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   Az Országgyűlés 

 
Alkotmány- és igazságügyi 

bizottságának 
Emberi jogi, kisebbségi és 
vallásügyi bizottságának 

 
 

Gazdasági bizottságának Mentelmi, összeférhetetlenségi 
és mandátumvizsgáló bizottságának 

 
 

Önkormányzati bizottságának Társadalmi szervezetek  
bizottságának 

 
 

a j á n l á s a 
 

a lobbitevékenységről szóló T/17795. számú törvényjavaslat 
 

r é s z l e t e s 
 

vitájához 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: 
Alkotmányügyi bizottság) – első helyen kijelölt bizottságként –, Emberi jogi, kisebbségi és 
vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Gazdasági bizottsága, Mentelmi, 
összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottsága (továbbiakban: Mentelmi bizottság), 
Önkormányzati bizottsága, valamint Társadalmi szervezetek bizottsága megvitatta  
a lobbitevékenységről szóló, T/17795. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az 
ahhoz benyújtott T/17795/7-54. számú módosító javaslatokat. 
 
 Az Emberi jogi bizottság a módosító javaslatokat 2006. január 30-i ülésén tárgyalja. 
 
 A törvényjavaslat 34. §-ának (és az ajánlás 64. pontjának) az elfogadásához az 
Alkotmány 20. § (6) bekezdésének rendelkezésére tekintettel a jelenlévő országgyűlési 
képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges. 
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 Megjegyzés: A törvényjavaslat 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 törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat 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.  

 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt 
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 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. Répássy Róbert képviselő a törvényjavaslat 1. § (1) és (3) bekezdéseinek a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "1. § (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a [közhatalmi] jogalkotói döntések 
tartalmának befolyásolására irányuló megbízás alapján, ellenérték fejében (a továbbiakban: 
üzletszerűen) folytatott tevékenységre. 
 
 (2) E törvény célja, hogy biztosítsa a lobbitevékenység nyilvánosságát, meghatározza 
a döntéshozó személyek és a lobbisták kapcsolattartásának szabályait és megállapítsa e 
tevékenység alapvető előírásait. 
 
 (3) E törvény rendelkezései nem vonatkoznak azokra a gazdasági, társadalmi érdekek 
védelmére létrehozott szervezetekre, melyek tagságuk érdekeit képviselik a [közhatalmi] 
jogalkotói döntéseket hozó szerveknél, és nem vonatkoznak azokra az érdekegyeztetési 
mechanizmusokra, melyeket a [közhatalmi döntéseket hozó] jogalkotó szervek hoztak létre 
a gazdasági, társadalmi érdekek megismerése céljából. 
 
 (4) E törvény nem érinti az Alkotmány 64. §-ában rögzített jogot, mely alapján 
mindenkinek joga van arra, hogy egyedül vagy másokkal együttesen írásban kérelmet vagy 
panaszt terjesszen az illetékes állami szerv elé." 
 

T/17795/52/1-9. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 8., 11., 33., 35., 41., 44., 

45., 46., 47., 50., 51., 52., 57. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/17795/52/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

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

 
 
 

2.  Dr. Dávid Ibolya képviselő a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a közhatalmi döntések tartalmának 
befolyásolására irányuló megbízás alapján, ellenérték fejében (a továbbiakban: üzletszerűen) 
folytatott tevékenységre, valamint a társadalmi szervezetek, érdekképviseleti szervek és 
köztestületek saját nevében folytatott lobbitevékenységére." 
 

T/17795/7. sz. második része, /8., /9. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 10. és 42. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/17795/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
- a Társadalmi szervezetek biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

3.  Dr. Kóródi Mária és dr. Kis Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. §-át új (3) 
bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 
 
 "(3) Az e törvény szerinti lobbitevékenység nem folytatható hatósági eljárások, 
valamint a közbeszerzésről, illetve a koncesszióról szóló törvény hatálya alá tartozó eljárások 
során." 
 

Indokolás: Lásd a T/17795/15. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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4.  Podolák György képviselő a törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésének a következő 
tartalmi és szerkezeti módosítását javasolja: 
 
 "(3) E törvény rendelkezései nem vonatkoznak azokra; 
 
 a) a gazdasági, társadalmi érdekek védelmére létrehozott szervezetekre, melyek 
tagságuk érdekeit képviselik a közhatalmi döntéseket hozó szerveknél, [és nem vonatkoznak 
azokra] 
 
 b) az érdekegyeztetési mechanizmusokra, [melyeket a közhatalmi döntéseket hozó 
szervek hoztak létre a gazdasági, társadalmi érdekek megismerése céljából] amelyekre az 
egyeztetés, a véleménykérés, a tájékoztatás, a konzultáció vagy a közhatalmi döntés 
befolyásolására vonatkozó egyéb tevékenység lehetőségét a közhatalmi döntést hozó szerv 
vagy jogszabály teremtette meg a gazdasági, társadalmi vagy egyéb érdekek megismerése 
céljából." 
 

Indokolás: Lásd a T/17795/51. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

5.  Pettkó András képviselő a törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(3) E törvény rendelkezései nem vonatkoznak azokra a gazdasági, szakmai, 
társadalmi érdekek védelmére létrehozott szervezetekre, melyek tagságuk érdekeit képviselik 
a közhatalmi döntéseket hozó szerveknél, és nem vonatkoznak azokra az érdekegyeztetési 
mechanizmusokra, melyeket a közhatalmi döntéseket hozó szervek hoztak létre a gazdasági, 
társadalmi érdekek megismerése céljából." 
 

Indokolás: Lásd a T/17795/20. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
- a Társadalmi szervezetek biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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6.  Szászfalvi László képviselő a törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(3) E törvény rendelkezései nem vonatkoznak azokra a gazdasági, társadalmi érdekek 
védelmére létrehozott szervezetekre, melyek tagságuk érdekeit képviselik a közhatalmi 
döntéseket hozó szerveknél, valamint az egyházakra és nem vonatkoznak azokra az 
érdekegyeztetési mechanizmusokra, melyeket a közhatalmi döntéseket hozó szervek hoztak 
létre a gazdasági, társadalmi érdekek megismerése céljából." 
 

