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CIVIL SZERVEZETEKNEK

Mit jelent a lobbizás?

A lobbizás szó az angol „lobby” (előcsarnok) szóra 
vezethető vissza, amely az Amerikai Egyesült Ál-
lamok Kongresszusának előcsarnokára, folyosóira 
utal. Az érdekeiket érvényesíteni kívánók i"  te" ek 
kísérletet arra, hogy meggyőzzék a képviselőket a 
számukra kedvező döntések elfogadására: előnyö-
ket szerezzenek, vagy kivédjék az őket hátrányosan 
érintő döntések hatásait. A lobbizás tehát a döntések 
befolyásolását jelenti, szigorúan törvényes keretek 
közö" . A korrupció és a megvesztegetés törvényte-
len eszköz, amely természetesen nem tartozik a lob-
bizás elfogadható formái közé.

A lobbizás az országgyűlés, a politikai pártok, 
kormányzati szervek, a területi és települési önkor-
mányzatok képviselői, tisztségviselői felé irányul.

Mára a lobbizás nem csak érdekérvényesítő esz-
köz, hanem szakma is. Szakembereinek – akiket 
lobbistáknak nevezünk – képzése Magyarországon 
jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetemen folyik. 
A lobbista ellenérték fejében, a közhatalmi dönté-
sek tartalmának befolyásolására irányuló megbízás 
alapján dolgozik. Pontos ismeretekkel kell rendel-
keznie a döntéshozatali mechanizmusról, a döntés 
politikai és államigazgatási környezetéről, tudnia 
kell, kivel szövetkezhet és kik a lehetséges ellenfelek. 
Tevékenysége nem irányulhat arra, hogy a közhatal-
mi döntést hozó szerv ne tegyen eleget a jogszabály-
ban meghatározo"  köteleze" ségeinek. A lobbista 
nem adhat, nem ajánlhat fel, és nem közvetíthet 
semmilyen előnyt a közhatalmi döntést hozó szerv 
vagy annak tagja, munkatársa számára. Az azonos 
területen dolgozó, azonos iparág érdekeit képviselő 
lobbisták gyakran szövetségekbe, lobbicsoportokba 
(például: agrárlobbi) tömörülnek. 

Magyarországon a lobbitevékenységet a 2006. évi 
XLIX. törvény szabályozza. (Az Egyesült Államok-
ban már 1946 óta létezik hasonló jogszabály, amely 
előírja, hogy a Kongresszus épületében tevékeny-
kedő lobbistának be kell jegyeztetnie magát a nyil-
vántartásba, és azt is regisztrálnia kell, hogy milyen 
ügyet képvisel.) A magyar törvény célja a befolyáso-
lási folyamat átláthatóbbá tétele, a lobbitevékenység 
nyilvánosságának biztosítása, a döntéshozók és 
a lobbisták közö" i kapcsola" artás szabályainak 
meghatározása. A törvény szerint a lobbista olyan 
cselekvőképes, büntetlen előéletű, felsőfokú iskolai 
végze" séggel rendelkező természetes személy, akit 

felvesznek a törvény előírásai szerinti nyilvántar-
tásba, és aki lobbitevékenységet folytat. A nyilván-
tartást vezető szerv a lobbista részére sorszámmal 
elláto"  lobbiigazolványt állít ki. Lobbiszervezetnek 
tekintendő az a jogi személy, illetve jogi személyi-
séggel nem rendelkező szervezet, amelyet e tör-
vény előírásai szerinti nyilvántartásba vesznek, és 
lobbitevékenységet folytat. 

A lobbista kezdeményezheti, hogy – a" ól függő-
en, melyik szerv hozza a döntést – legalább egy al-
kalommal személyesen is kifejthesse álláspontját az 
Országgyűlés kĳ elölt bizo" sága, a hatáskörrel ren-
delkező miniszter által kĳ elölt vezető, illetve a tele-
pülési önkormányzat illetékes bizo" sága elő"  (ennek 
hiányában a képviselő-testület ülésén). A közhatal-
mi döntést hozó szervhez szakmai há" éranyagokat, 
tudományos kiadványokat, hatástanulmányokat 
ju" athat el, illetve megküldheti saját kutatásainak, 
elemzéseinek eredményét is.

Mit tehetnek a civil szervezetek?

A civil szervezetek éppúgy megbízhatnak lobbis-
tákat, mint az üzleti szféra szereplői. Ha sok, vi-
szonylag kicsi szervezet hasonló területen működik, 
érdemes érdekszövetséget kötniük, amivel nem csu-
pán költségeik szintjét csökkenthetik, hanem a kö-
zös fellépéssel valószínűleg jobb eredményt is érhet-
nek el, mintha külön-külön járnának el.

