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   Az Országgyűlés 

 
Alkotmány- és igazságügyi 

bizottságának 
Rendészeti bizottságának 

 
 

m á s o d i k    k i e g é s z í t ő    a j á n l á s a 
 

az ingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatban feltárt visszaélések 
megakadályozásáról, az úgynevezett lakásmaffia tevékenység 

visszaszorításához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 
H/9872. számú országgyűlési határozati javaslat 

 
vitájához 

 
(Együtt kezelendő a H/9872/34. sz. kiegészítő ajánlással.) 

 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: 
Alkotmányügyi bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként – valamint a Rendészeti 
bizottsága megvitatta az ingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatban feltárt visszaélések 
megakadályozásáról, az úgynevezett lakásmaffia tevékenység visszaszorításához 
szükséges kormányzati intézkedésekről szóló, H/9872. számon beterjesztett országgyűlési 
határozati javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott H/9872/27-33. számú kapcsolódó módosító 
javaslatokat, valamint a H/9872/25. sz. bizottsági módosító javaslatot és azokról az alábbi 
állásfoglalásokat alakította ki. 
 
 
A H/9872/26. sz. kiegészítő ajálás 5. pontjában foglalt módosító javaslatról (az 
Önkormányzati bizottság H/9872/25. sz. módosító indítványa) és a H/9872/34. sz. kiegészítő 
ajánlásban foglalt módosító javaslatokról az Alkotmányügyi bizottság az Előterjesztő, illetve 
a Kormány képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki: 
 
Pont Bizottság Előterjesztő Kormány 
 
1.  támogatja egyetért egyetért
2.  egyharmada sem támogatja nem ért egyet egyetért
3.  egyharmada sem támogatja nem ért egyet egyetért
4.  egyharmada sem támogatja nem ért egyet egyetért
5.  egyharmada sem támogatja nem ért egyet egyetért
6.  egyharmada sem támogatja nem ért egyet egyetért
7.  egyharmada sem támogatja nem ért egyet egyetért
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H/9872/26. sz. ajánlás 5. pontja 
 
  támogatja egyetért egyetért
 
A H/9872/34. sz. kiegészítő ajánlásban foglalt módosító javaslatokról a Rendészeti 
bizottság, az Előterjesztő, illetve a Kormány képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította 
ki: 
 
Pont Bizottság Előterjesztő Kormány 
 
1.  támogatja egyetért egyetért
2.  támogatja egyetért egyetért
3.  támogatja egyetért egyetért
4.  támogatja egyetért egyetért
5.  támogatja egyetért egyetért
6.  támogatja egyetért egyetért
7.  támogatja egyetért egyetért
 
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
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Dr. Vastagh Pál s.k., 
az Alkotmányügyi 
bizottság elnöke 

Dr. Gál Zoltán s.k., 
a Rendészeti  

 bizottság elnöke 
 
 

 
 
 
 
 
 


