
372 Erdészeti Lapok CXXXIX. évf. 12. szám (2004. december)

Egy lobbizási technikákkal évtize-
dek óta foglalkozó neves professzor
szerint ahhoz, hogy valaki meg-
nyerje, de legalábbis ne veszítse el a
másik fél érdeklõdését, „el kell õt
bûvölnie”. Természetesen a folya-
mat nem ilyen egyszerû, de mivel
mint a legtöbb dolog, ez is emberi
kapcsolatokra épül, kitûnõ alapot
adhat a további együttmûködéshez.

Felderíteni a terepet
A lobbizás, azaz érdekeink érvényesíté-
se, illetve a másik fél befolyásolása jelleg-
zetesen nem hivatalos (informális) tevé-
kenység. Ha a folyamat megfelelõen mû-
ködik, akkor a döntések már a tárgyalá-
sok elõtt megszületnek, és maga az ülés
azoknak csak formális levezetése lesz.

Lényeges, hogy úgy kell a másik sze-
mélyt meggyõznünk, hogy a kávészünet-
ben tartott magánjellegû egyeztetés kez-
detekor nem adhatunk ki minden ren-
delkezésünkre álló információt, hiszen
nem tudhatjuk elõre, hogy az illetõ part-
ner, vagy éppen ellenérdekû fél lesz-e a
kérdésben, ugyanakkor megfelelõen kell
õt tájékoztatnunk ahhoz, hogy kialakul-
jon a kölcsönös bizalom.  Így a kezdeti
elõkészítõ munka arról szól, hogy miu-
tán itthon kiépítettünk egy megbízható
szakértõi bázist, Brüsszelben is megtalál-
juk a számunkra kulcsfontosságú szemé-
lyeket és szervezeteket.

Célszerû és tulajdonképpen szük-
ségszerû is Irányító Bizottsági (Manage-
ment Committee) szinten beavatkozni a
folyamatokba (ha addig nem tettük vol-
na meg), hiszen ez az a pont, ahol egy
rendelettervezetet még meg lehet úgy
formázni, hogy az számunkra kedvezõ
vagy legalább ne hátrányos legyen. Az
Irányító Bizottság az Európai Bizottsá-
got (a továbbiakban: Bizottság) segíti és
ellenõrzi jogalkotói és végrehajtói mun-
kájában. Ülésein a tagállamok és a Bi-
zottság adott területért felelõs szakértõi
vesznek részt; az elnöki feladatokat a
Bizottság egy képviselõje látja el. Az
Irányító Bizottsági Üléseken a Bizottság
elõterjeszti rendelettervezeteit, ame-
lyekrõl a tagállamok véleményt nyilvá-
nítanak, majd szavaznak.

A Bizottságot közvetlenül és közve-
tetten is lehet befolyásolni, hiszen más
tagállamok meggyõzésével is elég erõs
támogatásra tehetünk szert ahhoz, hogy

egy tervezetet megváltoztassunk. Álta-
lában ez célravezetõbb, hiszen a Bizott-
ságnak sokszor egyértelmû és határo-
zott utasítása van arra, hogy nem en-
gedhet a tagállam kérésének; ugyanak-
kor, ha ezt több és erõsebb, illetve na-
gyobb szavazati aránnyal rendelkezõ
ország veti fel, már nem mindig ragasz-
kodhat ehhez az állásponthoz.

Természetesen elengedhetetlen a jó
szakmai és személyes kapcsolat kialakí-
tása a Bizottság egyes felelõs szakértõi-
vel is; így tervezeteket, belsõ informáci-
ókat idõben (vagy idõ elõtt) és megfe-
lelõ minõségben szerezhetünk be. 

