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(Az ülés kezdetének időpontja:9 óra 9 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Jó napot kívánok! Miniszterelnök-helyettes úr meghallgatása nem igényel
határozatot, ezért a határozatképességet nem fogom megállapítani. (Dr. Gulyás Gergely:
Tanácskozóképesek vagyunk.) Tanácskozóképesség elegendő, a későbbi napirendi pontokhoz
viszont határozatképesség is szükséges. Bocsánatot kérek, kicsit érthetetlenül állok, mert azt
gondoltam, hogy az ellenzék igénybe veszi azt a lehetőséget, kivéve Szabó Timea alelnök
asszonyt, hogy ezen lehetőség elérésével a megfelelő kérdéseit a miniszterelnök-helyettes
úrnak felteszi. (Dr. Gulyás Gergely: Elégedettek a kormányzással.) (Közbeszólás: A
napirendet el kéne fogadni.) Bocsánat, hogyha határozatképesek lennénk. Kérem a
helyettesítések rendjét! Köszönöm szépen.

Kérdezem a munkatársamat, hogy a határozatképesség megvan-e. Igen. Köszönöm
szépen. Az előzetesen kiküldött napirendi ponthoz kiegészítő javaslat nem érkezett, de Balsai
István képviselőtársunk kéri, hogy az 5. napirendi pont és a 3-as cserélődjön meg. Ezzel a
kiegészítéssel ki ért egyet? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.

Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter meghallgatása
(A Házszabály 68. §-ának (4) bekezdése alapján)

Az első napirendi pontunk dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter
meghallgatása. Szeretettel köszöntöm miniszterelnök-helyettes urat és munkatársait, ha
megengedik, akkor az idő rövidsége miatt nem sorolnám fel a munkatársait. De legalább az
asztalnál ülőket: Rétvári Bence államtitkár urat, Répássy Róbert államtitkár urat és Szászfalvi
László államtitkár urat és az összes munkatársát sok szeretettel köszöntjük.

Miniszterelnök-helyettes úr, öné a szó!

Dr. Navracsics Tibor miniszter beszámolója

DR. NAVRACSICS TIBOR közigazgatási és igazságügyi miniszter: Köszönöm
szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Kérem, hogy a bizottság iránt érzett megbecsülésünk
jelének fogják fel, hogy a minisztérium ilyen szép számban képviselteti magát a mai
miniszteri meghallgatáson.

Ha megengedik, alapvetően négy témáról beszélnék röviden, hogy mit tettünk az
elmúlt egy évben, illetve milyen lépéseket tervezünk a közeljövőben, civil emberi jogi
kérdésekben, az egyházi kérdésekben, illetve a nemzetiségekkel kapcsolatos kérdésekben, és
mindennek negyedikként egy általános keretet ad, hiszen most éppen leköszönőben vagyunk
az Európai Unió elnökségi feladatai tekintetében erről a posztról, hogy ezeket a területeket az
európai uniós elnökségi időszakunk mennyiben árnyalta.

