát; 
 
 8.) vizsgálja meg az egységes ingatlan-nyilvántartási adatbázis megvalósításának 
lehetőségeit; 
 
 9.) a 2006. évi költségvetésben biztosítsa a földhivatalok által végzett, az ügyvédi 
és közjegyzői közreműködési, ellenjegyzési jogosultság ellenőrzéséhez szükséges 
technikai fejlesztések fedezetét; 
 
 10.) gondoskodjon a visszaélések kiszűréséről, a korrupt ügyintézők 
eltávolításáról, a hivatalok jó hírének helyreállításáról; továbbá lássa el a feladat- és 
hatásköréből adódó, a földhivatali vezetők irányában fennálló kötelezettségeit, és adjon 
rendszeres és alapos tájékoztatást az ország lakosságának az ingatlan-nyilvántartás 
aktuális helyzetéről, az ingatlan-visszaélések visszaszorítása érdekében tett 
minisztériumi, földhivatali intézkedések hatásáról; 
 
 11.) gondoskodjon az országos rendőrfőkapitány megkeresésével arról, hogy a 
rendőri szervek kellő súllyal kezeljék az önkormányzati tulajdonú bérlakásokra 
elkövetett visszaélések ügyét, és lépjenek fel a bérlakást tulajdonként eladni kívánó 
személyek, szervezetek ellen; 
 
 12.) dolgozza ki – az anyagi fedezet biztosítása mellett – az önkormányzatoknál 
működő ügyfélszolgálati irodák részvételi lehetőségét az ingatlan-nyilvántartási 
szolgáltatásban; 
 
 13.) vizsgálja meg a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosítása során az ún. 
lakásmaffia-tevékenység visszaszorítását elősegítő jogintézmények normaszövegbe való 
beépítésének szükségességét; 
 
 14.) biztosítsa a közigazgatási hivatalokon keresztül a következetes fellépést a 
nem kellő körültekintéssel megalkotott, s ezáltal az úgynevezett lakásmaffia-
tevékenységet elősegítő helyi lakásrendeleti szabályozás ellen; 
 
 15.) vizsgálja meg a krízishelyzetbe került családok esetében kiemelt összegű 
támogatás nyújtásának feltételeit központi költségvetési támogatással vagy az 
önkormányzatok részvételével; 
 
 16.) intézkedjen a Magyar Ügyvédi Kamara megkereséséről  
 a) a szárazbélyegző és egyéb bélyegző beszerzésére, őrzésére, nyilvántartására 
vonatkozó szabályok megalkotásához szükséges feltételek kialakítása,  
 b) az okiratszerkesztésre vonatkozó szabályok kidolgozása,  
 c) a 3.) pontban megjelölt csatlakozás technikai feltételeinek megteremtése 
érdekében; 
 
 17.) gondoskodjon a Magyar Ügyvédi Kamara megkereséséről az ellenjegyzési 
jogosultság földhivatal általi ellenőrzéséhez szükséges kamarai adatbázis létrehozásával 
kapcsolatos intézkedések megtétele érdekében; 
 
 18.) évente számoljon be az Országgyűlésnek az ún. lakásmaffia-tevékenység 
visszaszorításához és az ingatlan-visszaélések megelőzéséhez szükséges, az 1.)–17.) 
pontban meghatározott feladatok teljesítéséről. 
 
 Határidő: 2005. december 31., azt követően évenként 
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 II. Az Országgyűlés] az ingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatban feltárt 
visszaélések megakadályozásáról, az úgynevezett lakásmaffia-tevékenység visszaszorításához 
szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 71/2004. (VI. 22.) OGY határozat[át jelen 
határozattal hatályon kívül helyezi] maradéktalan végrehajtására." 
 

