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Áttekintés 

 A jogállamiság gyengítése 

 Az intézményi környezet szétzilálása 

 A lobbiszabályozás (hiánya) 

 Az érdekérvényesítés átláthatóságát segítő intézmények 

◦ vagyonnyilatkozati rendszer 

◦ információszabadság, közérdekű adatok megismerhetősége 

◦ közérdekű bejelentők (‘whistleblower’) védelme 

◦ a politika finanszírozása 

 Felkészülnek: bennfentes (haveri) kapitalizmus, 

járadékvadászat 
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Magyarország 2014: túl a jogállamon 

 2010/2014: ismételt kétharmados kormánytöbbség 

 Közhatalmi ‘felsőház’ kiépítése 

 Fékek & ellensúlyok építménye megroppant 

 Kormány hatalmát közhatalmi szereplők nem/alig 

korlátozzák 

 Egyénre szabott törvények 

 Preferenciális szabályozás, diszkrecionális végrehajtás 

 Nyugati parlamentarizmus helyett keleti 

államkapitalizmus, irányított demokrácia  
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A lobbiszabályozás (hiánya) 

 Lobbitörvény 2006 

◦ Lobbitevékenység:  „közhatalmi döntés befolyásolását vagy érdekérvényesítést célzó 

minden olyan tevékenység vagy magatartás, melyet megbízás alapján, üzletszerűen 

folytatnak” 

◦ Lobbitevékenységet csak regisztrált lobbista végezhet (különben 10 milliós bírság) 

◦ Ki a lobbista? Aki annak vallja magát (2010-ig 600 regisztrált lobbista) 

 Törvény a jogszabálytervezetek társadalmi egyeztetéséről 2010 

◦ Lobbitörvény helyett 

◦ Jogszabályon kívüli közhatalmi döntésekre nem vonatkozik 

◦ Mi van akkor, ha valaki nem úgy vesz részt a „jogszabálytervezetek társadalmi 

egyeztetésében”, ahogy a törvény előírja? 

◦ „Trafiktörvény” 

 Kormányrendelet az „érdekérvényesítők fogadásának rendjéről” 2013 

◦ Érdekérvényesítő: ügyfélnek, panaszosnak vagy az eljárásban résztvevő más személynek 

nem minősülő, államszervezeten kívüli személy 

◦ Lobbitalálkozóról előzetesen tájékoztatni kell a felettest 

◦ Beszámoló/jelentés nem kell, a gyakorlatban  tájékoztatásra sem kerül sor 
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Vagyonnyilatkozati rendszer 

 Minden közhatalmat gyakorló és/vagy közpénzzel gazdálkodó személy köteles 

vagyonnyilatkozatot tenni 

 A választott közhatalmi tisztségviselők és hozzátartozóik nyilatkozata nyilvános 

(egyes kinevezetteké – bíró/ügyész – nem) 

 „Állami vállalatok” és „önkormányzati vállalatok” döntéshozóinak és 

hozzátartozóiknak a vagyonnyilatkozata nyilvános 

 A nyilatkozatok gépileg kereshető, elektronikus adatbázisa nyilvános 

 A nyilatkozatok tartalmát a NAV összeveti az adóbevallással, komoly 

vagyonosodási vizsgálatok 

 A valótlan/hamis/hiányos nyilatkozattétel börtönbüntetéssel jár 

MAI MAGYAR VALÓSÁG 

 Nyilatkozattételre kötelezettek köre nem elég széles 

 Csekély nyilvánosság 

 Állandó amnézia 

 Névleges szankciók 
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Információszabadság, közérdekű adatok 

megismerhetősége 
 Intézményi csapás: infoszab ombudsman menesztése (69 millióba fájt…) 

 Infoszab törvény 2013. évi módosítása („számlaszintű”) 