Van még egy másik olyan alappontunk, amelyet figyelembe kell venni, ez az új
alaptörvény elfogadásának a ténye, illetve maga a folyamata, amely tekintetében az
alaptörvények vonatkozásában elsősorban emberi jogi – és itt az emberi jogi
tevékenységünkre hívnám fel a figyelmet az alaptörvény kapcsán – tekintetben beszélhetünk
már befejezett tényekről, amennyiben az alaptörvény az emberi jogi katalógusában olyan
újításokat is behozott mint például, ami az európai uniós tagállamok között is elsőként
alapvetően figyelembe vette az Európai Unió alapjogi chartáját, és úgy fogalmazta meg az
emberi jogok listáját, hogy az összhangban legyen az alapjogi chartával. Sok esetben egy az
egyben át is emelve az alapjogi chartából, ahol ezt a lehetőség megadta, illetve azokban az
esetekben, ahol a szó szerinti átvételről vagy a szoros átvételről nem lehetett szó. Ott pedig
értelemszerűen, illetve a szellemiségét vettük át az alapjogi chartának.
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Mindez egyébként összhangban volt a Velencei Bizottság útmutatásával is, hiszen
talán ez a fontos még, amit az alaptörvény kapcsán meg kell említenünk az emberi jogok
vonatkozásában. Az emberi jogok alaptörvényben való szerepeltetésének ilyen módjára
kifejezetten rákérdeztem a Velencei Bizottságnál még januárban írt levelemben, amelyben azt
kértem, hogy adjanak útmutatást az alaptörvény elfogadására és tartalmára vonatkozóan. A
Velencei Bizottság akkor, miközben támogatta azt a törekvésünket, hogy az alapjogi chartát
szerepeltessük az alaptörvényben, különösen az emberi jogi fejezetnél, felhívta a figyelmet
arra, hogy tekintettel ennek a szupranacionális jellegére, ezt csak fenntartásokkal lehet
megtenni. Éppen ezért az alaptörvényben tartva magunkat a Velencei Bizottság ajánlásaihoz,
igyekeztünk ezeket figyelembe venni.

Fontosnak tartom itt az uniós elnökségem során végzett tevékenységünknél az emberi
jogi területnek azokat a vonatkozásait, amelyek az egyes jogi garanciák megerősítését, illetve
az egyes sérülékenyebb csoportok fokozottabb védelmének európai szinten való
megteremtését irányozták elő, így emlékeztetném csak a bizottságot az áldozatvédelmi
csomagra, amely a magyar európai uniós elnökség és egyben a spanyol-belga-magyar trió
egyik nagy eredménye is volt. Ugye itt a történet nemcsak a büntetőeljárásokra, hanem a
polgári eljárásokra is vonatkozik, és azt a célt tűzte ki célul, és azt próbálja megvalósítani,
hogy európai szinten teremtsünk meg egy olyan egységes szabályozást vagy legalábbis
harmonizált szabályozást, amely lehetővé teszi az áldozatok európai uniós szintű egységes
védelmét, azaz ne a tagállami szabályozástól függő módon változzon, hogy melyik országban
milyen áldozatvédelmi rendszerre vagy milyen védelemre számíthat az, aki valamilyen
bűncselekmény áldozatává válik, hanem legyen egy közös értelmezési tartomány, egy olyan
minimum, amelyet minden tagállamban be kell tartani. Illetve itt az emberi jogoknál hadd
hívjam fel a figyelmet egy speciális területre, amelyet az uniós elnökségünk alatt kifejezetten
képviseltünk, érvényesítettünk és sikerre is juttattunk, ez a gyermekek jogai, védelme, hiszen
úgy gondoljuk, hogy az emberi jogok nemcsak a felnőtt emberi jogok, nem is csak az emberi
jogok egy csoportjának védelmét jelenti, hanem egy közösség minden polgárának, legyen szó
akár a gyerekekről, az ő jogaiknak a védelmét is, és ebből a szempontból a gyerekek
fokozottan sérülékeny csoportnak tekinthetők. Egyrészt sokkal gyakrabban fordul elő velük
szemben jogsértés, másrészt pedig sokkal kevésbé képesek ők saját maguk a védelmüket
megteremteni, éppen ezért fokozott felelősséggel tartozunk a gyermekjogok védelme területén
is.

Az elmúlt félévben uniós szinten is több olyan kezdeményezést tettünk, illetve sikerre
vittünk, amely a gyermekek jogainak fokozott védelmét eredményezheti. Gondolok itt az
eltűnt gyerekek felkutatásának az európai szintű koordinálására, illetve itt a jogi
segítségnyújtás kereteinek megteremtésére, vagy éppen a gyermekek elleni szexuális
bűncselekményeket szankcionáló jogi aktusok elfogadására, és ennek sikerre vitelére.