Indokolás: Lásd a H/15233/20. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

2.  Devánszkiné dr. Molnár Katalin, dr. Fodor Gábor, Nyakó István és Hajdu 
László képviselők a határozati javaslat I. pontjának felvezető mondatát a következő új 
szövegrésszel javasolják kiegészíteni: 
 
 "I. Az Országgyűlés – tekintettel arra, hogy az ingatlanokkal, bérlakásokkal 
kapcsolatos visszaélések megakadályozása, az úgynevezett lakásmaffia-tevékenység 
visszaszorítása továbbra is alapvető társadalmi érdek, s arra, hogy az ingatlan-visszaélések 
más módon életük újrakezdéséhez segítséget nem kapó áldozatai számára meg kell teremteni 
a támogatásnyújtás feltételeit – felkéri a Kormányt, hogy" 
 

Indokolás: Lásd a H/15233/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

3.  Devánszkiné dr. Molnár Katalin, dr. Fodor Gábor, Nyakó István és Hajdu 
László képviselők a határozati javaslat I/3.) pontját a következő új b)-c) alpontokkal 
javasolják kiegészíteni: 
 
 /Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy/ 
 
 "3.) a) készítse elő a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény, az ügyvédekről 
szóló 1998. évi XI. törvény, valamint a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény, 
illetve a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 
törvény módosítását olyan tartalommal, amely a közjegyzők, az ügyvédek és a bírósági 
végrehajtók számára lehetővé teszi saját gépi adatfeldolgozó eszközzel a Központi 
Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal nyilvántartásához történő csatlakozást a 
személyazonosság ellenőrzése érdekében, és rendezi az ennek eredményeként beszerzett 
adatok felhasználását, valamint a csatlakozási engedély megadására irányuló eljárást[;],
 b) biztosítsa, hogy az ingatlan-nyilvántartás közhitelessége érdekében a földhivatalok 
hiteltérdemlően ellenőrizhessék az okiratot szerkesztő ügyvédek és közjegyzők ezirányú 
jogosultságának fennállását, 
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 c) folyamatosan vizsgálja, hogy az ügyvédekre, közjegyzőkre, bírósági végrehajtókra 
és a kamaráikra vonatkozó jogszabályi előírások kellő módon biztosítják-e az 
ingatlanvisszaélésekben való részvétel, közreműködés megakadályozását, illetve 
szankcionálását;" 
 

Indokolás: Lásd a H/15233/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

4.  Devánszkiné dr. Molnár Katalin, dr. Fodor Gábor, Nyakó István és Hajdu 
László képviselők a határozati javaslat I/4.) pontját a következő új a) alponttal javasolják 
kiegészíteni: 
 
 /Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy/ 
 
 "4.) a) biztosítsa, hogy a bírósági végrehajtási ingatlanárverések ellenőrzött és 
szervezett módon, biztonságos körülmények között bonyolódjanak, s
 b) vizsgálja meg az árverési csarnok létrehozásának és működtetésének megvalósítási 
lehetőségeit;" 
 

Indokolás: Lásd a H/15233/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

5.  Devánszkiné dr. Molnár Katalin, dr. Fodor Gábor, Nyakó István és Hajdu 
László képviselők a határozati javaslat I/5.) pontjának a következő módosítását javasolják: 
 
 /Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy/ 
 
 "5.) vizsgálja meg az új szabálysértési kódex előkészítése, a Polgári Törvénykönyvről, 
a Büntető Törvénykönyvről, a polgári perrendtartásról, a büntető eljárásról, továbbá a bírósági 
végrehajtásról szóló törvények újraszabályozása során az ún. lakásmaffia-tevékenység 
visszaszorítását elősegítő jogintézmények normaszövegbe való beépítésének szükségességét;" 
 

Indokolás: Lásd a H/15233/11. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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6.  Devánszkiné dr. Molnár Katalin, dr. Fodor Gábor, Nyakó István és Hajdu 
László képviselők a határozati javaslat I/7.) pontjának a következő kiegészítését és 
alpontokba szerkesztését javasolják: 
 
