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Tisztelt Képviselő Úr!

A Házszabály 91 . §-a alapján „Mely országgyűlési képviselők, mikor és milyen ügyekben

lobbiztak az Ön minisztériumában a Kormány megalakulása óta?” címmel az igazságügyi

és rendészeti miniszterhez K/3880 . számon, a kormány többi tagjához K/3879, tovább á

K/3881-K/3891 . számokon benyújtott kérdésére – miniszterelnök úr megbízásából – az alább i

tájékoztatást adom :

A lobbitevékenységről szóló 2006 . évi XLIX. törvény (a továbbiakban : Lobbí tv .)

alkalmazásában lobbista az a természetes személy, akit e törvény előírásai szerinti

nyilvántartásba felvesznek, és lobbitevékenységet folytat . A lobbitevékenységgel érintett

közhatalmi döntést hozó szerv negyedévente tájékoztatót készít arról, hogy mely döntésekke l

kapcsolatban, mely lobbisták folytattak nála lobbitevékenységet, és ennek során mel y

eszközöket vették igénybe, és azt a naptári negyedévet követő hónap utolsó napjáig eljuttatja

a nyilvántartást vezető szerv részére. A tájékoztatóban. szereplő adatok – a tájékoztató

közzétételét megelőzően is – közérdekbő l nyilvánosak .

A Lobbi tv. rendelkezéseit a közhatalmi döntések tartalmának befolyásolására irányul ó

megbízás alapján, ellenérték fejében (üzletszerűen) folytatott tevékenységre kell alkalmazni .

A lobbitevékenység meghatározásának egyik eleme, hogy az megbízás alapján történik. Ez

természetesen jelenthet lobbitevékenységre vonatkozó megbízási szerz ődést, de a törvény

értelmező rendelkezése alapján munkaszerz ődést is .
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Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990 . évi LV. törvény értelmében az

országgyűlési képviselők sui generis képviselői jogviszony keretében látják el a

tevékenységüket. A lobbitevékenység meghatározásának az a fogalmi eleme sem teljesül az

országgyűlési képviselők vonatkozásában, hogy közhatalmi döntések meghozatalát alakító ,

közérdekeket érvényesítő tevékenységüket ellenérték fejében, üzletszer űen végeznék .

A Lobbi tv. — fent leírt — fogalomhasználatából következ ő okokon túl más tartalmi

szempontok is szólnak az országgyűlési képviselőknek a közhatalmi döntéseket hoz ó

szerveknél kifejtett közérdekeket érvényesítő tevékenységük a „lobbizástól” eltérő értékelése

mellett . Az Alkotmány 20 . § (2) bekezdésének értelmében „az országgy űlési képviselők

tevékenységüket a köz érdekében végzik.” Az országgyű lési képviselők tehát legitim módon

folytathatnak – nem partikuláris, csoportérdekek, ami a lobbitevékenység sajátja - hanem a

közérdek érvényesítése érdekében olyan tevékenységeket, amely a képvisel ői

megbízatásukkal nem ellentétes, különösen is, ha erre jogszabály feljogosítja őket — sőt, a

közérdek ilyenfajta érvényesítése fontos feladatuk, kötelességük is .

Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990 . évi LV. törvény 8. §-a kimondja többek

között : „Az állami szervek kötelesek az országgy ű lési képviselőket megbízatásuk ellátásában

támogatni, és részükre a munkájukhoz szükséges felvilágosítást megadni .”, valamint „A

képviselő i igazolvány az államigazgatás valamennyi szervéhez, továbbá a közintézetekhez é s

közintézményekhez belépésre jogosít .” Ezekből a törvényi rendelkezésekbő l is következik,

hogy a kérdésében kritikusan vázolt és kifogásolt képviselői tevékenység — a legnemesebb

közérdek érvényesítése érdekében a képviselők által például a minisztériumokban folytatot t

konzultáció, felvilágosítás-kérés vagy a véleménycsere – pozitívan, a képvisel ők jogállásával

és feladataival összhangban is értelmezhet ő .

A fent kifejtettekre tekintettel – tehát hogy a kérdés tárgyát képező képviselő i tevékenység

sem tartalmilag, sem a Lobbi tv . meghatározása szerint nem minősül lobbizásnak – kérdésér e

csak az az egy jogszerű válasz adható, hogy a Kormány megalakulása óta egyetle n

országgyűlési képviselő sem végzett a minisztériumokban lobbitevékenységet .

Az országgyűlési képviselők megbízatásának megfelelő, a munkájukhoz szükséges ,

tájékozódásáról jogalap hiányában egyetlen minisztérium sem vezet nyilvántartást, erre nincs

is szükség, mivel az ilyen információ megadása az országgyülési képvisel ők jogállásáról

szóló 1990. évi LV. törvény 8 . § (1) alapján valamennyi állami szerv kötelessége .
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Az állami szervek ez irányú kötelezettségét az Alkotmány 20 . § (4) bekezdése alapján a

jelenlévő képviselők kétharmadának szavazatával elfogadott törvény rögzíti .
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