Az emberi joghoz szokták sorolni a civil életet, illetve a civil szervezetekkel való
kapcsolattartást. Itt a tárca az NCA gazdájaként már tavaly nyáron megkezdte azokat a
vizsgálatokat, amelyek az NCA pénzfelhasználásával, illetve támogatási rendszerével
kapcsolatosak voltak. A céljaink azok, hogy az eddigieknél hatékonyabb támogatási rendszert
tudjunk kiépíteni remélhetőleg a jövőben, amennyiben a pénzügyileg szűkösebb évek
elmúlnak, akkor bővülő finanszírozási rendszerrel is. Egy-két héten belül terveink szerint a
civil törvény a parlament elé fog kerülni, amely a civil szervezetek státusainak szabályozásán
túl a civil világ finanszírozási rendszerének újbóli szabályozásával és intézményrendszerének
újbóli szabályozásával az eddigieknél hatékonyabb, nem annyira működési támogatásokra
mint inkább a programokra, határozott célkitűzések megvalósítására szolgáló támogatási
rendszert tudunk kialakítani, és abban bízunk, hogy a mostani meglehetősen fragmentált és
ennek következtében is kevésbé hatékony támogatási rendszert is talán a jövőben
koncentráltabbá tudjuk tenni, azaz egyik olyan ambíciónk, hogy a különböző tárcáknál
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szanaszét heverő, különböző jogcímen létező támogatási rendszereket áttekinthetőbbé tegyük,
és lehetőleg koncentráltabbá tegyük, tehát önök is jobban tudják ellenőrizni, hogy a civil
szervezetek támogatása keretében milyen pénzösszegek mennek ki. Mi is könnyebben tudjuk
átlátni ezt az egész finanszírozási rendszert.

Az egyházi területen az elmúlt egy évben részben azokat a korábbi diszkriminatív
lépéseket próbáltuk felszámolni, amelyek az egyházak működését hátrányosan befolyásolták.
Itt fontos felhívni a figyelmet arra, hogy mi az egyházakban nemcsak a hitéleti
tevékenységben aktív partnert látunk, hanem olyan aktív társadalmi partnert, aki egyébként a
társadalom számos területén államot segítő és közösségpótló vagy közösségteremtő

tevékenységet lát el, a szociális ügyek területén, az egészségügy területén, az oktatás
területén, éppen ezért a kormány célja volt az elmúlt egy évben, hogy azokat a diszkriminatív
intézkedéseket, amelyek például az oktatásnál az egyházi oktatást hátrányosan sújtották vagy
éppen a vagyonjuttatás megrendezetlen kérdései kapcsán az egyházakat hátrányos helyzetbe
juttatták, ezeket felszámoljuk. Az elmúlt hónapokban pedig az egyházi törvény, az új egyházi
törvény előkészítése kapcsán egy tisztább helyzetet kívánunk teremteni az egyházak
szabályozási területén.

Ma van szerda, holnap kezdődik az Országgyűlésben a tárgyalása az egyházi
törvénynek, amely ennek a törvényes kereteit megadja. Az európai uniós elnökségi
tevékenységünk vagy időszakunk keretében itt, ezen a területen, noha olyan területről van szó,
ahol a, fogalmazzak úgy, hogy a politika direkt szerepvállalása nem túl szerencsés, és
általában nem túl szerencsésnek tekintett, mégis hadd emeljem ki a Szászfalvi László által
vezetett államtitkárság tevékenységét és szervező munkáját abban a nagy szabású
konferenciában, amely két-három héttel ezelőtt a három nagy európai kultúrkörhöz kötődő
vallás közötti párbeszéd fenntartását szolgálta, ez a keresztény-muzulmán-zsidó párbeszédet
szolgáló konferencia volt.