 Bírói jogorvoslati lehetőség kétséges 

◦ Üzleti titok: törvényességi felügyeleti eljárás 

◦ Számlaszintű adatigénylés: NAIH vizsgálat 

A jogállamiságot felkészületlenül érte, hogy az egyik legfontosabb 

ellensúly nem fékez, hanem gyorsít 

 Minősített adatok 

◦ Nyilvánosság abszolút korlátja 

◦ Bírói felülvizsgálat kizárt 

◦ Titkos közbeszerzések (nemzeti céglista szigorúan titkos, AH kezeli) 

◦ NATO Beszállítói Információs Honlap 

http://www.natotender.gov.hu/aktualis_nato_beszallitoi_ceglista/ 

Co-funded by the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union. 
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Közérdekű bejelentők védelme 
 Bejelentővédelmi törvény 2009 

◦ Tényleges védelem 

◦ Immunitás titoksértés esetére 

◦ Önálló védelmi hatóság, kivizsgálási kötelezettség 

 Bejelentővédelmi törvény 2013 

◦ Közhatalmi bejelentések: 

 Formális megközelítés 

 Tényleges védelem helyett retorzió tilalmának deklarálása 

 Meglévő intézményi és eljárási megoldások 

◦ Üzleti bejelentések 

 Megengedő szabályozás 

 Bejelentővédelmi ügyvéd 

 NAV-botrány 

◦ zsigeri reakciók, 

◦ bejelentő üldözése, 

◦ bejelentés kivizsgálása „folyamatban” 

 Büntetőjogi rendelkezések 

◦ közérdekű bejelentő üldözése, 

◦ együttműködő vesztegető 
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Párt- és kampányfinanszírozás 

 Pártok ismert bevételeinek 80-90%-a az állami költségvetésből származik 

 Pártok pénzügyi beszámolói elnagyoltak 

 Pártok gazdálkodásáról szóló törvény hiányos 

◦ Beszámolás tartalmi részletei 

◦ Beszámolás határideje 

 Kampányfinanszírozás (csak parlamenti választásokra) 

◦ A források egy része ismert (költségvetésből származik) 

◦ Elszámoltatás elégtelen 

 ÁSZ 

◦ Gyenge ellenőrzés 

◦ Pártbeszámolók és valóság összevetésére 20 éve várunk 

◦ Pártok büntetlenül használhatnak ismeretlen eredetű pénzeket tetszés 

szerinti összegben 
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Bennfentes, haveri kapitalizmus 
 A törvények a közjót szolgálják 

 A polgárok érdemben részt tudnak venni a közhatalmi szabályok kialakításában 

 A gazdasági szabályozás előrelátható, kiszámítható 

 A cégek a szabályozott piacon egymással versenyeznek 

 

MAI MAGYAR VALÓSÁG 

 Egyénre szabott törvények 

 Preferenciális szabályozás, diszkrecionális végrehajtás 

 Tulajdonosi jogok és vállalkozási szabadság sérelme (különadók, „trafikmutyi”, 

„takszöv. mutyi”) 

 „Ez a haverok kapitalizmusa” 

http://index.hu/belfold/2013/10/16/ez_a_haverok_kapitalizmusa/  

 A politikai kapcsolat fontosabb a gazdasági teljesítménynél 

 Legalizált korrupció, testre szabott törvények közpénzek, versenyelőny szerzésére 

(járadékvadászat) 

Co-funded by the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union. 
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A trafikügy  

 Korábban szabadpiaci tevékenység államosítása 

 Trafikjog koncesszióba adása → Nemzeti Dohányboltok 

 40.000 trafik → 5971 Nemzeti Dohánybolt 

 Cél: 

◦ „fiatalkorúak” dohányzásának a visszaszorítása 

◦ a hazai dohányipari cégek helyzetbehozása volt a cél 

 Koncessziós jogok kiosztása megkérdőjelezhető 

 Koncessziós jogok kiosztása után haszonkulcs megnövelése 

 Continental Zrt. „aktívan részt vett a törvény kialakításában” 

 Continental Zrt. –hez kb. 500 Nemzeti Dohánybolt köthető 

 Civil és újságírói érdeklődés → Infoszab törvény módosítása („számlaszintű”) 

 Az „Alkotmánybíróság álláspontja szerint „a fiatalkorúak egészségének a megóvása” és „az 