 /Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy/ 
 
 "7.) a) gondoskodjon az ország egész területén az ingatlan-nyilvántartás 
jogszabályokban meghatározott naprakészségének helyreállításáról, továbbá biztosítsa a 
földhivatali ügyintézés szakszerűségét és megbízhatóságát[;], s folyamatosan ellenőrizze, 
hogy a földhivatalok által követett gyakorlat mindenben megfelel-e a hatályos jogszabályi 
előírásoknak, illetve, hogy a földhivatali ügymenetmodellek, informatikai megoldások 
aggálytalanul kielégítik-e a jogszabályi követelményeket – különös tekintettel az eljárási 
határidőkre, az iktatási rendre, s az illetéktelen és jogosulatlan vezetői, ügyintézői 
beavatkozás lehetőségének kizárására, továbbá,
 b) a 2006. évi költségvetésben biztosítsa a földhivataloknál még fennálló 
ügyirathátralék feldolgozásához, s az a) pontban jelzett naprakészség fenntartásához 
szükséges tárgyi, személyi, technikai feltételek pénzügyi fedezetét;" 
 

Indokolás: Lásd a H/15233/12. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

7.  Devánszkiné dr. Molnár Katalin, dr. Fodor Gábor, Nyakó István és Hajdu 
László képviselők a határozati javaslat I/10.) pontjának a következő kiegészítését és 
alpontokba szerkesztését javasolják: 
 
 /Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy/ 
 
 "10.) a) gondoskodjon a földhivataloknál a visszaélések kiszűréséről, a korrupt 
ügyintézők eltávolításáról, a hivatalok jó hírének helyreállításáról; továbbá lássa el a feladat- 
és hatásköréből adódó, a földhivatali vezetők irányában fennálló kötelezettségeit, [és] 
 b) adjon rendszeres és alapos tájékoztatást az ország lakosságának az ingatlan-
nyilvántartás aktuális helyzetéről, az ingatlan-visszaélések visszaszorítása érdekében tett 
minisztériumi, földhivatali intézkedések hatásáról[;], továbbá
 c) tegye alkalmazási feltétellé a jogi végzettséget meghatározott földhivatali vezetői 
beosztásoknál, s biztosítsa, hogy minél több jogi végzettségű földhivatali ügyintéző végezze 
az alapos polgári jogi felkészültséget igénylő ingatlan-nyilvántartási tevékenységet;" 
 

Indokolás: Lásd a H/15233/13. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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8.  Devánszkiné dr. Molnár Katalin, dr. Fodor Gábor, Nyakó István és Hajdu 
László képviselők a határozati javaslat I/11.) pontjának a következő kiegészítését és 
alpontokba szerkesztését javasolják: 
 
 /Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy/ 
 
 "11.) a) gondoskodjon az országos rendőrfőkapitány megkeresésével arról, hogy a 
rendőri szervek kellő súllyal kezeljék az önkormányzati tulajdonú bérlakásokra elkövetett 
visszaélések ügyét is, és lépjenek fel a bérlakást tulajdonként eladni kívánó személyek, 
szervezetek ellen[;], továbbá
 b) a legfőbb ügyésszel együttműködve segítse elő az ügyészségek és rendőri szervek 
egységes, az egész országra kiterjedő adatgyűjtő és elemző informatikai rendszerének – 
adatvédelmi szempontból is aggálytalan – kialakítását és működtetését;" 
 

Indokolás: Lásd a H/15233/14. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

9.  Devánszkiné dr. Molnár Katalin, dr. Fodor Gábor, Nyakó István és Hajdu 
László képviselők a határozati javaslat I/13.) pontjának a következő kiegészítését és 
alpontokba szerkesztését javasolják: 
 
 /Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy/ 
 
 "13.) a) vizsgálja meg a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosítása során az ún. 
lakásmaffia-tevékenység visszaszorítását elősegítő jogintézmények normaszövegbe való 
beépítésének szükségességét[;], s tegye lehetővé, hogy az ingatlan-visszaélések 
krízishelyzetbe került áldozatai önkormányzati bérlakáshoz juthassanak, 
 
 b) nyújtson szakmai iránymutatást azon önkormányzatoknak, melyek önként vállalt 
feladatként jogi, ingatlanközvetítési segítséget is adnak – anyagi lehetőségeik függvényében – 
a náluk jelentkező rászorult, az úgynevezett lakásmaffia-tevékenység áldozatainak minősülő 
személyeknek, 
 c) a 2006. évi költségvetésben nyújtson állami támogatást az úgynevezett lakásmaffia-
tevékenység áldozatai lakással, vagy más módon segítő önkormányzatok részére;" 
 