A harmadik terület, amit röviden érintenék, ez a nemzetiségi terület. Itt ugyancsak az
alaptörvény ad nekünk feladatot, amennyiben ősszel, reményeink szerint a parlament elé
tudjuk terjeszteni a nemzetiségi törvényt, amely egy korszerűsített változata lenne a korábbi
nemzeti kisebbségekről, nemzeti és etnikai kisebbségekről szóló törvénynek. Emellett itt is az
elmúlt egy évben gyakorlatilag a korábbi időszak sérelmeinek orvoslására fordítottunk
meglehetősen sok energiát, alapvetően három területen olyan pénzhiány miatt félbemaradt
beruházások folytatását sikerült elintéznünk, és támogatnunk, mint amilyen ezek közül talán a
legjelentősebb a hercegszántói horvát iskola - amely horvát-magyar beruházásként valósul
meg és az utóbbi időben sajnos pénzhiány miatt bizonytalanná vált a beruházás –
megvalósulása, itt még további beruházásokra van szükség, és ezekre próbálunk pénzeket
előteremteni. A másik, amit nagyon fontos eredménynek tartok, hogy úgy néz ki, hogy a
Nemzeti Médiahatósággal sikerül eredményre jutnunk abban a tekintetben, hogy nemzetiségi
műsorokra fordított, jelenleg megalázóan alacsony összeget a jövőben emelni tudjuk, és ezzel
hozzá tudjunk járulni, hogy a közszolgálati televízióban nemzetiségek számára gazdagabb
műsorokat készítsen.

A harmadik pedig már egy új kezdeményezés, amely a jövő tanévtől lép életbe,
nemzetiségi diákok számára hirdettünk ösztöndíjat, amellyel azt próbáljuk szerény
eszközökkel, de próbáljuk orvosolni azt a sajátosságot, hogy a magyarországi nemzetiségek
jelentős része rurális térségekben él, meglehetősen szegény körülmények között élnek,
miközben a nemzetiségi középiskoláink városokban vannak, nagyobb városokban, ebből
adódóan sok esetben a nemzetiségi családok számára a középfokú nemzetiségi oktatás már
csak azért sem tud megvalósulni, mert egyrészt, azt hiszem, nincsen a családnak pénze arra,
hogy a kollégiumi férőhelyet és az oktatást ki tudja fizetni, biztosítani tudja a gyerekek
számára, ezért indítottunk egy olyan ösztöndíjprogramot, amely kifejezetten azt célozza, hogy
tehetséges nemzetiségi gyerekek számára fedezzük a kollégiumi ott-tartózkodás, illetve a
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városban élés költségeit. Reményeink szerint ezzel is tudjuk támogatni a nemzetiségi létet
Magyarországon.

Tisztelt Bizottság! Röviden ezek lettek volna a bevezetőként elmondott gondolataim.
Várom a kérdéseket.

Kérdések, észrevételek

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjai kérdeznek oly módon, hogy egy
ellenzéki és egy kormánypárti képviselő, egymást felváltva kérdezhet. (Derültség –
Közbeszólás: Egy ellenzéki van!) Bocsánat, két ellenzéki van. (Lendvai Ildikó érkezik az
ülésterembe.) Szeretettel köszöntjük! (Lendvai Ildikó: Nem kell így felhívni a figyelmet, ha
késik valaki.) Jó, értettem, csak most egy ilyen számszaki vita alakult ki, hogy hány fővel van
jelen az ellenzék. Ím, most már kettő! (Lendvai Ildikó: Jövünk felfelé!) Értem, megpróbálunk
vigyázni! Először jelentkezési sorrendben Szabó Timea, utána pedig kormánypárti képviselők
közül ki kíván kérdezni? Ékes Ilona. Köszönöm szépen.

SZABÓ TIMEA (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Itt alelnök úr súg nekem, hogy
azzal kellene kezdenem, hogy „Éljen a kormány!” De hogyha megengedik, akkor ettől most
eltekintek.