Indokolás: Lásd a T/17795/38. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

7.  Élő Norbert képviselő a törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(3) E törvény rendelkezései nem vonatkoznak azokra a gazdasági, társadalmi érdekek 
védelmére létrehozott szervezetekre, melyek tagságuk érdekeit képviselik a közhatalmi 
döntéseket hozó szerveknél, és nem vonatkoznak azokra az érdekegyeztetési 
mechanizmusokra, melyeket a közhatalmi döntéseket hozó szervek hoztak létre a gazdasági, 
társadalmi érdekek megismerése céljából. Kivétel – és ilyenkor e törvény hatálya alá esnek – 
azon gazdasági, társadalmi érdekek védelmére létrehozott szervezetek, akik tevékenységük 
folytatásához állami támogatáson kívül, tagjain kívüli magánszemélyektől, jogi személyektől, 
jogi személyiség nélküli társaságoktól, költségvetési-, illetve egyéb szervektől kapnak 
támogatást abból a célból, hogy ezen személyek érdekében lobbi tevékenységet folytassanak." 
 

Indokolás: Lásd a T/17795/37. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
- a Társadalmi szervezetek biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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8.  Dr. Répássy Róbert képviselő a törvényjavaslat 3. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 "3. § A lobbistákról vezetett nyilvántartási rendszer nem akadályozhatja a 
[közhatalmat gyakorló] jogalkotó szervek szabad és nyílt elérhetőségét." 
 

Megjegyzés: A módosító indítványban a §-ok jelölése nem mindig egyezik a törvényjavaslatban érintett 
helyekkel, ezt az ajánlás itt és a következő részekben is pontosítja. 

 
T/17795/52/1-9. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 11., 33., 35., 41., 44., 
45., 46., 47., 50., 51., 52., 57. pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/17795/52/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

9.  Pettkó András képviselő a törvényjavaslat 4. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 "4. § Ez a törvény nem érinti más jogszabályoknak az érdekérvényesítésre, illetve 
érdekképviseletre vonatkozó szabályait és nem korlátozhatja az 1.§ (3) bekezdésében írt 
szervezetek és érdekegyeztetési mechanizmusok jogszerű érdekérvényesítő tevékenységét." 
 

Indokolás: Lásd a T/17795/17. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
- a Társadalmi szervezetek biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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10.  Dr. Dávid Ibolya képviselő a törvényjavaslat 5. § c) pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /5. § E törvény alkalmazásában/ 
 
 "c) lobbitevékenység: közhatalmi döntés befolyásolását vagy érdekérvényesítést célzó 
minden olyan tevékenység vagy magatartás, melyet megbízás alapján, üzletszerűen, illetve a 
társadalmi szervezetek, érdekképviseleti szervek és köztestületek saját nevükben folytatnak;" 
 

T/17795/7. sz. második része, /8., /9. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2. és 42. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/17795/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
- a Társadalmi szervezetek biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

11.  Dr. Répássy Róbert képviselő a törvényjavaslat 5. § c) pontjának a következő 
módosítását, valamint f) pontjának az elhagyását javasolja: 
 
 /5. § E törvény alkalmazásában/ 
 
 "a) lobbista: az a természetes személy, akit e törvény előírásai szerinti nyilvántartásba 
felvesznek, és lobbitevékenységet folytat; 
 
 b) lobbiszervezet: az a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, amelyet e törvény előírásai szerinti nyilvántartásba felvesznek, és 
lobbitevékenységet folytat; 
 
 c) lobbitevékenység: [közhatalmi] jogalkotói döntés befolyásolását vagy 
érdekérvényesítést célzó minden olyan tevékenység vagy magatartás, melyet megbízás 
alapján, üzletszerűen folytatnak; 
 
 d) kapcsolatfelvétel: bármely szóbeli vagy írásbeli kommunikáció, ideértve az 
elektronikus kommunikációt is; 
 
 e) közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § 
b) pontjában meghatározott személy; 
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 [f) közhatalmi döntés: az Országgyűlés, a Kormány, a helyi önkormányzat, ezek 
szervei, tagjai vagy tisztségviselői, továbbá az ezek irányítása, illetve felügyelete alá 
tartozó szervek vagy személyek jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörébe 
tartozó döntés;] 
 
 [g)] f) közzététel: az adott szerv honlapján digitális formában, bárki számára 
azonosítás nélkül, ingyenesen történő hozzáférhetővé tétel; 
 
 [h)] g) megbízás: lobbitevékenységre vonatkozó megbízási vagy munkaszerződés 
megkötése." 
 

T/17795/52/1-9. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 8., 33., 35., 41., 44., 

45., 46., 47., 50., 51., 52., 57. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/17795/52/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

12.  Fogarasiné Deák Valéria képviselő a törvényjavaslat 5. § f) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /5. § E törvény alkalmazásában/ 
 
 "f) közhatalmi döntés: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálya alá tartozó döntések kivételével az 
Országgyűlés, a Kormány, a helyi önkormányzat, ezek szervei, tagjai vagy tisztségviselői, 
továbbá az ezek irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek vagy személyek 
jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörébe tartozó döntés;" 
 

Indokolás: Lásd a T/17795/39. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
- a Társadalmi szervezetek biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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13.  Dr. Dávid Ibolya képviselő a törvényjavaslat 5. § f) pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /5. § E törvény alkalmazásában/ 
 
 "f) közhatalmi döntés: az Országgyűlés, a Kormány, a Kormány tagja és a helyi 
önkormányzat[, ezek szervei, tagjai vagy tisztségviselői, továbbá az ezek irányítása, illetve 
felügyelete alá tartozó szervek vagy személyek] jogszabályban meghatározott feladat- és 
hatáskörébe tartozó jogalkotói döntés;" 
 

Indokolás: Lásd a T/17795/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

14.  Páva Zoltán képviselő a törvényjavaslat 7. § (1) bekezdésének a következő 
kiegészítését javasolja: 
 
 "7. § (1) A nyilvántartást vezető szerv – kérelemre – nyilvántartásba veszi azt a 
természetes vagy jogi személyt, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki 
vagy amely megfelel az e törvényben rögzített feltételeknek. Lobbitevékenységet a 
lobbitevékenységet végzők számára létrehozott köztestület (a továbbiakban: lobbikamara) 
tagjaként, e lobbikamara általi nyilvántartásba vételt követően lehet folytatni. A 
lobbitevékenység részletes szabályait e lobbikamara határozza meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/17795/33. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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15.  Dr. Vastagh Pál képviselő a törvényjavaslat 7. § (2) bekezdése c) pontjának 

helyébe a következő rendelkezést javasolja: 
 
 /(2) A lobbisták nyilvántartásába olyan természetes személyt lehet felvenni, aki/ 
 