Indokolás: Lásd a H/15233/15. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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10.  Devánszkiné dr. Molnár Katalin, dr. Fodor Gábor, Nyakó István és Hajdu 
László képviselők a határozati javaslat I/15.) pontjának a következő módosítását javasolják: 
 
 /Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy/ 
 
 "15.) vizsgálja meg és a 2006. évi költségvetésben biztosítsa – Sors-Társak Közhasznú 
Egyesülete véleményének figyelembevételével és közreműködésével – a krízishelyzetbe 
került családok esetében kiemelt összegű támogatás nyújtásának feltételeit központi 
költségvetési támogatással [vagy], illetőleg az önkormányzatok részvételével;" 
 

Indokolás: Lásd a H/15233/16. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

11.  Devánszkiné dr. Molnár Katalin, dr. Fodor Gábor, Nyakó István és Hajdu 
László képviselők a határozati javaslatot a következő új I/18.) ponttal javasolják kiegészíteni 
(a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerűen változik): 
 
 /Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy/ 
 
 "18.) gondoskodjék arról, hogy a 2006. évben – a középfokú ingatlanközvetítő 
tevékenység szakképesítési követelményrendszerének megtartása mellett – az emelt szintű 
ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő szakképesítés szakmai és vizsgáztatási 
követelményrendszerének a meghatározása megtörténjék, s azt az Országos Képzési 
Jegyzékbe felvegyék;" 
 

H/15233/17. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány jogtechnikailag összefügg az ajánlás 13. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a H/15233/18. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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12.  Devánszkiné dr. Molnár Katalin, dr. Fodor Gábor, Nyakó István és Hajdu 
László képviselők a határozati javaslatot a következő új I/19.) ponttal javasolják kiegészíteni 
(a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerűen változik): 
 
 /Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy/ 
 
 "19.) gondoskodjék arról, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 
folyamatosan vizsgálja a pénzintézeteknek a lakáscélú jelzáloghitelezésnél alkalmazott 
hitelbírálati, továbbá az ügyvédi tevékenység kötelező biztosítását végző biztosító 
kárrendezési gyakorlatát," 
 

H/15233/17. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány jogtechnikailag összefügg az ajánlás 13. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a H/15233/19. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője 
az Alkotmányügyi, a Költségvetési, az Önkormányzati 
és a Gazdasági biz. ülésén nem ért egyet, 
az Emberi jogi biz. ülésén egyetért

 
 
 

13.  Devánszkiné dr. Molnár Katalin, dr. Fodor Gábor, Nyakó István és Hajdu 
László képviselők a határozati javaslat I/18.) pontjának a következő módosítását és 20.) 
pontkénti szerkesztését javasolják: 
 
 /Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy/ 
 
 "[18.)] 20.) évente számoljon be az Országgyűlésnek az ún. lakásmaffia-tevékenység 
visszaszorításához és az ingatlan-visszaélések megelőzéséhez szükséges, az 1.)-[17.)]19.) 
pontban meghatározott feladatok teljesítéséről." 
 

H/15233/18. és /19. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány jogtechnikailag összefügg az ajánlás 11. és 12. pontjaiban 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a H/15233/17. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. április 27. 
 
 

Dr. Vastagh Pál s.k., 
az Alkotmányügyi 
bizottság elnöke 

Szászfalvi László s.k., 
az Emberi jogi 

 bizottság elnöke 
 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági bizottság elnöke 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési  

 bizottság elnöke 
 
 

Dr. Kovács Zoltán s.k., 
az Önkormányzati 
 bizottság elnöke 

Dr. Gál Zoltán s.k., 
a Rendészeti  

 bizottság elnöke 
 
 

Dr. Mátrai Márta s.k., 
a Szociális és családügyi 

bizottság elnöke 
 
 
 