Miniszter úrnak már mondtam az ülés előtt, hogy igazából azzal akartam kezdeni,
hogy nem akarok cinikusabb lenni annál, mint a többi ellenzéki párt, hogy meg sem jelentek,
de az az igazság, hogy ami minket vagy engem érdekelne, az már nem önökhöz tartozik,
hanem Pintér miniszter úrhoz. Sajnálatos módon. Illetve hát szemmel láthatólag nem a
kormány végzi a jogalkotást itt az országban, hanem egyéni képviselők, tehát igazából nem
nagyon tudom, hogy mi az az érdemi dolog, amit kérdezhetnék.

Illetve maximum olyan dolgokat tudnék kérdezni, hogy hát mit gondol Pintér
miniszter úr bizonyos kijelentéseiről. Itt a miniszter úr kiemelte a gyermekek jogait, ugye,
korábban elhangzott, hogy például nincsen gyerekprostitúció, Pintér miniszter úr szerint, erre
kíváncsi lettem volna. De hát ez megint csak nem az önök minisztériumához tartozik. Illetve
ezekre az általa vizionált munkatáborokra is szerettem volna néhány kérdést feltenni, de hát
megint csak nem idevaló kérdés. Reménykedhetünk abban, hogy a nemzetiségi törvényt ezek
szerint a kormány fogja benyújtani és nem egyéni képviselők? Tehát lesz valamiféle
egyeztetés, vagy valós szakmai munkára lesz-e lehetőség? Most egyelőre mást nem
kérdeznék.

ELNÖK: Köszönöm. (Közbeszólás: Egyesével vagy összegyűjtjük?) Nem,
összegyűjtjük, hátha fedik egymást a kérdések, Ékes Ilona következik. Utána Lendvai Ildikó
… nem jelentkezik. (Lendvai Ildikó: De, akkor jelentkezem! Ha igény van rá?) (Derültség.)
Természetesen, ellenzék nélkül, …? Ékes Ilona!

ÉKES ILONA (Fidesz): Köszönöm a beszámolóját miniszterelnök-helyettes úrnak,
kapcsolódnék az előttem szólóhoz, csak én igyekszem megfogalmazni úgy a kérdést, hogy
remélem, kapok rá választ, hogy tervez-e valamit a minisztérium a gyermekvédelmi
rendszernek a továbbfejlesztése kapcsán, illetve a gyermekprostitúció visszaszorítása
érdekében, hogy vajon fog-e javulni a helyzet, és ki fog foglalkozni a gyermekek jogaival. És
talán egy kicsit kapcsolódik ehhez a következő kérdésem is, hogy hogyan értékeli
miniszterelnök-helyettes úr az EU romastratégiát, hogy ez az elfogadott stratégia milyen
kötelezettségeket ró majd a tagállamokra, illetve a magyar törvényhozásban mennyire fogja
javítani ez a stratégia a romák helyzetét, az oktatásban való részvételüket és a munkavállalási
esélyeiket? Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Lendvai Ildikó, felkészül Kővári János.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Elnézést kérek miniszter úrtól és
elnök úrtól is még egyszer, most már hivatalosan a késésért, és igaziból azért nem
jelentkeztem elsőre, mert attól féltem, fokozom a szemtelenséget, ha most gátlástalanul
kérdezek valamire, amit nem hallottam. Épp ezért nem arra kérdezek, hanem a tevékenységre,
és természetesen elfogadom, hogy miniszter úr közbeszól, és azt mondja, hogy ezt már
kimerítően és megnyugtatóan taglalta. Rázza a fejét, miszerint ez kizárt. (Derültség.)

A kérdésem kettő. Az egyik, mondjuk, inkább módszertani szemléletű, jellegű, a
másik kapcsolódik konkrétumaiban a képviselő asszony kérdéseihez a romastratégiát illetően.