Természetesen a civil szervezetek maguk is épít-
hetik kapcsolataikat. Konferenciákon, meghallga-
tásokon, fogadóórákon, szakmai találkozókon szá-
mos alkalommal ismertethetik meg álláspontjukat 
és munkájukat országgyűlési képviselőikkel vagy 
helyi önkormányzati vezetőikkel. A lobbitörvény 
maga is leszögezi, hogy rendelkezései nem vonat-
koznak azokra az érdekegyeztetési mechanizmu-
sokra, amelyekre az egyeztetés, a véleménykérés, a 
tájékoztatás, a konzultáció vagy a közhatalmi dön-
tés befolyásolására vonatkozó egyéb tevékenység le-
hetőségét a közhatalmi döntést hozó szerv vagy jog-
szabály teremte" e meg a gazdasági, társadalmi vagy 
egyéb érdekek megismerése céljából. Nem érinti a 
törvény azt az alkotmányos jogot sem, amely alap-
ján mindenkinek joga van arra, hogy egyedül vagy 
másokkal közösen kérelmet vagy panaszt terjesszen 
írásban az illetékes állami szerv elé.

Az érdekérvényesítést célzó kapcsolatépítés ala-
pos felkészülést igényel. Nem elegendő azt kideríte-
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ni, hogy országgyűlési vagy települési önkormány-
zati képviselőnknek mikor van fogadóórája. Tudjuk 
meg, hol és milyen szinten születik majd meg a ben-
nünket érintő döntés, és kinek van módja arra, hogy 
azt befolyásolja! Tudjuk meg, kik a tagjai a problé-
mával foglalkozó bizo" ságoknak, ki lesz a bizo" ság 
elnöke, és kik a tanácsadóik! Ez az információ álta-
lában a polgármesteri hivatalban megszerezhető. Ne 
hagyjuk fi gyelmen kívül a köztisztviselők ajánlása-
inak és javaslatainak erejét sem, noha tudjuk, hogy 
nem ők a döntéshozók! 

Készítsük el fontossági sorrendbe állítva azoknak 
a témáknak, problémáknak a jegyzékét, amelyek 
foglalkoztatnak bennünket! Térképezzük fel meg-
lévő kapcsolatainkat, s tudatosítsuk magunkban a 
kapcsolatrendszer hiányosságait is! Tájékozódjunk 
előzetesen arról a személyről, akihez fordulunk! 
Próbáljuk megtalálni, milyen értékek és érdekek 
mentén cselekszik (találhatunk ugyanis olyan pon-
tokat, amelyeket érvelésünkben felhasználhatunk)! 
Mérjük fel, kik lehetnek szövetségeseink és kik az 
ellenérdekeltek!

A kapcsolatfelvételt időben meg kell kezdeni. Egy 
ado"  jogszabály tervezetét próbáljuk minél előbb 
– ne csak az államigazgatási egyeztetés végeztével 
– véleményezni! A találkozót jól tervezzük meg: 
gondoljuk át alaposan az érveinket! Álláspontunk 
megfogalmazása legyen teljesen világos, vigyünk 
magunkkal beszámolókat, dokumentumokat! Ne 
elégedjünk meg ködös válaszokkal! Amennyiben a 
megkerese"  személy ígéretet tesz a cselekvésre, ne 
érezzük magunkat azonnal biztonságban: rendsze-
rint további sürgetésre és nyomásra van szükség.

Hasznosak lehetnek a helyi és országos sajtóval 
való kapcsolatok. Lépjünk kapcsolatba újságírókkal, 
hogy lobbizásunk nyilvánosságot kapjon! A kapcso-
lat folytatása, a nyomon követés is alapvető fontos-
ságú. A beszélgetés minden pontjáról készítsünk 
feljegyzést, és ennek alapján küldjünk emlékeztető 
levelet arról, hogy a szóbeli megbeszéléseinken mi-
ben maradtunk!

Milyen legyen a propaganda?