 "c) [egyetemi végzettséggel rendelkezik,] felsőfokú jogi, közgazdasági vagy 
politológus diplomával vagy érdekérvényesítő (lobbi) szakember szakképzettséggel 
rendelkezik és" 
 

Indokolás: Lásd a T/17795/21/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

16.  Pettkó András, valamint Páva Zoltán képviselő a törvényjavaslat 7. § (2) 
bekezdése c) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) A lobbisták nyilvántartásába olyan természetes személyt lehet felvenni, aki/ 
 
 "c) [egyetemi] felsőfokú végzettséggel rendelkezik, és" 
 

Indokolás: Lásd a T/17795/19. számú módosító javaslat 
indokolását, valamint a T/17795/28. számú módosító javaslat 
első változatának indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Társadalmi szervezetek biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

17.  Páva Zoltán képviselő a törvényjavaslat 7. § (2) bekezdése c) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) A lobbisták nyilvántartásába olyan természetes személyt lehet felvenni, aki/ 
 
 "c) jogi egyetemi vagy szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik, és" 
 

Indokolás: Lásd a T/17795/28. számú módosító javaslat 
második változatának indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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18.  Dr. Juhászné Lévai Katalin képviselő a törvényjavaslat 7. § (2) bekezdése c) 

pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) A lobbisták nyilvántartásába olyan természetes személyt lehet felvenni, aki/ 
 
 "c) egyetemi végzettséggel vagy főiskolai végzettséggel és szakirányú képesítéssel 
rendelkezik, és" 
 

Indokolás: Lásd a T/17795/24. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

19.  Páva Zoltán képviselő a törvényjavaslat 7. § (3) bekezdése felvezető szövegének 
a következő módosítását javasolja: 
 
 "(3) A lobbiszervezetek nyilvántartásába olyan [jogi személyt vagy] jogi 
személyiséggel [nem] rendelkező szervezetet lehet felvenni, amely" 
 

Indokolás: Lásd a T/17795/29. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

20.  Páva Zoltán képviselő a törvényjavaslat 7. § (3) bekezdése a) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /(3) A lobbiszervezetek nyilvántartásába olyan jogi személyt vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezetet lehet felvenni, amely/ 
 
 "a) a rá vonatkozó jogszabályok szerint szabályosan megalakult és az illetékességgel 
és hatáskörrel rendelkező cégbíróság vagy megyei bíróság által jogerősen nyilvántartásba 
vett," 
 

Indokolás: Lásd a T/17795/27. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 
 



-  12  - 

 
21.  Páva Zoltán képviselő a törvényjavaslat 7. §-át új (4) bekezdéssel javasolja 

kiegészíteni: 
 
 "(4) Lobbitevékenységet csak az folytathat, aki rendelkezik erre a célra kötött 
felelősségbiztosítással." 
 

Indokolás: Lásd a T/17795/30. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

22.  Podolák György képviselő a törvényjavaslat 8. § (2) bekezdése e) pontja helyébe 
a következő rendelkezést javasolja: 
 
 /(2) A lobbiszervezetek nyilvántartásába felvételét kérő jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet felvételi kérelmének tartalmaznia kell/ 
 
 "e) [annak okirati igazolását, hogy a szervezet legalább egy tagja vagy 
alkalmazottja szerepel a 7. § (2) bekezdés szerinti lobbisták nyilvántartásában] azon 
lobbisták nevét, akik a lobbiszervezet megbízása alapján lobbitevékenységet folytatnak." 
 

T/17795/45., /46., /47., /48., /49. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 34., 36., 37., 39., 58. 

pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/17795/41. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

23.  Páva Zoltán képviselő a törvényjavaslat 8. § (2) bekezdését új f) ponttal 
javasolja kiegészíteni: 
 
 /(2) A lobbiszervezetek nyilvántartásába felvételét kérő jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet felvételi kérelmének tartalmaznia kell/ 
 
 "e) annak okirati igazolását, hogy a szervezet legalább egy tagja vagy alkalmazottja 
szerepel a 7. § (2) bekezdés szerinti lobbisták nyilvántartásában, 
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 f) a nyilvántartásba vételi kérelemhez csatolni kell a lobbiszervezet képviseletére 
jogosult eredeti aláírási címpéldányát." 
 

Indokolás: Lásd a T/17795/35. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

24.  Dr. Juhászné Lévai Katalin képviselő a törvényjavaslat 10. § a) és c) pontjainak 
a következő módosítását, valamint ezekkel összefüggésben új (2) bekezdéssel történő 
kiegészítését javasolja: 
 
 "(1) Nem végezhet lobbitevékenységet 
 
 a) az országgyűlési képviselő, az európai parlamenti képviselő, az állami vezető, [a 
helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat képviselő-testületének (közgyűlésének) vagy 
bizottságának a tagja,] továbbá a polgármester, a főpolgármester és a közgyűlés elnöke, 
 
 b) az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési szerv, annak vezetője, 
tisztségviselője, tagja, valamint a velük közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, bírói 
vagy ügyészségi, illetőleg hivatásos szolgálati viszonyban, munkaviszonyban vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy, 
 
 c) az a gazdálkodó szervezet, amelyben az állam, illetve a helyi önkormányzat 
többségi tulajdoni részesedéssel rendelkezik, [valamint e szervezet tagja, vezető 
tisztségviselője, valamint felügyelőbizottságának tagja,] 
 
 d) a párt és annak tisztségviselője, 
 
 e) a köztestület és annak tisztségviselője, 
 
 f) a közalapítvány és kezelő szervének tisztségviselője. 
 
 (2) Nem végezhet lobbitevékenységet az alábbi személy, amennyiben e tevékenység a 
tisztségénél fogva betöltött közhatalmi szint döntéseinek befolyásolására irányul: 
 
 a) a helyi önkormányzat képviselő-testületének (közgyűlésének) vagy bizottságának a 
tagja, 
 
 b) állami, illetve a helyi önkormányzati többségi tulajdoni részesedéssel rendelkező 
gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, valamint felügyelő-bizottságának tagja." 
 