Először az első: tényleg nem nagyon szeretnék pletykáknak felülni, ezért ezt inkább
csak zárójelben mondom kezdőmondatként, hogy voltak olyan hírek, hogy bizonyos
törvényeket miniszter úr, miniszterelnök-helyettes úr talán szándékosan nem maga jegyzett az
Alkotmánybíróság hatáskörének korlátozásáról, egyebekről merültek fel ilyen dolgok.
Lehettet hallani, az nyilvános volt, abban nincs is szégyellni való, bizonyos nézetkülönbségről
is a Médiatanács elnöke rendeletalkotási joga megadásának – mondjuk így finoman –
időpontjával kapcsolatban. De nem ezeket a sajtópletykákat akarom itt tisztázni, mert ezeket
úgysem lehet.

Ami viszont mégis ezek kapcsán, és nem véletlenül mondtam ezt, felmerül az
emberben, az a következő. Mindnyájan látjuk, hogy általános és nyilván elvszerű gyakorlattá
vált, hogy bizonyos indítványok, amik korábban az elmúlt húsz év alatt inkább kormány-
előterjesztésben kerültek elő szokásosan, azok most képviselői indítvány formájában kerülnek
elő.

Éppen most tárgyalja a parlament ennek egyik feltűnő példáját, amikor az egyik
minisztérium indított társadalmi vitát egy törvényről. Itt az informatikával és a
médiatörvénnyel kapcsolatos módosító nagy törvénycsomagról beszélek. A minisztérium
honlapján jelent meg, ott lehetett hozzászólni, majd egyszer csak váratlanul Rogán képviselő

úr előterjesztésében került a parlament elé. Nem erre a konkrét példára várok választ, ezt nem
kell feltétlenül miniszterelnök-helyettes úrnak behatóan ismernie, hiszen ez először a Nemzeti
Fejlesztési - és nem az ön tárcájának – Minisztérium honlapján jelent meg, inkább csak azt
mondanám, hogy ez feltűnő betetőzése volt egy régi gyakorlatnak. Most már leplezetlenül,
hiszen itt nyilvánvalóan a minisztérium készítette elő, ha nála lehetett véleményezni, és lám,
mégis beterjesztésre máshogyan került. Ez önmagában érdektelen volna, egykori
frakcióvezetőként még méltányolnám is, hogy milyen nagyon jól sikerül aktivizálni a frakciót,
mindennap valakinek alá kell írnia a nevét egy törvényjavaslathoz, de ezen túlmenően az
emberben mélyebb aggodalmak is támadnak, hiszen még az új jogalkotási törvény szerint is,
ilyenkor nyilvánvalóan nem ugyanazok a benyújtó képviselői az egyeztetetés, előkészítés,
hatásvizsgálat szempontjából, mint a kormányé.

Megmondom őszintén, ennek a gyakorlatnak most már általánossá tétele nekem ebből
a szempontból nagyon aggályos. Ezért kérdezem a miniszterelnök-helyettes urat, amennyiben
ezt a gyakorlatot valami általam nem ismert okból folytatni szeretnék, akkor lát-e más
módszert, hogy mégis csak kötelező legyen az egyeztetés, hatástanulmány és így tovább, és
így tovább, ami, ha megszegik a kormányok, ha nem, velük szemben legalább elvárásként
előterjeszthető volna. Ezzel kapcsolatos az az alkérdés is, ez még mindig az első kérdés
egyike, hogy mi miniszterelnök-helyettes úr véleménye. Nem úgy elvileg, mert elvileg
nyilván rettenetes és szörnyű, mert demokráciatisztelő embernek ismerem, de gyakorlatilag a
most már nem először előforduló visszamenőleges hatályú törvényekről. Értem én, hogy erre
formális megoldást ugyan jelent, hogyha az alkotmányba belebiggyesztünk egy módosítást,
amelyeknek mindig az a lényege, hogy csúnya dolog a visszamenőlegesség, de speciel ebben
az esetben ez lehetséges, de mégis kellene tudni, hogy általában mi a véleménye erről.
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Amíg az Alkotmánybíróság vissza nem lökte, addig a végkielégítések tekintetében,
csak azért, hogy segítsek, hogy hol fordult ez elő, volt ilyen szabályzás, a legújabb tervek
szerint meg a korengedménnyel, korkedvezménnyel elment nyugdíjasok vonatkozásában, de
abszolút nem a szakmai részleteket kérdezem. Már a szaktörvények szakmai részleteit. Annál
is inkább, mert meg kell mondanom, valamit értek, és valaminek a jogosságát egy pontig még
látom is, csak nem addig a pontig, amíg önök kiterjesztik. Önök általában olyan helyekre
nyúlnak ezekkel a visszamenőleges törvényekkel, amik tényleg fájnak, amikkel valamit kell
kezdeni, akár a kiugró végkielégítések, no pláne a korkedvezményes, korengedményes
nyugdíjrendszer tekintetében.