általános népegészségügyi szempontok” „kiemelten fontos közérdek[ek] [amire figyelemmel] 

nem tekinthető […] önkényes eljárásnak” a dohánytermék-kiskereskedelmi piac 

monopolizálása” (3194/2014 (VII. 15.) ABH) 

(http://korrupcio.blog.hu/2014/07/21/az_alkotmanybirosag_szerint_nem_serti_az_alaptorve

nyt_a_haveri_kapitalizmus)  
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A takarékszövetkezet ügy 

 „Szükséges a takarékszövetkezeti szektor átalakítása, mivel a szektor 

tőkeellátottsága alacsony, szervezettsége és szolgáltatási szintje nem megfelelő és 

félő, hogy jelenlegi formájában nem lesz hosszú távon működőképes.” 

 Vállalkozási szabadság és szövetkezeti autonómia → kényszerintegráció 

 Takarékbank:  trükkös államosítás után haveri privatizáció 

 Nyílt nemzetközi tender a Takarékbank állami többségére → egyetlen ajánlat… 

 Takarékszövetkezeti kormánybiztos = Takarékbank vezér = ajánlattevő 

konzorciumi tag vezetője 

 Takarékbank privatizációja „nemzetstratégiai szempontból kiemelt ügylet” → 

nincsen GVH eljárás 

 Az „Alkotmánybíróság megítélése szerint mindezek alapján összességében és 

széles összefüggés-rendszerben a [tulajdonjog korlátozását] illetően a közérdekre 

hivatkozás megalapozott.” (20/2014 ABH) 

(http://korrupcio.blog.hu/2014/07/17/az_ab_kikelt_a_sotetben_bujkalo_kapitalista

k_ellen) 
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A kutatás fő kérdései 

 Mi a stratégiai megállapodások jelentősége az érintett 

vállalatok, általában a magyar gazdaság, illetve a 

kormányzó politikai elit számára? 

 

 

 Hogyan kapcsolódnak a stratégiai megállapodások a 

lobbizáshoz a mai magyar üzleti és politikai környezetben? 

 

 

 Milyen sajátosságai vannak a lobbizásnak jelenleg 

Magyarországon? 

Co-funded by the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union. 



Kutatási módszerek 

 Dokumentumelemzés (nemzetközi felmérések, 

jogszabályok, sajtójelentések, oknyomozó újságírók cikkei) 

 

 

 Saját interjúk a stratégiai megállapodások érintettjeivel 

(vállalati vezetők, szakmai szövetségek képviselői, 

kormányzati tisztviselő) 

 

 

 Időtáv: 2014 április – május  
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Bizonytalan üzleti 
környezet 

1. 
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Kiindulópont: gazdasági pangás, 

bizonytalan üzleti környezet 

 2012: mélyponton a magyar gazdaság 

◦ másutt a válság után már növekedés, nálunk újabb visszaesés 

◦ elmaradó beruházási aktivitás: a hazai tulajdonosi hátterű KKV-k nem 

képesek beruházni, az itt jelenlevő multinacionális nagyvállalatok 

halasztják beruházásaikat 

 

 Fő ok: a bizonytalan üzleti környezet 
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A reál-GDP szintje a közép- és kelet-európai 

országokban (2005-2014) 
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Forrás: Eurostat, *European Economy előrejelzés 
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Beruházási ráták a közép- és kelet-európai 

országokban (2006-2013) 

Forrás: Eurostat alapján saját számítás 
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Közép- és kelet-európai országok a befektetők 

üzleti környezeti rangsorában (2006-2014) 

Forrás: DUIHK (Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara): 

AHK‐Konjunkturumfrage Mittelosteuropa 2014, p. 29 
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A politikai kockázatok szerepe a 

bizonytalan üzleti környezetben 

 A szokásos piaci kockázatok mellett jelentős kockázatok adódnak a 

kiszámíthatatlan politikai döntésekből 

◦ a gazdaságpolitikát elsősorban nem szakpolitikai, hanem hatalmi 

megfontolások alakítják (vö. „politikai kormányzás”) 