Indokolás: Lásd a T/17795/23. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Mentelmi biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

25.  Podolák György képviselő a törvényjavaslat 10. § c) pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /10. § Nem végezhet lobbitevékenységet/ 
 
 "[c) az a gazdálkodó szervezet, amelyben az állam, illetve a helyi önkormányzat 
többségi tulajdoni részesedéssel rendelkezik, valamint e szervezet tagja, vezető 
tisztségviselője, valamint felügyelőbizottságának tagja,]" 
 

Indokolás: Lásd a T/17795/50. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Mentelmi biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

26.  Dr. Vastagh Pál képviselő a törvényjavaslat 10. § c) pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /10. § Nem végezhet lobbitevékenységet/ 
 
 "c) az a gazdálkodó szervezet, amelyben az állam[, illetve a helyi önkormányzat] 
többségi tulajdoni részesedéssel rendelkezik, [valamint] e szervezet tagja, vezető 
tisztségviselője, valamint felügyelőbizottságának tagja, illetve a helyi önkormányzatnál az a 
gazdálkodó szervezet, amelyben a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedéssel 
rendelkezik, e szervezet tagja, vezető tisztségviselője, valamint felügyelő-bizottságának 
tagja," 
 

Indokolás: Lásd a T/17795/21/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Mentelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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27.  Dr. Dávid Ibolya képviselő a törvényjavaslat 10. § e)-f) pontjainak az elhagyását 
javasolja: 
 
 /10. § Nem végezhet lobbitevékenységet/ 
 
 "d) a párt és annak tisztségviselője[,] 
 
 [e) a köztestület és annak tisztségviselője, 
 
 f) a közalapítvány és kezelő szervének tisztségviselője]." 
 

Indokolás: Lásd a T/17795/11. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Mentelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
- a Társadalmi szervezetek biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

28.  Páva Zoltán képviselő a törvényjavaslat 10. §-a kiegészítését javasolja az „és 
ezek közeli hozzátartozója” kitétellel: 
 
 "10. § Nem végezhet lobbitevékenységet 
 
 a) az országgyűlési képviselő, az európai parlamenti képviselő, az állami vezető, a 
helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat képviselő-testületének (közgyűlésének) vagy 
bizottságának a tagja, továbbá a polgármester, a főpolgármester és a közgyűlés elnöke, 
 
 b) az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési szerv, annak vezetője, 
tisztségviselője, tagja, valamint a velük közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, bírói 
vagy ügyészségi, illetőleg hivatásos szolgálati viszonyban, munkaviszonyban vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy, 
 
 c) az a gazdálkodó szervezet, amelyben az állam, illetve a helyi önkormányzat 
többségi tulajdoni részesedéssel rendelkezik, valamint e szervezet tagja, vezető 
tisztségviselője, valamint felügyelőbizottságának tagja, 
 
 d) a párt és annak tisztségviselője, 
 
 e) a köztestület és annak tisztségviselője, 
 
 f) a közalapítvány és kezelő szervének tisztségviselője 
 
 és ezek közeli hozzátartozója." 
 

Indokolás: Lásd a T/17795/34. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 



-  16  - 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Mentelmi biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

29.  Fogarasiné Deák Valéria képviselő a törvényjavaslat 10. §-át új g) ponttal 
javasolja kiegészíteni: 
 
 /10. § Nem végezhet lobbitevékenységet/ 
 
 "f) a közalapítvány és kezelő szervének tisztségviselője; 
 
 g) az Országgyűlés, a Kormány, a helyi önkormányzat, ezek szervei, tagjai vagy 
tisztségviselői, továbbá ezek irányítása, felügyelete alá tartozó szervek vagy személyek 
meghatározott feladatainak ellátását segítő, jogszabály vagy az állami irányítás egyéb jogi 
eszköze által létrehozott testület tagja." 
 

Indokolás: Lásd a T/17795/40. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Mentelmi biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
- a Társadalmi szervezetek biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

30.  Kocsis Róbert képviselő a törvényjavaslat 11. § (1) bekezdése felvezető 
szövegének a következő módosítását, valamint (2) bekezdésének az elhagyását javasolja: 
 
 "11. § (1) A 10. § a)–f) pontjában felsorolt személy, valamint ezek hozzátartozója 
 
 a) nem lehet lobbiszervezet személyes közreműködő tagja, tulajdonosa, 
 
 b) nem állhat szerződéses kapcsolatban lobbiszervezettel, 
 
 c) a 24. §-ban meghatározottakon kívül nem fogadhat el lobbistától vagy 
lobbiszervezettől semmilyen előnyt. 
 
 [(2) Amennyiben a 10. §-ban felsorolt személy közeli hozzátartozója valósítja meg 
az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározottakat, a 10. §-ban felsorolt személy 
köteles erről haladéktalanul tájékoztatni az érintett közhatalmi döntést hozó szervet, 
amely gondoskodik ennek a 10. §-ban meghatározott tájékoztatóban való 
közzétételéről.]" 
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Indokolás: Lásd a T/17795/54. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Mentelmi biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

31.  Dr. Dávid Ibolya képviselő a törvényjavaslat 11. § (1) bekezdése a) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /11. § (1) A 10. § a)–f) pontjában felsorolt személy/ 
 
 "a) nem lehet lobbiszervezet személyes közreműködő tagja, tulajdonosa, alapítója," 
 

Indokolás: Lásd a T/17795/12. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Mentelmi biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

32.  Páva Zoltán képviselő a törvényjavaslat 11. § (2) bekezdés első mondatának 
első fordulatában a közeli hozzátartozó helyett „hozzátartozó” kifejezés használatát 
javasolja: 
 
 "(2) Amennyiben a 10. §-ban felsorolt személy [közeli hozzátartozója] hozzátartozó 
valósítja meg az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározottakat, a 10. §-ban felsorolt 
személy köteles erről haladéktalanul tájékoztatni az érintett közhatalmi döntést hozó szervet, 
amely gondoskodik ennek a 30. §-ban meghatározott tájékoztatóban való közzétételéről." 
 

T/17795/36. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 43. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/17795/31. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Mentelmi biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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33.  Dr. Répássy Róbert képviselő a törvényjavaslat 11. § (2) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) Amennyiben a 10. §-ban felsorolt személy közeli hozzátartozója valósítja meg az 
(1) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározottakat, a 10. §-ban felsorolt személy köteles erről 
haladéktalanul tájékoztatni az érintett [közhatalmi döntést hozó] jogalkotó szervet, amely 
gondoskodik ennek a 30. §-ban meghatározott tájékoztatóban való közzétételéről." 
 

T/17795/52/1-9. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 8., 11., 35., 41., 44., 

45., 46., 47., 50., 51., 52., 57. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/17795/52/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

34.  Podolák György képviselő a törvényjavaslat 13. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 "13. § (1) A nyilvántartásba vett [személy] lobbista és lobbiszervezet a 8. § (1)–(2) 
bekezdésében felsorolt adataiban bekövetkezett változásokat 15 napon belül köteles írásban 
bejelenteni a nyilvántartást vezető szervnek. 
 
