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Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Bizottsági Tagok! 
 
 
Ezúton hívom fel szíves figyelmüket a közhatalmi döntések befolyásolását vagy 
érdekérvényesítését célzó, üzletszerűen (megbízás alapján, ellenérték fejében) folytatott 
tevékenységgel, magatartással (a továbbiakban: „lobbitevékenység”) kapcsolatos teendőkre, 
a lobbistákkal vagy lobbiszervezettel való kapcsolattartási és összeférhetetlenségi 
szabályokra.  
 

A lobbitevékenységről szóló 2006. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: „a Tv.”) 5. § f) pontja 
alapján közhatalmi döntésnek minősül az Országgyűlés, a Kormány, a helyi önkormányzat, 
ezek szervei, tagjai vagy tisztségviselői, továbbá ezek irányítása, illetve felügyelete alá tartozó 
szervek vagy személyek jogszabályban meghatározott feladat-és hatáskörébe tartozó döntés. 
Lobbitevékenységet csak az a személy vagy szervezet folytathat (ideértve a külföldi személyt 
vagy szervezetet is), aki/amely nyilvántartásba vetette magát a Központi Igazságügyi 
Hivatalnál, és sorszámmal ellátott, – természetes személy esetén arcképét is tartalmazó – 
lobbiigazolvánnyal rendelkezik. (A Tv. 10 millió forintig terjedő bírsággal szankcionálja azt a 
személyt/szervezetet, aki/amely nyilvántartásba  vétel nélkül végez lobbitevékenységet.) 

A Tv. 10. §-a alapján a helyi önkormányzat képviselő-testületének vagy bizottságának tagja 
nem végezhet lobbitevékenységet. A 11. § (1) bekezdése alapján Ön nem lehet 
lobbiszervezet személyes közreműködő tagja, vagy tulajdonosa, továbbá nem állhat 
szerződéses kapcsolatban lobbiszervezettel, valamint a Tv. 24. §-ában foglalt kivételtől 
eltekintve nem fogadhat el lobbistától vagy lobbiszervezettől semmilyen előnyt.  
/A Tv. 24. §-ában foglalt kivétel: az egy megbízáshoz kapcsolódóan egy alkalommal nyújtott, 
a kötelező legkisebb munkabér egytizedét meg nem haladó összegű reprezentáció, vagyis a 
juttató tevékenységével összefüggő, üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti 
rendezvény, esemény keretében, továbbá az állami, egyházi ünnepek alkalmával nyújtott 
vendéglátás (étel, ital) és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatás (utazás, szállás, szabadidőprogram 
stb.)/ 
Amennyiben közeli hozzátartozója valósítja meg a fent említett magatartásokat, úgy Ön 
köteles erről haladéktalanul tájékoztatni a Polgármesteri Hivatal  kijelölt  munkatársát (dr. 
Süli Eszter jogi ügyintéző tel.: 427-6134, suli.e@budapest21.hu, a továbbiakban: „a kijelölt 
munkatárs”), aki gondoskodik a Központi Igazságügyi Hivatal – mint a lobbisták, illetve a 
lobbiszervezetek nyilvántartását vezető szerv – ezen tényről való tájékoztatásáról. Közeli 
hozzátartozónak minősül a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az 
örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, 
valamint a testvér.  
 
Az Önkormányzat naptári negyedévente köteles tájékoztatni a Központi Igazságügyi Hivatalt 
a közhatalmi döntéseivel kapcsolatban felmerült lobbitevékenységről, ezért kérem, hogy az 
Önt érintő, lobbista vagy lobbiszervezet által történő bármely kapcsolatfelvételt a mellékelt 
táblázatban szíveskedjen nyilvántartani. Amennyiben az adott naptári negyedévben  
lobbista vagy lobbiszervezet részéről Ön felé kapcsolatfelvétel (bármely szóbeli, vagy 
írásbeli kommunikáció, ideértve az elektronikus kommunikációt is) történt, úgy a 
naptári negyedévet követő hónap 10. napjáig a táblázatot szíveskedjen eljuttatni a 
kijelölt munkatárshoz.  
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A Központi Igazságügyi Hivatal nyilvántartást vezet a lobbistákról/lobbiszervezetekről, és 
honlapján közzéteszi ezen személyek/szervezetek, valamint a közhatalmi döntést hozó 
szervek által negyedévente küldött tájékoztatókat, amelyek tartalmazzák, hogy mely 
döntésekkel kapcsolatban, mely lobbista, mely szervnél folytatott lobbitevékenységet, és 
ennek során mely eszközöket vette igénybe.  
 