◦ gazdaságideológia: „jó” vs. „rossz”, „termelő” vs. „spekulatív” 

vállalkozások 

◦ gazdaságpolitikai gyakorlat: büntetett ágazatok – ágazati különadók 

 

       bizonytalan üzleti             visszafogott vállalati 

       környezet              aktivitás 
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Az üzleti környezeti fő intézményi gyengeségei 

(helyezés 144 ország között) 

Forrás: Világgazdasági Fórum, Globális Versenyképességi 

Jelentés, 2014-15 

0 50 100 150

A tulajdonjogok biztonsága

Haszontalan célokra fordított kormányzati kiadások

Megfelelő jogi környezet a viták rendezésére

Megfelelő jogi környezet a szabályozási anomáliák kezelésére

Befektetők védelmének biztonsága

Közpénzek elszivárgása

A politikusokba vetett közbizalom

A kormányzati gazdaságpolitika átláthatósága

Vállalatok igazgatóságának hatékonysága

Kormányzati tisztviselők pártatlanságának hiánya

A kormányzati szabályozás üzleti terhei

V4 átlag Magyarország Észtország
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Stratégiai 
megállapodások 

2. 
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A stratégiai megállapodások 

megkötésének fő motívumai 

 Kormány: a „jó” multik meggyőzése 

 

 

 Vállalatok: kiút keresése az üzleti bizonytalanságból 

 

 

 Multinacionális nagyvállalatok helyi leányvállalatainak 

vezetői: a magyarországi gyártó/ szolgáltató bázis relatív 

versenyképességének bizonyítása 

Co-funded by the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union. 



A stratégiai megállapodások megkötésének 

motívumai – interjúrészletek  

“Reagálnunk kellett arra a tényre, hogy a nálunk működő nagy feldolgozóipari 

multiknál, például az autógyáraknál, a döntéseket jellemzően nem 

Magyarországon hozzák. (…) Meg kellett győznünk őket, hogy érdemes újra 

Magyarországon befektetniük, és ehhez mi kedvező és biztonságos 

üzleti környezetet tudunk nekik garantálni.” 

(Interjú egy magas beosztású kormányzati tisztviselővel) 

 

 

“Deklarálni akartuk, hogy nem állunk háborúban a magyar kormánnyal. 

Szerettünk volna visszatérni a tárgyalások normális folyamatához. Újjá akartuk 

építeni azokat a normális kommunikációs fórumokat, amelyek révén 

megoszthatjuk szakpolitikai vízióinkat.”  

(Interjú egy magyarországi multinacionális nagyvállalat vezetőjével) 
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Milyen vállalatokkal köt a kormány 

stratégiai megállapodást?  
Kritériumok:  
 legalább 5 éves magyarországi jelenlét 

 jelentős hozzájárulás a GDP és az export növekedéséhez 

 jelentős beruházási tevékenység 

 jelentős foglalkoztatás 

 hazai beszállítói kritérium (min. 10%) 

 

 Nem túl szigorú kritériumok, de világos 

ágazati preferenciával 
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A stratégiai megállapodásokban részt vevő vállalatok 

ágazati megoszlása (2012 júliusa óta eltelt időszakban) 

Forrás: adatgyűjtés vállalati jelentésekből, DUIHK adatbázis, 

illetve újságcikkek alapján 
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A stratégiai megállapodást aláíró vállalatok 

foglalkoztatási súlya 

Forrás: saját számítás a Figyelő TOP 200 2012-re 

vonatkozó vállalati adatai, illetve a Központi Statisztikai 

Hivatal foglalkoztatottságra vonatkozó adatai alapján 
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A feldolgozóipari foglalkoztatottak

arányában*

* A stratégiai megállapodást aláíró feldolgozóipari vállalatok foglalkoztatási súlya
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A stratégiai megállapodást aláíró vállalatok 

exportsúlya 
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Az összes export arányában