 (2) Ha a nyilvántartást vezető szerv tudomást szerez arról, hogy a nyilvántartásba vett 
[személy] lobbista és lobbiszervezet az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének nem tett 
eleget, 8 napos határidővel írásban felhívja a személyt bejelentési kötelezettségének 
teljesítésére, valamint tájékoztatja a teljesítés elmaradásának következményeiről. A határidő 
eredménytelen eltelte esetén a 16. § (2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. 
 
 (3) A nyilvántartásból való törlés mellőzhető, ha a [személy] lobbista és 
lobbiszervezet az adatszolgáltatási kötelezettségének első ízben nem tesz eleget, feltéve, ha 
valószínűsíti, hogy kötelezettségének önhibáján kívül nem tudott határidőben eleget tenni, és 
mulasztását a (2) bekezdés szerinti határidő lejártát követő 15 napon belül pótolta." 
 

T/17795/41., /45., /46., /47., /48. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 22., 36., 37., 39., 58. 

pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/17795/49. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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35.  Dr. Répássy Róbert képviselő a törvényjavaslat 16. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "16. § (1) A [közhatalmi döntést hozó] jogalkotó szerv – a tényállás összefoglaló 
leírásával és a rendelkezésére álló bizonyítékok egyidejű csatolásával – haladéktalanul 
tájékoztatja a nyilvántartást vezető szervet, ha azt észleli, hogy a lobbista az e törvényben 
foglaltakat eljárása során megsértette." 
 

T/17795/52/1-9. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 8., 11., 33., 41., 44., 

45., 46., 47., 50., 51., 52., 57.. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/17795/52/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

36.  Podolák György képviselő a törvényjavaslat 16. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(3) Törölni kell a lobbiszervezetek nyilvántartásából azt a jogi személyt vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetet, amely nem felel meg a 7. § (3) bekezdésében 
foglalt feltételeknek, vagy nem tesz eleget a 13. § (1) bekezdésében foglalt bejelentési 
kötelezettségének." 
 

T/17795/41., /45., /46., /47., /49. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 22., 34., 37., 39., 58. 

pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/17795/48. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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37.  Podolák György képviselő a törvényjavaslat 17. § (1) bekezdésének a következő 

módosítását javasolja: 
 
 "17. § (1) Ha az e törvényben meghatározott okok miatt a lobbistát, illetve a 
lobbiszervezetet a nyilvántartásból törölték – ide nem számítva azt az esetet, ha [a lobbista] az 
érintett a tevékenységét saját döntése alapján szünteti meg –, a lobbista, illetve a lobbiszervezet a 
nyilvántartásból történő törlés hatálybalépésétől kezdődő egy évig nem vehető fel ismét a 
nyilvántartásba." 
 

T/17795/41., /45., /46., /48., /49. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 22., 34., 36., 39., 58. 

pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/17795/47. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

38.  Páva Zoltán képviselő a törvényjavaslat 17. § (1)-(3) bekezdéseinek a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "17. § (1) Ha az e törvényben meghatározott ok[ok] miatt a lobbistát a nyilvántartásból 
törölték – ide nem számítva azt az esetet, ha a lobbista a tevékenységét saját döntése alapján 
szünteti meg –, a lobbista – a nyilvántartást vezető döntése szerint – a nyilvántartásból történő 
törlés hatálybalépésétől kezdődő egytől öt évig nem vehető fel ismét a nyilvántartásba. 
 
 (2) Ha a lobbistát az (1) bekezdésben megjelölt határidő [leteltét] elteltét követően 
újból nyilvántartásba veszik, és ismételten megszegi e törvény rendelkezéseit, a nyilvántartást 
vezető szerv törli a nyilvántartásból. Ebben az esetben a lobbista – a nyilvántartást vezető 
döntése szerint – a nyilvántartásból történő törlés hatálybalépésétől kezdődő [két] öttől tíz 
évig nem vehető fel ismét a nyilvántartásba. 
 
 (3) A (2) bekezdésben foglaltak megfelelően irányadóak a második esetet követő 
minden további, e törvény szerinti jogszabálysértésre is azzal, hogy ebben az esetben a 
lobbista a nyilvántartásból történő törlés hatálybalépésétől kezdődő [három] tíz évig nem 
vehető fel ismét a nyilvántartásba." 
 

Indokolás: Lásd a T/17795/26. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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39.  Podolák György képviselő a törvényjavaslat 20. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 "20. § A nyilvántartást vezető szervnek a nyilvántartásból való törlést követően – a 
törlés tényének és okának feltüntetésével – három évig gondoskodnia kell a lobbista, illetve a 
lobbiszervezet adatainak közzétételéről." 
 

T/17795/41., /45., /47., /48., /49. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 22., 34., 36., 37., 58. 

pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/17795/46. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

40.  Dr. Dávid Ibolya képviselő a törvényjavaslat 21. §-a felvezető szövegének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "21. § (1) A lobbista [e] megbízás alapján, üzletszerűen folytatott tevékenysége során" 
 

Indokolás: Lásd a T/17795/7. számú módosító javaslat 
első részének indokolását. 

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

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

 
 
 

41.  Dr. Répássy Róbert képviselő a törvényjavaslat 21. § a), e) és g)-h) pontjainak a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /21. § A lobbista e tevékenysége során/ 
 
 "a) köteles a [közhatalmat gyakorló] jogalkotó szerv képviselőjével közölni 
megbízójának nevét és a kapcsolatfelvétel célját, 
 
 b) köteles e törvényből származó kötelezettségeiről – beleértve a nyilvántartások 
adattartalmát – tájékoztatni megbízóját, 
 
 c) nem használhat fel semmilyen, a megbízótól kapott bizalmas vagy egyéb bennfentes 
információt megbízója hátrányára, 
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 d) a megbízók kellő tájékoztatás mellett megadott beleegyezése nélkül nem 
képviselhet egymással ellentétes érdekeket vagy egymással versenyben álló megbízók 
érdekeit, 
 
 e) az ilyen tevékenységet végző személyektől elvárható fokozott gondossággal járjon 
el annak érdekében, hogy biztosítsa állítása, értesülése pontosságát, hitelességét és 
valódiságát, amelyeket a megbízónak, illetve a megbízó érdekében a [közhatalmi döntést 
hozó] jogalkotó szervnek szolgáltat, 
 
 f) köteles tudatni megbízójával, ha a megbízó célja jogellenes, etikátlan, vagy annak 
végrehajtása a lobbista hivatás alapvető szabályaival ellentétes, és vissza kell utasítania, hogy 
bármit tegyen a megbízó ilyen célja érdekében, 
 
 g) megtartja a [közhatalmat gyakorló] jogalkotó szerv működési szabályainak rá 
vonatkozó rendelkezéseit, 
 
 h) tisztességtelen eszközökkel nem szerezhet információkat a [közhatalmi döntést 
hozó] jogalkotó szerv működésével kapcsolatban." 
 