Nem minősül lobbitevékenységnek, így a Tv.-ben előírt korlátok sem vonatkoznak azokra 
– a gazdasági, társadalmi érdekek védelmére létrehozott szervezetekre, melyek tagságuk 
érdekeit képviselik a közhatalmi döntést hozó szerveknél (pl. munkavállalói, munkaadói 
érdekképviseletek, köztestületek)  
– az érdekegyeztetési mechanizmusokra, amelyekre az egyeztetés, a véleménykérés, a 
tájékoztatás, a konzultáció vagy a közhatalmi döntés befolyásolására vonatkozó egyéb 
tevékenység lehetőségét a közhatalmi döntést hozó szerv vagy jogszabály teremtette meg a 
gazdasági, társadalmi vagy egyéb érdekek megismerése céljából (pl. az Országos 
Érdekegyeztető Tanács tevékenysége). 
– Hasonlóképpen nem kell alkalmazni a Tv. előírásait, amikor valaki egyedül vagy másokkal 
együtt írásban kérelmet vagy panaszt terjeszt az önkormányzat elé. (Az ilyen, tulajdonképpen 
a petíciós jog gyakorlásán alapuló kérelemhez való jogot az Alkotmány 64. §-a biztosítja.) 
 
 
A lobbista az alábbi előírások figyelembe vételével folytathat lobbitevékenységet: 
 
– A lobbista a kapcsolatfelvétel során köteles a közhatalmat gyakorló szerv képviselőjével 
közölni megbízójának nevét s a kapcsolatfelvétel célját.  
– Be kell tartania a közhatalmi döntést hozó szerv működési szabályainak rá vonatkozó 
rendelkezéseit. Lobbiigazolványa felmutatásával jogosult – előzetes időpont-egyeztetés 
alapján – e szerv helyiségeibe belépni. Tisztességtelen eszközökkel nem szerezhet 
információkat ezen szerv működésével kapcsolatban, és tevékenysége nem irányulhat arra, 
hogy e szerv a jogszabályban meghatározott kötelezettségeinek ne tegyen eleget.  
– Nem folytathat lobbitevékenységet a lobbista annál a közhatalmi döntést hozó szervnél, 
amelynél közeli hozzátartozója vezető tisztséget tölt be.  
– A lobbista/lobbiszervezet kezdeményezheti, hogy az önkormányzat illetékes bizottsága előtt  
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint 10 perces 
időkeretben, ennek hiányában pedig a képviselő-testület ülésén a képviselő-testület által 
meghatározott időkeretben legalább egy alkalommal személyesen is kifejthesse álláspontját. 
E kezdeményezés elfogadásáról az adott bizottság ill. a képviselő-testület dönt. Amennyiben a 
lobbista a jogszabály előkészítése során konkrét, érdemi javaslatait írásban eljuttatta az 
előkészítőhöz, úgy lehetőség szerint biztosítani kell számára ezen lehetőséget.  
– A lobbista személyes megbeszélést kezdeményezhet írásban, bármely önkormányzati 
képviselőnél, illetve bizottsági tagnál, melynek elfogadásáról a megkeresett személy dönt. A 
személyes kapcsolatfelvételről a képviselő/bizottsági tag emlékeztetőt készít, amely röviden 
összefoglalja a találkozón elhangzottak lényegét. 
–  A lobbitevékenység céljával összefüggő tárgykörben a lobbista szakmai tanácskozáson 
való részvételre hívhatja meg a közhatalmi döntést hozó szerv tagját, képviselőjét. Az ezzel 
kapcsolatban felmerülő költségeket azonban nem térítheti meg az adott szerv ill. személy 
részére. 
– A lobbista a szóbanforgó szerv részére szakmai háttéranyagokat, tudományos kiadványokat, 
hatástanulmányokat küldhet, ill. rendelkezésére bocsáthatja saját kutatásainak, elemzéseinek 
eredményét is.  
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Amennyiben a lobbista nem a fenti szabályok szerint eljárva kísérli meg a kapcsolatfelvételt, 
vagy más módon megszegi a Tv. rendelkezéseit, a megkeresett személy köteles erről a 
polgármestert írásban tájékoztatni és a kapcsolatfelvételre irányuló kérést elutasítani. 
Ezután a polgármester a tájékoztatás alapján dönt a kapcsolatfelvétel engedélyezéséről. A 
döntésről a lobbistát is tájékoztatni kell.  
A lobbista törvénysértő eljárásáról az Önkormányzatnak haladéktalanul tájékoztatnia kell a 
Központi Igazságügyi Hivatalt a tényállás leírásával és a rendelkezésre álló bizonyítékok 
csatolásával, ezért kérem, hogy a törvénysértés megtörténtét haladéktalanul jelezze a kijelölt 
munkatársnak. 
 

Kérem szíves együttműködésüket a Tv. rendelkezéseinek folyamatos betartásában.  

 

 

Budapest, 2010. október 18.  
 
 
 
 
 
 
                    dr. Szeles Gábor 
                 jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NYILVÁNTARTÁS LOBBITEVÉKENYSÉGRŐL 
Képviselő/bizottsági tag neve : __________________________________ 
A nyilvántartott időszak (negyedév): _____________________________ 
 

A lobbista neve A lobbista 
lobbiigazol-
ványának 
sorszáma 

A megkeresés 
időpontja 

 

Mely döntéssel (üggyel) kapcsolatos a 
megkeresés 

A lobbista által igénybevett eszköz 
(pl.:szakmai háttéranyagok,saját 

kutatások, elemzések rendelkezésre 
bocsátása, stb.) 
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