
T/17795/59. szám 
 

 
   Az Országgyűlés 

 
Alkotmány- és igazságügyi 

bizottságának 
Emberi jogi, kisebbségi és 
vallásügyi bizottságának 

 
 

Gazdasági bizottságának Mentelmi, összeférhetetlenségi 
és mandátumvizsgáló bizottságának 

 
 

Önkormányzati bizottságának Társadalmi szervezetek  
bizottságának 

 
 

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

a lobbitevékenységről szóló T/17795. számú törvényjavaslat 
 

vitájához 
 

(Együtt kezelendő a T/17795/55. sz. ajánlással.) 
 
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/17795/56-58. számú kapcsolódó módosító javaslatokat. 
 
 A Társadalmi szervezetek bizottsága feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító 
javaslat nem érkezett. 
 
 A törvényjavaslat 34. §-ának (és a kiegészítő ajánlás 3. pontjának) az 
elfogadásához az Alkotmány 20. § (6) bekezdésének rendelkezésére tekintettel a 
jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges. 
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I. 
 
 
 
 

1.  Dr. Vastagh Pál képviselő – kapcsolódva T/17795/21/1. számú módosító 
indítványához (T/17795/55. számú ajánlás 15. pontja) – a törvényjavaslat 7. § (2) bekezdése 
c) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) A lobbisták nyilvántartásába olyan természetes személyt lehet felvenni, aki/ 
 
 "c) [egyetemi] felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, és" 
 

Indokolás: Lásd a T/17795/56. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 
 

2.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 29. § (2)-(3) bekezdésének az 
elhagyását 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 korábban az Országgyűlés Hivatala számára írásban jelezte. 
 
 (3) A (2) bekezdésben foglaltak megfelelően irányadóak a helyi önkormányzat 
épületébe való belépésre is.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/17795/58. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
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3.  Dr. Répássy Róbert képviselő – kapcsolódva dr. Dávid Ibolya képviselő 
T/17795/13. számú módosító indítványához (T/17795/55. számú ajánlás 64. pontja) – 34. §-
ában az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 19/A. §-ának 
helyébe a következő rendelkezést javasolja: 
 
 "34. § Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 19. § (1) 
bekezdése az alábbiak szerint módosul [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.”] 
 
 „19. § (1) A képviselő a mandátuma érvényességének megállapításától, majd ezt 
követően minden év január 1-jétől, továbbá – ha nem választották újra – megbízatásának 
megszűnésétől számított harminc napon belül köteles az Országgyűlés elnökénél e törvény 
melléklete szerinti vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozatot, valamint 
lobbi-nyilatkozatot (a továbbiakban: vagyonnyilatkozat) tenni. A képviselő saját 
nyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, 
valamint gyermekének a melléklet szerinti nyilatkozatát. 
 
 (2) Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény melléklete 
az alábbi F) Résszel egészül ki: 
 

„F Rész 
 

LOBBI-NYILATKOZAT 
az országgyűlési képviselőnél jogalkotási döntés kapcsán folytatott lobbitevékenységről 

 
A lobbista, 

lobbiszervezet 
megnevezése

A 
lobbitevékenység 

időpontja

A lobbitevékeny-
séggel érintett 

jogalkotói döntés 
megnevezése

A lobbitevékeny-
ség gyakorlása 

során igénybe vett 
eszközök 

megnevezése

A 
lobbitevékeny-
séggel érintett 

jogalkotói 
döntéshez 
benyújtott 
képviselői 
indítvány 

megnevezése
     
     
     

”" 
Indokolás: Lásd a T/17795/57. 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
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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II. 
 
 A T/17795/55. sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról az Emberi jogi bizottság, 
illetve az előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki: 
 

Pont 
 

Bizottság 
 

Előterjesztő 
 

  1. nem támogatja nem támogatja 
  2. nem támogatja nem támogatja 
  3. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
  4. támogatja egyetért 
  5. nem támogatja nem ért egyet 
  6. nem támogatja nem ért egyet 
  7. nem támogatja nem ért egyet 
  8. nem támogatja nem ért egyet 
  9. nem támogatja nem ért egyet 
10. nem támogatja nem ért egyet 
11. nem támogatja nem ért egyet 
12. nem támogatja nem ért egyet 
13. nem támogatja nem ért egyet 
14. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
15. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
16. nem támogatja nem ért egyet 
17. nem támogatja nem ért egyet 
18. nem támogatja nem ért egyet 
19. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
20. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
21. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
22. támogatja egyetért 
23. támogatja egyetért 
24. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
25. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
26. támogatja egyetért 
27. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
28. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
29. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
30. nem támogatja nem ért egyet 
31. nem támogatja nem ért egyet 
32. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
33. nem támogatja nem ért egyet 
34. támogatja egyetért 
35. nem támogatja nem ért egyet 
36. támogatja egyetért 
37. támogatja egyetért 
38. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
39. támogatja egyetért 
40. nem támogatja nem ért egyet 
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41. nem támogatja nem ért egyet 
42. nem támogatja nem ért egyet 
43. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
44. nem támogatja nem ért egyet 
45. nem támogatja nem ért egyet 
46. nem támogatja nem ért egyet 
47. nem támogatja nem ért egyet 
48. nem támogatja nem ért egyet 
49. támogatja egyetért 
50. nem támogatja nem ért egyet 
51. nem támogatja nem ért egyet 
52. nem támogatja nem ért egyet 
53. támogatja egyetért 
54. nem támogatja nem ért egyet 
55. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
56. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
57. nem támogatja nem ért egyet 
58. támogatja egyetért 
59. támogatja egyetért 
60. támogatja egyetért 
61. támogatja egyetért 
62. nem támogatja nem ért egyet 
63. nem támogatja nem ért egyet 
64. nem támogatja nem ért egyet 
65. támogatja egyetért 

 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2006. február 2. 
 
 
 

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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