T/17795/52/1-9. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 8., 11., 33., 35., 44., 

45., 46., 47., 50., 51., 52., 57. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/17795/52/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

42.  Dr. Dávid Ibolya képviselő a törvényjavaslat 21. §-át új (2) bekezdéssel történő 
kiegészítését javasolja: 
 
 "(2) A társadalmi szervezet, érdekképviseleti szerv és köztestület saját nevében 
folytatott tevékenysége során
 
 a) köteles a közhatalmat gyakorló szerv képviselőjével közölni a kapcsolatfelvétel 
célját, 
 
 b) megtartja a közhatalmat gyakorló szerv működési szabályainak rá vonatkozó 
rendelkezéseit, 
 
 c) tisztességtelen eszközökkel nem szerezhet információkat a közhatalmi döntést hozó 
szerv működésével kapcsolatban." 
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T/17795/7. sz. második része, /8., /9. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2. és 10. pontjában 
ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/17795/7. számú módosító javaslat 
második részének indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
- a Társadalmi szervezetek biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

43.  Páva Zoltán képviselő a törvényjavaslat 22. §-ában a „közeli hozzátartozó” 
helyett „hozzátartozóval” kifejezés használatát javasolja: 
 
 "22. § Nem folytathat lobbitevékenységet a lobbista annál a közhatalmi döntést hozó 
szervnél, amelynél [közeli hozzátartozója] hozzátartozóval vezető tisztséget tölt be." 
 

T/17795/31. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 32. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/17795/36. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

44.  Dr. Répássy Róbert képviselő a törvényjavaslat 22. §-ának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "22. § Nem folytathat lobbitevékenységet a lobbista annál a [közhatalmi döntést 
hozó] jogalkotó szervnél, amelynél közeli hozzátartozója vezető tisztséget tölt be." 
 

T/17795/52/1-9. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 8., 11., 33., 35., 41., 

45., 46., 47., 50., 51., 52., 57. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/17795/52/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

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

 
 
 

45.  Dr. Répássy Róbert képviselő a törvényjavaslat 23. §-ának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "23. § A lobbitevékenység nem irányulhat arra, hogy a [közhatalmi döntést hozó] 
jogalkotó szerv jogszabályban meghatározott kötelezettségeinek ne tegyen eleget." 
 

T/17795/52/1-9. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 8., 11., 33., 35., 41., 

44., 46., 47., 50., 51., 52., 57. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/17795/52/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

46.  Dr. Répássy Róbert képviselő a törvényjavaslat 24. §-ának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "24. § (1) A lobbista – az adott szervnél folytatott lobbitevékenység során vagy annak 
körén kívül – nem adhat, nem ajánlhat fel és nem közvetíthet a [közhatalmi döntést hozó] 
jogalkotó szerv vagy annak tagja, munkatársa részére semmilyen előnyt. 
 
 (2) Nem minősül az (1) bekezdés szerinti előnynek a lobbista által a [közhatalmi 
döntést hozó] jogalkotó szerv számára egy megbízáshoz kapcsolódóan egy alkalommal 
nyújtott, a kötelező legkisebb munkabér egytizedét meg nem haladó összegű, a személyi 
jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott reprezentáció." 
 

T/17795/52/1-9. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 8., 11., 33., 35., 41., 

44., 45., 47., 50., 51., 52., 57.. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/17795/52/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

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

 
 
 

47.  Dr. Répássy Róbert képviselő a törvényjavaslat 25. § (1) bekezdése felvezető 
szövegének és c) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 "25. § (1) A lobbista kezdeményezheti a [közhatalmi] jogalkotói döntést meghozó 
szervnél, hogy 
 
 a) az Országgyűlés döntésével kapcsolatos lobbitevékenység során az Országgyűlés 
kijelölt bizottsága előtt a bizottság által meghatározott időkeretben, 
 
 b) a Kormány, illetőleg a kormánytagok döntésével kapcsolatos lobbitevékenység 
során a hatáskörrel rendelkező miniszter által kijelölt vezető előtt, a vezető által 
meghatározott időkeretben, 
 
 c) a helyi önkormányzat [döntésével] rendeletével kapcsolatos lobbitevékenység során 
az önkormányzat illetékes bizottsága előtt, ennek hiányában a képviselő-testület (a közgyűlés) 
ülésén a bizottság vagy a képviselő-testület (a közgyűlés) által meghatározott időkeretben 
 

legalább egy alkalommal személyesen is kifejthesse álláspontját." 
 

T/17795/52/1-9. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 8., 11., 33., 35., 41., 

44., 45., 46., 50., 51., 52., 57. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/17795/52/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

48.  Dr. Répássy Róbert képviselő a törvényjavaslat 25. § (3) bekezdésének az 
elhagyását javasolja: 
 
 "[(3) Az (1) bekezdés b)–c) pontjai szerinti esetben biztosítani kell, hogy 
meghatározott időkeretben legalább egy alkalommal a lobbista személyesen is 
kifejthesse álláspontját, amennyiben a lobbista a jogszabály előkészítése során konkrét, 
érdemi javaslatait írásban eljuttatta a közhatalmi döntés előkészítőjéhez.]" 
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Indokolás: Lásd a T/17795/52/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

49.  Dr. Kóródi Mária és dr. Kis Zoltán képviselő a törvényjavaslat 25. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(3) Az (1) bekezdés b)–c) pontjai szerinti esetben lehetőség szerint biztosítani kell, 
hogy meghatározott időkeretben [legalább egy alkalommal] a lobbista személyesen is 
kifejthesse álláspontját, amennyiben a lobbista a jogszabály előkészítése során konkrét, 
érdemi javaslatait írásban eljuttatta a közhatalmi döntés előkészítőjéhez." 
 

