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Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi

bizottságának

ajánlása

a T/l7795. számon előterjesztett, A lobbitevékenységről szóló törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága a 2005 .
október 18-ai ülésén a törvényjavaslatot megvitatta és ahhoz a Házszabály 95 . § (2)
bekezdése alapján az alábbi általános vitát előkészítő ajánlást nyújtja be :

A bizottság többsége örömmel üdvözölte, hogy a hosszú előkészítés után végre
megszületett a törvényjavaslat. A többségi vélemény képviselői szerint a törvényjavaslat
az átlátható jogalkotás megteremtése és a „korrupció" visszaszorítása irányába jelentős
lépést kíván tenni . E vélemény képviselői tudomásul vették az Előterjesztő
képviselőjének a törvényjavaslathoz fűzött szóbeli indokolását.

Az Előterjesztő képviselője arra is felhívta a bizottsági tagok figyelmét, hogy a
szabályozás több ponton az Amerikai Egyesült Államok, illetve Kanada
lobbitörvényeihez hasonló rendelkezéseket kíván bevezetni, illetve az Európai
Parlament Házszabályának érdekérvényesítőkre vonatkozó rendelkezéseihez hasonló
regisztrációs rendszert kíván megteremteni .

A kisebbségi vélemény képviselő részéről több kérdés hangzott el az
Előterjesztőhöz. A kisebbségi vélemény képviselői aggodalmukat fejezték ki az
országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990 . évi LV. törvény tervezett
módosításával kapcsolatban, amely egyébként is 2/3-os, és előtte nem volt négypárti
egyeztetés. E véleményt képviselők részéről elhangzott, hogy az Előterjesztő
koncepciója átgondolatlan e téren, miként az országgyűlési bizottsági meghallgatásokra
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vonatkozóan tervezett javaslatok sem eléggé megfontoltak, tekintettel a bizottsági
gyakorlati kivitelezésre . Szóba kerültek a vitában a lobbitevékenységet végzők szakmai
követelményeire vonatkozó előírások is, e téren többen kevésbé szigorú feltételeket
látnának szívesen, vagy nem kötnék diploma megköveteléséhez .

A bizottsági tagok rákérdeztek arra is, hogy történt-e egyeztetés a
szakszervezetekkel, illetve érdekképviseleti szervezetekkel .

A bizottság a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartotta. (1 Oi, On, 8t)

A bizottság előadója az általános vitában . Ékes József (független)

Budapest, 2005 . október 18 .

Szászfalvi László
a bizottság elnöke
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