Okosan „csevegni”
Az eredményes érdekérvényesítéshez
(lobbizáshoz) az alábbi tényezõk figye-
lembevétele feltétlenül szükséges: 

– alaposan kell ismerni a szóban for-
gó tervezetet, annak elõzményeit, a jogi
hátteret és a körülményeket, nevezete-
sen, hogy melyik tagállamnak áll érde-
kében megszavazni, ki a Bizottsággal
szemben az ellenérdekû fél, és melyek
azok a delegációk, akiknek mindegy,
hogy megszavazzák-e azt; ez utóbbiak
magunk mellé állítására kell a legtöbb
idõt és energiát fordítani;

– ismerni kell a tervezet Bizottsági
felelõsét, azt a személyt tehát, aki a ter-
vezet megírásáért, átdolgozásáért
felelõs; megosztani vele aggályainkat a
tervezetet illetõen; így már az irányító
bizottsági ülés elõtt beavatkozhatunk a
folyamatba;

– szükség esetén be kell vonni az
egyeztetésbe az ország brüsszeli Állan-
dó Képviseletét,

– kapcsolatokat kell kialakítani a tag-
országok képviselõivel, amelyre kitûnõ
alkalmat adhatnak például a munka-
ebédek, vacsorák, állófogadások; ame-
lyek során a beszélgetés ne csak egy-
szerûen a tárgyban történõ információ-
csere legyen, hanem kötetlen „cseve-
gés” például az adott országokról, kul-
túráról, sportról, és bármirõl, ami nem
kapcsolódik a tárgyhoz; sõt kifejezetten
fontos, hogy ilyen jellegû témákkal
kezdjünk, és csak aztán térjünk rá a ké-
résünkre,

– kiemelkedõen fontos a nyelvisme-
ret, hiszen egyes országok már csak azért
is könnyebben megnyerhetõk egy ügy
érdekében, mert a saját nyelvükön kom-

munikálunk velük; és gyakran már ebbõl
adódóan is támogatják javaslatainkat;

– nem szabad elfeledkezni a kölcsö-
nös segítségnyújtásról sem, tehát ha egy
delegáció támogat minket egy számuk-
ra semleges, de számunkra fontos kér-
désben, akkor a jövõben figyelni kell
arra, hogy ezt mi is megtegyük;
ellenkezõ esetben elvész a nehezen ki-
épített bizalom, és nem számíthatunk
többet a támogatásukra;

– lényeges jogi szakértõket bevonni
az egyeztetésbe, hiszen sokszor szakma-
ilag és jogilag egészen mást jelenthet a
tervezetben szereplõ adott szövegrész;

– amit nem szabad elkövetni, és igen
nagy hibának minõsülhet egy tagállam
részérõl, ha delegáltjait pár órával az ülés
elõtt küldi ki, illetve ha a delegált közvet-
lenül az ülés után távozik. Ekkor ugyanis
a leglényegesebb dolgokból marad ki,
mégpedig elõzetes (utólagos) egyezteté-
seknek, „szövetségesek” szerzésének, in-
formális kapcsolatok kialakításának
lehetõsége vész el számára; tehát a tár-
gyalás során már a kész tényekkel szem-
besül, és esélye sem lesz azokat befolyá-
solni, és a saját országa javára fordítani.

Képességek és 
„személyes varázs”

A lobbitechnika gyakorlatilag az adott de-
legált személyétõl, személyiségétõl függ.
Természetesen vannak olyan jellemzõk,
amelyek egy-egy ország technikáját meg-
határozhatják, de ha a delegált rendelke-
zik egy kész mandátummal, az már csak
rajta áll, hogy azt „milyen ruhába öltöztet-
ve” adja elõ, fordít-e plusz energiát a tõle
elvárton felül a témára, felméri-e és teljesí-
ti-e mindazokat a tényezõket, amelyek az
eredményes lobbizáshoz elengedhetetle-
nek. Mi lehet ehhez a legjobb út? Kapcso-
latok építése és érdekérvényesítés?
Lehetõségek nem hivatalos egyeztetések
sorozatára? Szükségszerû véletlenek
összejátszása? Munkavacsorákon és álló-
fogadásokon történõ részvétel? Idegen
nyelvek kitûnõ ismerete? Bizonyos idõ
után mindenki megtalálja a magához illõt,
amivel eredményeket érhet el a brüsszeli
„arénában”, de persze csak akkor, ha ren-
delkezik megfelelõ „bûverõvel”…   
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Hogyan érvényesítsük érdekeinket
Brüsszelben?