A feldolgozóipari export arányában*

*  A stratégiai megállapodást aláíró feldolgozóipari vállalatok exportsúlya
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Forrás: saját számítás a Figyelő TOP 200 2012-re vonatkozó vállalati 

adatai, illetve a Központi Statisztikai Hivatal foglalkoztatottságra 

vonatkozó adatai alapján 



Stratégiai megállapodások 
és lobbizás 

3. 
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A felelős lobbizás nehézségei, 

 az informális lobbizás motívumai 

 2006-2010 között működött lobbitörvény, de 

támogatottsága csekély volt 

 

Néhány adalék a Burson-Marsteller 2013-as Európai lobbizási felmérésének 

adatai alapján Magyarországról 

 Bizonyos elégedetlenség a lobbiszabályozás hiányával, de visszafogott 

várakozás egy új szabályozástól 

 Emocionális viselkedési minták meghatározó szerepe és személyes alapú 

társadalmi tőkébe vetett kiugróan magas bizalom 

            

                      tág tere van az informális és rejtett lobbizásnak 
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Felelős lobbizás helyett informális lobbizás 

– interjúrészletek (1)  
 

“Többé már nem nagyon mondhatom magam 

lobbistának. Nyilvánvaló, hogy az előző kormányok is 

eléggé vonakodtak a transzparens lobbizás gyakorlatától. 

2010 óta viszont Magyarországon a lobbizás mint 

szakma lényegében kihalt – legalábbis abban a 

formájában, ahogy az angolszász sztenderdek szerint 

értelmezni szokás.” 

 

(Interjú egy transznacionális befektetőket tömörítő 

szakmai szervezet képviselőjével) 
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Felelős lobbizás helyett informális lobbizás 

– interjúrészletek (2)  

“Bizonyos vállalatok reménytelenül keresik azokat az alkalmakat, amikor 

kormánytagokkal találkozhatnak. Sokan csak egyszerűen beszélni akarnak a politikai 

vezetőkkel. Ezért jelentkeznek például a kormányzati üzleti delegációkba (…) 

Ugyanezért járnak rendszeresen bizonyos vállalati vezetők a magyar első osztály 

unalmas futballmeccseire (…).”  

(Interjú egy szakmai szervezet képviselőjével, az elhangzottakat megerősíti egy 

kormányzati tisztviselővel készült interjú is) 

 

“Néhány vállalat rendszeresen megrendeléseket ad olyan kutatóközpontoknak, 

amelyek (…) állami tulajdonban vannak vagy közeli kapcsolatokat ápolnak a 

kormánnyal. Abban a reményben (…), hogy így meghívást kaphatnak az általuk 

finanszírozott kutatások belső vitáira, amelyeken a kormányzó politikai elit tagjai is jelen 

lehetnek.”  

(Interjú egy multinacionális nagyvállalat vezető menedzserével) 
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A felső szintű politikai kapcsolatok 

jelentősége 

A politikai hatalom felől érkező támogató jelzések 

fontossága 
 az információáramlásban (felkészülés az adózási, szabályozási 

változásokra, amelyek sokkszerűen érinthetik a cégeket, különösen a 

büntetett ágazatokban) 

 a nagyvállalatok és a kormány közötti kommunikáció működésében 

 a szakmai kapcsolattartás lehetőségében 

 

A szokásos lobbizás megindulásának előfeltétele 

           támogató politikai szignál kell 
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A politikai támogatás jelentősége – 

interjúrészletek 

“Felső szintű politikai kapcsolatok nélkül fogalmad se 

lehet arról, hogy milyen változások várhatók a szabályozásban 

és az adózásban. A politikai belső kör nagyon ‘hatékonyan’ 

lezárja az információáramlás csatornáit (…)” 
(Interjú egy szakmai szervezet képviselőjével) 

 

„Politikai támogatás nélkül ebben a rendszerben csak az 

idődet fecsérled – hosszas várakozás után talán kapsz egy 

időpontot, amikor elmondhatod a gondjaidat egy olyan 

alacsony beosztású bürokratának, akinek valójában semmi 

érdemi befolyása sincs a döntési folyamatokra.” 
(Interjú egy multinacionális nagyvállalat vezető menedzserével) 
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Pozitív kommunikációs szignál – lehetőség 

a szakpolitikai tárgyalásokra, a lobbizásra 

A stratégiai megállapodások fő jelentősége 

nem jogi, hanem politikai, illetve 

kommunikációs természetű 

 
 demonstratív PR-esemény 

 jelzés, hogy indulhat az érdemi, szakmai kommunikáció 
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Pozitív kommunikációs szignál – 

interjúrészletek 
 

“Óriási PR-eseményt szerveztünk az aláírás köré (…) ez egy 

igazi win-win volt.” 

