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tárgy : írásbeli választ igénylő kérdés

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, az Országgyűlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 10/2014 .
(II . 24 .) OGY határozat 124. § (1) bekezdése alapján „Tervezi-e Miniszter úr a
lobbitevékenységet szabályozó 2010 . évi CXXXI . törvény módosítását?” címmel, írásbel i
választ igénylő kérdést kívánok benyújtani Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszte r

úrhoz .

Tisztelt Miniszter Úr!

Ön nemrégiben Szekszárdon járt, ahol igen őszintén beszélt az elmúlt négy év hibás
kormányzati politikájáról. Ezen a fórumon - többek között - olyan beismerést is tett, amely a
hazai jogalkotás hátterét, az e mögött meghúzódó lobbiérdekeket érinti .

"Nehogy azt gondolják, hogy ez a jogszabály tömeg, amiben élünk az véletlenül jött létre . Én
azt tanultam meg egy év alatt, amióta miniszter vagyok, hogy ezeken a jogszabályoko n
keresztül érdekcsoportok érvényesítik a saját maguk szempontjait . Most nem a törvényekrő l
beszélek csak, hanem ott is kézzel fogható, és a törvények talán a legtranszparensebbek ebb ő l
a szempontból, hanem egy kormányrendelet vagy végrehajtási rendelet az, amikor föláll eg y
építész Kecskemétr ő l, és megkérdezi tő lem, hogy - és a pofámról égett le a bőr és kinyílt
alattam a talaj - mondjam már meg azt, hogy kistéglából miért nem lehet kéményt építeni ,
három éve miért hozott a Fidesz-kormány olyan szabályt, hogy csak két meghatározot t
típusból lehet kéményt építeni ebben az országban? Hogy ez miért van? Es két napi nyomozá s
után megtudtam, hogy ki volt az a két külföldi cég, akik ezt a jogalkotásban elérte . A
pofámról égett le a bőr, a föld kinyílt a lábam alatt, hogy ilyen pofátlanságra képesek
vagyunk. Ez valamikor 2011-12-ben történt . Pontosan ezen a jogszabályi szinten történne k
izgalmas dolgok adott esetben, amire már mindenki legyint, mert a miniszter sohasem olvass a
el, amikor aláírja, félreértés ne essék, mert ez nem az ő szintje . "

Ennek alapján a következő kérdéssel fordulok miniszter úrhoz :

- Konkrétan mely kormányrendeletek, végrehajtási rendeletek és jogszabályok érintettek mé g
az ön által ismert ügyekben?



- Milyen intézkedéseket tett annak érdekében, hogy az Ön által említett lobbiérdekek n e
érvényesülhessenek, vagy legalább kisebb mértékben legyenek befolyással a haza i
jogalkotásra? A megfelel ő fórumokon és a döntéshozó személyeknek jelezte-e tapasztalatát ,
hangot adott-e véleményének?

- Melyik két külföldi cég volt az, amelyik az Ön által említett ügyben befolyással bírt a
jogalkotásra ?

- Folyik-e vizsgálat az említett ügyben, és ha igen, akkor mikor indult, milyen jogcímen é s
milyen szakaszban van az eljárás?

- Tervezi-e Miniszter úr a lobbitevékenységet szabályozó 2010. évi CXXXI. törvény
módosítását annak érdekében, hogy az ilyen és ehhez hasonló érdekérvényesítések hazánkban
ne vagy csak kisebb mértékben forduljanak el ő?

- Tett-e javaslatot arra, illetve a kormányon belül folyik-e valamilyen el őkészítő munka arra
vonatkozóan, hogy a kormányrendeletek, illetve a végrehajtási rendeletek minél
transzparensebbek legyenek ?

Tisztelettel várom a Miniszter Úr válaszát !
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