A propaganda szóhoz nem éppen pozitív emlékek ta-
padnak, de a ma gyakran hallható „kommunikáció-
nál” vagy az üzleti szférában használt „PR-tevékeny-
ségnél” talán erőteljesebben és pontosabban fejezi 
ki azt a cselekvési formát, amellyel megpróbálunk 
másokat meggyőzni az általunk igaznak vélt dolgok 
helytállóságáról. Állandó propaganda vesz minket 
körül: mások nekünk, mi pedig másoknak magya-
rázzuk, hogy mit teszünk és miért. Nagyon fontos, 
hogy rendszeres és jó kapcsolat alakuljon ki a helyi mé-
diával (újság, rádió, televízió). Legyen egy munkatársunk, 
tagtársunk, aki kapcsolatot tart velük, így ha információt 
kérnek a tevékenységünkről, programunkról, azonnal tud-
ják, kihez forduljanak! A kommunikáció, a propaganda 
révén szűkebb közösségünknek, csoportunknak és a 
szélesebb közösségnek egyaránt üzenünk.

Közösségünk tagjainak tudniuk kell, hogy me-
lyek azok a tényleges problémák, kérdések, amelyek 
érintik őket, mit tesz a szervezetünk, s ebben ki és 
miért felelős. Tájékoztatnunk kell őket arról is, hogy 
milyen érveket és számadatokat használhatnak fel.

A szélesebb közösségnek tudnia kell, hogy 
szervezetünknek mik a céljai és igényei, hogy mi-
ként érintenek bennünket a problémák, illetve ők, 
amennyiben törekvéseinkkel egyetértenek, hogyan 
tudnak támogatni bennünket. Esetleges ellenfele-
inkben is tudatosulhat, hogy szerveze" ek, elszántak 
vagyunk, és tisztában vagyunk a tényekkel.

A tapasztalatokból leszűrhető néhány olyan alap-
vető tanács, amelyet érdemes észben tartanunk. Na-
gyon pontosan kell tudnunk, mik a céljaink, kiknek 
szánjunk az üzenetet, és mit akarunk velük tudatni. 
Arról is tájékoztatni kell az embereket, amiről a média 
nem szól: ha ugyanis nincs más hírforrás, akkor ter-
mészetszerűleg a meglévőknek fognak hinni. Fontos 
tapasztalat, hogy minél többször ismételnek el vala-
mit, annál többen hiszik el azt, és ha kilencvenkilen-
cen már elhi" ék, a századiknak nagyon nehéz lesz 
nem elhinnie. Használjunk fel minden eszközt a tá-
jékoztatásra, legyen az szórólap, a tanácsadó szolgá-
latoknál, művelődési házakban, orvosi rendelőkben 
a hirdetőtáblákra kite"  szöveg, hangszalag, dia- és 
fényképkiállítás, utcaszínház, a meglévő hálózatok 
(pl. munkahelyi tanácsok, egyesületek, közösségi új-
ságok)! Legyünk gyorsak! Ha pontatlan vagy táma-
dó jellegű hírt közölnek rólunk, azonnal feleljünk rá, 
mielő"  még válaszunk elveszti a hírértékét. 

Ha a tömegkommunikációt választjuk…

A tömegkommunikációs eszközöket az eladható, iz-
galmas sztori érdekli, azaz nem feltétlenül a mi ér-
veink pontos és korrekt felsorolása. A „kisemberek” 
érdekei néha még a közszolgálati médiában is nehe-
zen jelennek meg. Üzenetünkből hajlamosak szen-
zációt kreálni, vagy éppen kihagyják a legfontosabb 
pontokat és szavakat. Ezért, ha azt akarjuk, hogy 
az jelenjen meg rólunk, tevékenységünkről, prog-
ramunkról, projektünkről, amit mi is szeretnénk, 
legjobb, ha úgyneveze"  sajtóanyaggal, tehát a saj-
tó számára készíte"  bemutatkozó, illetve bemutató 
anyaggal várjuk a média képviselőit és azt azonnal 
átadjuk számukra. Többen közülük örülnek az ilyen 
anyagoknak, hiszen nem nekik kell „bányászni”, 
azaz utánajárni, keresni, tehát felhasználják az ál-
talunk készíte"  vagy készí" ete"  anyagot. Próbáljuk 
meg elérni, hogy az elkészíte"  anyagot megjelenés 
vagy sugárzás elő"  elolvashassuk! Tájékozódjunk a 
lapzárta időpontjáról! 

Figyeljünk a riporterek kérdéseire: próbáljuk meg 
kiismerni technikájukat, hogy felkészülhessünk! 
Ha lehet, keressünk előre egy rokonszenves ripor-
tert. A ferdítések elkerülésére sokszor alkalmas le-
het egy előre elkészíte"  sajtónyilatkozat vagy kész 
sajtóanyag.

Solymosi Judit összeállítása