(Interjú egy multinacionális nagyvállalat vezető 

menedzserével) 

 

„A stratégiai megállapodás megkötését megelőző időszakban 

bizonyos ajtók egyszerűen zárva voltak előttünk. (…) Most 

ésszerű határidőn belül fogadnak bennünket, (…) és a 

nézeteltéréseket barátságos és pozitív tónusban, a szakmai 

kérdésekre összpontosítva tudjuk megvitatni.” 

(Interjú egy multinacionális nagyvállalat vezető 

menedzserével) 
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A lobbizás lehetősége kedvezményezett és 

büntetett ágazatokban – interjúrészletek 
 Kedvezményezett ágazatok:  adókedvezmények megőrzéséért 

„Nem világos, mi volt a stratégiai megállapodás pontos jelentősége (…) de 

miután aláírtuk, el tudtuk érni, hogy a K+F ráfordítások továbbra is adóalap-

csökkentő tételek maradjanak.” 

(Interjú egy nagyvállalat vezető menedzserével, az információt 

megerősítette egy másik nagyvállalati topmenedzser is) 

 Büntetett ágazatok: az ágazati piac átrendezése ellen tervezett 

szabályozás megakadályozásért 

„ (…) az ágazati különadók csapása után ez már helyrehozhatatlan kárt 

okozott volna a vállalati profitunknak. Valami megoldást kellett találnunk. Igaz, ez 

számunkra végül igen drága megoldás lett. De úgy érezzük, hogy a stratégiai 

tárgyalásokkal legalább bizonyos fokú garanciát kaptunk (…).” 

(Interjú egy multinacionális nagyvállalat vezető menedzserével) 
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A magyar vállalatok lobbizási 

potenciáljának tipológiája 

Belső kör: a kormányzó elit politikai szövetségeseit jelentő cégek – 

nem kötnek stratégiai megállapodást                               

HATALMI POLITIKAI SZEMPONT 

 

Ingroup:  stratégiai megállapodást kötő nagyvállalatok 

GAZDASÁGPOLITIKAI STRATÉGIAI SZEMPONT 

 

Outgroup: általában nem köthetnek stratégiai megállapodást – így nem 

tudnak érdemben védekezni a kiszámíthatatlan politikai kockázatok ellen 

GAZDASÁGIDEOLÓGIAI  ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZEMPONT 

             elválnak a bennfentes és a nyugati kapitalizmus szegmensei, 

eltérő lobbizási potenciált adva a cégeknek 
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Összegző megjegyzések 

 A stratégiai megállapodások fő szerepe a vállalatok számára 

az üzleti környezet politikai természetű bizonytalanságainak 

csökkentése – ezek nem a tisztességtelen lobbizás 

dokumentumai 

 

 A kormány számára a stratégiai megállapodás hatalom-

politikailag és szakpolitikailag is sikeres eszköznek bizonyult 

 

 A jelenlegi magyar viszonyok nem kedveznek az új 

lobbiszabályozásnak; lassú, kölcsönös bizalomépítés nyomán, 

valamennyi érdekeltet érdemben bevonva (procedurális 

legitimitás!) alakítható majd ki az új lobbiszabályozás 
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Köszönöm!  

 

 Kérdések? 

 Megjegyzések? 
 

 

Budapest, 2014. október 28. 
 

   

Attila BARTHA 

bartha(dot)attila(at)tk(dot)mta(dot)hu 

barthaa(at)ceu(dot)hu 
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