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Zárószavazás előtti módosító iavasla t

Lezsák Sándor úrnak,
Az Országgyűlés elnökének feladatait ellátó alelnöknek

Helyben

Tisztelt Alelnök Úr!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése, illetve a 107 . § (1) bekezdése alapján az Országgyűlésről
szóló T/6391 . számú törvényjavaslat zárószavazásra bocsátandó T/6391/148 . számú egységes
javaslatához – koherencia-zavar kiküszöbölése érdekében – a következő

zárószavazás előtti módosító javaslatot

terjesztem elő :

Az egységes javaslat 87 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„(1) A képviselő képviselői megbízatásával összefüggésben nem fogadhat el [olyan]
ajándékot vagy más ingyenes juttatást,[, amely a mindenkori képviselő i tiszteletdíj egyhavi
összegét meghaladja . A képvisel ői tiszteletdíj 1/12-ed részének megfelelő értékhatárt
meghaladó értékű ajándékokról és ingyenes juttatásokról a képvisel ő – a
vagyonnyilatkozata részeként – kimutatást köteles vezetni. ]

(2) Az (1) bekezdésben foglalt [korlátozás] tiltás nem vonatkozik a képviselőnek az
Országgyűléstől, saját pártjától vagy képviselőcsoportjától, a pártok működését segítő
tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványtól, a
képviselői munkájának ellátásához szükséges vagy azzal szoros összefüggésben lévő
juttatásokra és ingyenes használatba kapott dolgokra . E juttatásokról és ingyenes használatb a
kapott dolgokról a képviselő — a vagyonnyilatkozata részeként — kimutatást köteles vezetni .
Az ingyenesen használatba kapott dolgok a megbízatás megsz űnését követően nem
kerülhetnek ingyenesen a képviselő vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti közel i
hozzátartozója (a továbbiakban: közeli hozzátartozó) tulajdonába vagy további használatába .”



Indokolás

Jelen módosító javaslat koherencia-zavart hárít el . A törvényjavaslat fenti szakasza nem fele l
meg a jogalkotásról szóló törvény 2. § (1) bekezdésében meghatározott normavilágosság
követelményének, ezáltal sérti az irányadó jogalkotási szabályokat.

A pongyola megfogalmazás miatt ugyanis nem állapítható meg belőle, hogy az országgyűlési
képviselő milyen időközönként, hány alkalommal kaphat lehetőséget ajándék elfogadására . A
jogszabályhely jelen formájában elvi lehetőséget biztosít a képviselők számára, hogy egyhavi
tiszteletdíjuk összegének megfelelő ingyenes juttatást, ajándékot akár rövid id őközönként (pl .
percenként) többször is elfogadjanak, ez ugyanakkor nyilvánvalóan nem lehetett a jogalkotó
szándéka.

Tekintettel arra, hogy az országgy űlési képviselő jogállásával járó felelősséggel álláspontom
szerint egyébként is összeegyeztethetetlen bármilyen ajándék vagy ingyenes juttatás
elfogadása, a koherencia-zavar elhárítását egyébként a teljes tiltás bevezetésével tartom
célravezetőnek.
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