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Írásbeli kérdés
Dr. Schmitt Pál
az Országgyű lés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 91 .§-a alapján kérdést kívánunk feltenni

Dr. Matolcsy György
nemzetgazdasági miniszter úrna k

„Hogyan kívánja megvalósítani a lakáscélú devizahitelek esetében a
jelzálogbejegyzés tilalmára vonatkozó kormányzati célkit űzést? ”

címmel.

Kérdésünkre írásbeli választ kérünk a Miniszter Úrtól, azért t őle, mert e tárgykörben a

Kormány tagjai közül ő az illetékes.

Tisztelt Miniszter Úr !

Dr. Orbán Viktor miniszterelnök úr 2010 . június 8-án az Országgyű lésben napirend

előtti felszólalásban ismertette a kormány 29 pontból álló els ő gazdasági akciótervét .

Ezen akciótervben 26 . pontként az alábbi intézkedés megvalósítását nevesítette :

„Annak érdekében, hogy az egyre több gondot okozó lakáscélú devizahitele k

terjedését meg tudjuk állítani, ezért azt javasoljuk, hogy a jöv őben jelzálogbejegyzés

csak forint alapú lakásvásárlási hitel esetén legyen engedélyezhet ő .”

Úgy gondoljuk, hogy az intézkedések bejelentése feltehetően nem történt volna meg, h a

azt nem előzi meg alapos szakmai döntés-előkészítésen alapuló kormányzati döntés .

Az intézkedésnek az ingatlanpiacra gyakorolt hatására, valamint a magyar gazdaság

versenyképességére gyakorolt hatására tekintettel szükségesnek tartjuk az intézkedésse l

kapcsolatos részlctcs információk megismerését .

Mindezek alapján a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949 . évi XX. törvény

27. §-ában biztosított jogunkkal élve a Magyar Köztársaság Országgyűlésének

Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 91 . §-a alapján az alább i

kérdéseket intézzük Önhöz :



1. Milyen ütemezéssel kívánja megvalósítani a kormány az intézkedést ?

2. Milyen ingatlan-piaci hatásokkal számolt a kormány az intézkedé s

bevezetésével?

3. A kormány számítása szerint milyen hatása lehet az intézkedésnek a hazai

építőipar, ezen belül különösen a lakásépítés teljesítményére ?

Tisztelettel várjuk válaszát !

Budapest, 2010 . június 22 .

Gön or István

országgyűlési képviselő

MSZP

Dr. Szekeres Imre

országgyűlési képviselő
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