Indokolás: Lásd a T/17795/16. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

50.  Dr. Répássy Róbert képviselő a törvényjavaslat 26. §-ának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "26. § A személyes kapcsolatfelvételről a [közhatalmi döntést hozó] jogalkotó szerv 
képviselője emlékeztetőt készít, amely röviden összefoglalja a találkozón elhangzottak 
lényegét. A 25. § (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti esetben az Országgyűlés 
Házszabályában és a helyi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában foglaltak 
irányadóak." 
 

T/17795/52/1-9. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 8., 11., 33., 35., 41., 

44., 45., 46., 47., 51., 52., 57. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/17795/52/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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51.  Dr. Répássy Róbert képviselő a törvényjavaslat 27. §-ának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "27. § A lobbitevékenység céljával összefüggő tárgykörben a lobbista szakmai 
tanácskozáson való részvételre hívhatja meg a [közhatalmi döntést hozó] jogalkotó szerv 
tagját, képviselőjét. A tanácskozáson való részvétellel összefüggő költségeket azonban nem 
térítheti meg a közhatalmi döntést hozó szerv, illetőleg az annak képviseletében részt vett 
személy részére." 
 

T/17795/52/1-9. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 8., 11., 33., 35., 41., 

44., 45., 46., 47., 50., 52., 57. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/17795/52/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

52.  Dr. Répássy Róbert képviselő a törvényjavaslat 28. §-ának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "28. § A lobbista a [közhatalmi döntést hozó] jogalkotó szerv részére szakmai 
háttéranyagokat, tudományos kiadványokat, hatástanulmányokat küldhet, illetve 
rendelkezésére bocsáthatja saját kutatásainak, elemzéseinek eredményét is." 
 

T/17795/52/1-9. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 8., 11., 33., 35., 41., 

44., 45., 46., 47., 50., 51., 57. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/17795/52/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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53.  Dr. Vastagh Pál képviselő a törvényjavaslat 29. § (2) bekezdésének a következő 

módosítását javasolja: 
 
 "(2) A lobbista – azon a napon, amikor a lobbitevékenységgel összefüggő 
törvényjavaslat tárgyalása az Országgyűlés plenáris ülésének vagy valamely országgyűlési 
bizottság (albizottság) ülésének napirendjén szerepel – igazolványa felmutatásával jogosult az 
Országgyűlés épületébe belépni, amennyiben ezt a szándékát [24 órával] egy munkanappal 
korábban az Országgyűlés Hivatala számára írásban jelezte." 
 

Indokolás: Lásd a T/17795/21/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
- a Társadalmi szervezetek biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

54.  Pettkó András képviselő a törvényjavaslat 29. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) A lobbista – azon a napon, amikor a lobbitevékenységgel összefüggő 
törvényjavaslat tárgyalása az Országgyűlés plenáris ülésének vagy valamely országgyűlési 
bizottság (albizottság) ülésének napirendjén szerepel – igazolványa felmutatásával jogosult az 
Országgyűlés épületébe belépni, amennyiben ezt a szándékát [24 órával] 1 munkanappal 
korábban az Országgyűlés Hivatala számára írásban jelezte." 
 

Indokolás: Lásd a T/17795/22. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
- a Társadalmi szervezetek biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

55.  Páva Zoltán képviselő a törvényjavaslatot új 30. §-sal – „A lobbitevékenység 
alapvető szabályai”-nak címen belül – javasolja kiegészíteni: 
 
 "30. § Lobbitevékenységet kizárólag írásba foglalt megbízási szerződés alapján lehet 
folytatni." 
 

Indokolás: Lásd a T/17795/32. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

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

 
 
 

56.  Dr. Juhászné Lévai Katalin képviselő a törvényjavaslat 30. § (1)-(2) 
bekezdéseinek a következő módosítását javasolja: 
 
 "(1) A lobbista a nyilvántartásba való felvételét követően [negyedévente] félévente 
tájékoztatót készít a lobbitevékenységéről, és azt a naptári [negyedévet] félévet követő hónap 
utolsó napjáig eljuttatja a nyilvántartást vezető szerv részére. 
 
 (2) A lobbista tájékoztatásadási kötelezettségének első ízben annak a naptári 
[negyedévet] félévet követő hónapnak az utolsó napján köteles eleget tenni, amely naptári 
[negyedévben] félévben tevékenységét megkezdte." 
 

Indokolás: Lásd a T/17795/25. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

57.  Dr. Répássy Róbert képviselő a törvényjavaslat 30. § (3) bekezdése a), d) 
pontjainak és (5) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "30. § (1) A lobbista a nyilvántartásba való felvételét követően negyedévente 
tájékoztatót készít a lobbitevékenységéről, és azt a naptári negyedévet követő hónap utolsó 
napjáig eljuttatja a nyilvántartást vezető szerv részére. 
 
 (2) A lobbista tájékoztatásadási kötelezettségének első ízben annak a naptári 
negyedévet követő hónapnak az utolsó napján köteles eleget tenni, amely naptári 
negyedévben tevékenységét megkezdte. 
 
 (3) A tájékoztató tartalmazza 
 
 a) annak tételes felsorolását, hogy a lobbista mely [közhatalmi] jogalkotói döntések 
kapcsán végzett lobbitevékenységet, 
 
 b) az adott jogszabálytervezethez kapcsolódó lobbitevékenység konkrét célja (céljai) 
lényegének megjelölését, 
 
 c) a lobbitevékenység során az adott ügyben igénybe vett eszközök felsorolását, 
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 d) annak megjelölését, hogy a [közhatalmi döntést hozó] jogalkotó szervnél kivel és 
hány esetben történt kapcsolatfelvétel, 
 
 e) a 24. § (2) bekezdése szerinti reprezentáció tényét, alkalmankénti összegét, az abban 
érintett személyek nevének, valamint beosztásának megjelölését, 
 
 f) a lobbitevékenység megbízójának a megnevezését. 
 
 (4) A lobbiszervezetnek a lobbisták nyilvántartásában szereplő tagja vagy 
munkavállalója által készített tájékoztató csak az adott természetes személynek a 
lobbiszervezet tevékenységétől függetlenül végzett lobbitevékenysége vonatkozásában 
tartalmazza a (3) bekezdésben meghatározott adatokat. 
 
 (5) A lobbitevékenységgel érintett [közhatalmi döntést hozó] jogalkotó szerv – az (1) 
bekezdés szerinti határidőben – negyedévente tájékoztatja a nyilvántartást vezető szervet 
arról, hogy mely döntésekkel kapcsolatban, mely lobbisták folytattak nála lobbitevékenységet, 
és ennek során mely eszközöket vették igénybe. 
 
