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– Milyen információs igényük van a kép-
viselõknek a politikai döntéshozatalhoz?

– Az igény nyilvánvalóan egyéni, ne-
hezen meghatározható. 
Inkább arról érdemes 
beszélni, hogy milyen 
információs bázis áll 
rendelkezésre. Itt elsõ-
sorban az Országgyûlési 
Könyvtár szolgáltatásait 
kell kiemelni, azon belül 
is a képviselõi irodaház-
ban mûködõ Képviselõi 
Tájékoztató Központot. 
Kérésre a képviselõ részére a szakértõ 
munkatársak információs csomagokat ál-
lítanak össze, függõen a tárgyalandó té-
máktól, azok mélységétõl.

Ezen kívül természetesen rendelkezés-
re állnak a frakcióban dolgozó szakértõk. 
Számomra külön segítséget jelent, hogy 
témáimhoz és bizottsági tagságaimhoz 
kapcsolódóan tárgykörönként két-három 
külsõ konzultáns is rendelkezésre áll.

– Elektronikus eszközöket mennyire 
vesznek igénybe? Elvégre ezért is kaptak 
laptopot...

– Az elektronikus információmenedzs-
ment folyamatosan tért hódít, egyre in-
kább kiszorítja a papír alapú információ-
gazdálkodást. Elég megemlítenem, hogy 
a beterjesztett irományok a benyújtást 
követõen legfeljebb 15 percen belül meg-
találhatók az Országgyûlés honlapján 

(www.parlament.hu). Nem ártana viszont 
változtatni a honlap kezelhetõségén, 
szerkezetén, mert vitathatatlan, hogy a 

portálon való tudatos keresés 
és módszeres adatbányászat az 
átlagos internethasználó – így a 
legtöbb képviselõ – számára túl 
bonyolult, nehézkes.

– Apropó, net. Mennyire el-
terjedt a hasznos internethasz-
nálat a képviselõk között?

– Nagyon elterjedt, de hogy 
mennyire hasznos… Ugyanazt 

tapasztaljuk a parlamentben, mint az 
életben is: ahogy általában az embe-
rek napi tevékenységükben már valóban 
használják az informatika 
eszközeit, úgy a képviselõk 
is döntõ többségükben va-
lóban munkaeszközüknek 
tekintik a noteszgépeiket. 
De akadnak szép számmal, 
akik egyszerûen nem tud-
nak átállni. Nekik marad 
a tömött táska s a nyomta-
tásban és használat közben 
összemaszatolt, szamárfü-
les íráscsomag. A képvise-
lõk számítógép-használatá-
ról egyébként nincs adat és kutatás, de 
annyit talán mondhatok: míg az elõzõ 
ciklusban a képviselõk 10-15 százaléka, 
addig a jelen idõszakban már a honatyák 
legalább 50 százaléka használja munka-

eszközként, tehát nem médiapótlékként 
a számítógépét.

– Milyen háttér szolgálja ki az igénye-
ket, s ez a héttér mennyire használ elekt-
ronikus forrásokat, beleértve az adatto-
vábbítást is?

– Az internet egyre nagyobb szerepet 
játszik a parlamenti munkában, itt elsõ-
sorban az Országgyûlés honlapjára gon-
dolok, egyre több képviselõnek van saját 
honlapja. 

A portálon megtalálhatók az ország-
gyûlési képviselõk tevékenységére, va-
lamint a parlamenti munka különbözõ 
fázisaira vonatkozó ismeretek, de ezek 
mellett – és témánk szempontjából ez a 

lényeges – azok a napra-
kész információk is lekér-
hetõk, amelyek az ország-
gyûlési képviselõk heti ple-
náris, illetve bizottsági ülé-
seire történõ felkészítését 
szolgálják az aktuális parla-
menti feladatok ütemezése 
és munkamenete szerint. 

Újabban elvárásként fo-
galmazódik meg, hogy a 
képviselõi dokumentumo-
kat, elõterjesztéseket elekt-

ronikus aláírással is be lehessen nyújtani. 
Talán a ciklus végére be tudjuk vezetni az 
e-szignót, ezzel tényleg teljesen kiiktatva 
a papírt az ügymenetbõl.

Mártonffy Attila

 Informálódnak 
 a honatyák 
A parlamenti képviselõknek van már noteszgépük, 
elektronikus információforrások állnak rendelkezésükre, 
ám még akad olyan szép számmal, aki szamárfüles 
iratcsomókkal járkál.

Pettkó András parlamenti képviselõ (MDF)
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