 (6) A nyilvántartást vezető szerv a tájékoztatókat közzéteszi. 
 
 (7) Az (1) bekezdés és az (5) bekezdés szerinti tájékoztatóban szereplő adatok – a 
tájékoztató közzétételét megelőzően is – közérdekből nyilvánosak." 
 

T/17795/52/1-9. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 8., 11., 33., 35., 41., 

44., 45., 46., 47., 50., 51., 52. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/17795/52/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

58.  Podolák György képviselő a törvényjavaslat 30. § (3) bekezdése f) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /(3) A tájékoztató tartalmazza/ 
 
 "f) a [lobbitevékenység] lobbiszervezet és a lobbista megbízójának a megnevezését az 
a) pont szerinti bontásban." 
 

T/17795/41., /46., /47., /48., /49. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 22., 34., 36., 37., 39. 

pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/17795/45. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

59.  Podolák György képviselő a törvényjavaslat 30. § (4) bekezdésének az 
elhagyását javasolja: 
 
 "[(4) A lobbiszervezetnek a lobbisták nyilvántartásában szereplő tagja vagy 
munkavállalója által készített tájékoztató csak az adott természetes személynek a 
lobbiszervezet tevékenységétől függetlenül végzett lobbitevékenysége vonatkozásában 
tartalmazza a (3) bekezdésben meghatározott adatokat.]" 
 

T/17795/42., /43. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 60. és 61. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/17795/44. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

60.  Podolák György képviselő a törvényjavaslat 31. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 "31. § Ha a tájékoztató a szükséges adatokat nem vagy hiányosan tartalmazza, illetve 
[a lobbiszervezet vagy] a lobbista azt határidőre nem készíti el, a nyilvántartást vezető szerv 
15 napos határidő megjelölésével felszólítja őket a hiányosságok, illetőleg a mulasztás 
pótlására. A határidő eredménytelen eltelte esetén a nyilvántartást vezető szerv a 
lobbiszervezetet vagy a lobbistát törli a nyilvántartásból." 
 

T/17795/42., /44. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 59. és 61. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/17795/43. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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61.  Podolák György képviselő a törvényjavaslat 32. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(3) Az (1) bekezdés szerinti esetben a nyilvántartást vezető szerv a lobbiszervezetet, 
illetve a lobbistát törli a nyilvántartásból. Ha azonban [a lobbiszervezet, illetve] a lobbista a 
tevékenységéről szóló tájékoztatási kötelezettségét nem vagy nem megfelelően teljesíti, és a 
hiánypótlásra történő felszólításnak annak kézhezvételétől számított 15 napon belül nem tesz 
eleget, a 16. § (2) bekezdésében foglaltak megfelelően irányadók." 
 

T/17795/43., /44. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 59. és 60. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/17795/42. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

62.  Pettkó András képviselő a törvényjavaslat 33. §-át új (7) bekezdéssel javasolja 
kiegészíteni: 
 
 "(7) A nyilvántartást vezető szerv bírságot megállapító határozata ellen halasztó 
hatályú panasznak van helye, melyet a kézhezvételtől számított 15 napon belül az illetékes 
bírósághoz kell benyújtani." 
 

Indokolás: Lásd a T/17795/18. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Társadalmi szervezetek biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

63.  Dr. Répássy Róbert képviselő a törvényjavaslat 34. §-ának - az országgyűlési 
képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény új 19/A. §-át érintően - az elhagyását 
javasolja: 
 
 "[34. § Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény az 
alábbi új 19/A. §-sal egészül ki: 
 
 „19/A. § Az országgyűlési képviselő köteles az országgyűlési felszólalása előtt 
közölni, amennyiben a felszólalásának tárgya vagy a vita, melynek során fel kíván 
szólalni, közvetlenül érinti a vagyonnyilatkozatában, illetve a vele közös háztartásban 
élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének a melléklet szerinti nyilatkozatában 
foglalt vagyoni, jövedelemi vagy gazdasági érdekeit.”]" 
 



-  33  - 

Indokolás: Lásd a T/17795/53. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

64.  Dr. Dávid Ibolya képviselő a törvényjavaslat 34. §-ában az országgyűlési 
képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 19/A. §-ának helyébe a következő 
rendelkezést javasolja: 
 
 "34. § (1) Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 19. §-
a az alábbi új [19/A. §-sal] (3) bekezdéssel egészül ki: 
 
 [„19/A. § Az országgyűlési képviselő köteles az országgyűlési felszólalása előtt 
közölni, amennyiben a felszólalásának tárgya vagy a vita, melynek során fel kíván 
szólalni, közvetlenül érinti a vagyonnyilatkozatában, illetve a vele közös háztartásban 
élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének a melléklet szerinti nyilatkozatában 
foglalt vagyoni, jövedelemi vagy gazdasági érdekeit.”] 
 
 „(3) A képviselő vagyonnyilatkozatának megtételével egyidejűleg köteles e törvény 
melléklete szerinti lobbi-nyilatkozatot tenni.” 
 
 (2) Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény melléklete 
az alábbi F) Résszel egészül ki: 
 

„F Rész 
 

LOBBI-NYILATKOZAT 
az országgyűlési képviselőnél az erre vonatkozó törvény alapján folytatott 

lobbitevékenységről 
 

A lobbista, 
lobbiszervezet 
megnevezése

A lobbitevékenység 
ideje

A lobbitevékenység 
során igénybe vett 

eszközök

A lobbitevékenységgel 
érintett jogalkotói 

döntés
    
    
    

" 
 

Indokolás: Lásd a T/17795/13. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Mentelmi biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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65.  Dr. Dávid Ibolya képviselő a törvényjavaslatot új 36. §-sal – a jogi személlyel 
szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) 
bekezdése f) pontját érintően – javasolja kiegészíteni: 
 
 "36. § A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 
2001. évi CIV. törvény 5. §-ának (2) bekezdése az alábbi, új f) ponttal egészül ki, ezzel 
egyidejűleg az f) pont jelölése g) pontra változik:
 
 ,,[(2) Az eltiltás ideje alatt a jogi személy] 
 
 f) nem folytathat lobbitevékenységet," 
 

Indokolás: Lásd a T/17795/14. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2006. január 25. 
 
 
 

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 

Dr. Géczi József Alajos s.k., 
a Mentelmi bizottság elnöke 

 
 

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

Fogarasiné Deák Valéria s.k., 
a Társadalmi szervezetek 

bizottság elnöke 
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