Megmondom őszintén, nagyon nehéz helyzetbe hoznának minket, ha nem
visszamenőlegesen nyúlnának oda, hanem tárgyalásokkal, ahogy illik, előremenőlegesen. De
nem ezt teszik, és ez annyiban az ön kompetenciája, miniszterelnök-helyettes úr, hogy mégis
csak felteszem, önnek kell őrködnie a jogalkotási törvény szellemén, ami, mint tudjuk, leírt
paragrafussal, de anélkül is tiltja a visszamenőleges hatályt. Ez lett volna az első
kérdéscsokor.

Tehát az egyeztetés alól felmentést adó képviselői benyújtások gyakorlata, illetve a
visszamenőleges hatály alkalmazásának kérdése.

A második kérdésem rövidebb, egyszerűbb és konkrétabb. Mondom, kapcsolódok itt
képviselő asszonyhoz a romastratégia ügyében. Azt kell mondanom, nyilván nem mindennap
ismerek el valamilyen kormánytevékenységet pozitíve, pillanatnyilag nem is emlékszem
egyre sem, de most ezt mégis megteszem, hogy az európai romastratégiáról előadott
indítvány, biztos lehet az embernek, meg van is itt-ott kifogása, de egészében egy jó szellemű,
tisztességes, támogatható irányt ad. Tehát ez jó, ez jó! Azt szeretném kérdezni, hogy azon
túlmenően, hogy miniszterelnök úr aláírt, vagy nem írt alá, nem tudom, de megállapodott
valahogy az OCÖ elnökével, aki aztán mindjárt másnap lakásügyekben ezt félre is értette, de
nem ez a probléma, tehát azon túlmenően, hogy történt egy társadalmi szervezettel
megállapodás, érzik-e úgy, hogy a sikeres és Európában is elismert romastratégia nyomán
valamit beterjesztenek a parlamentbe, akár egy módosítását vagy konkrét alkalmazási
gyakorlatára való javaslatot az annak idején konszenzussal elfogadott roma évtized ügyében,
akár bármi mást? Tehát mi következik Magyarországon ebből a bizonyos általunk
előterjesztett stratégiából. Köszönöm kedves figyelmét.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kővári János!

KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Miniszterelnök-helyettes úr! Több
kérdésem lenne, több témakörrel kapcsolatban lenne kérdésem. Az egyik a civil szektorral
kapcsolatos kérdéscsokor. Itt közel 70 ezer szervezet van ma bejegyezve Magyarországon,
amit lehet soknak-kevésnek találni. Magam, ugye a civil szektorban húsz éve dolgozom, elég
jól ismerem alulról-fölülről, és most a társadalmi vitáját is bonyolítjuk éppen a civil
törvénynek ma is. Hát meglehetősen szenvedélyes vitával, de azt gondolom, hogy helyesen,
mert mielőtt benyújtásra kerül, még meghallgatjuk a civil szektort, azonban felmerültek
kérdések, amik stratégiai kérdések, ezeken a vitákon, és ezekre szeretnék valamilyen fajta
választ kapni öntől.

Az egyik ilyen kérdéskör, hogy a civil szektor rendkívül rétegzett, ezen belül a mai
törvény szerint kiemelten közhasznú szervezetek is vannak, az új törvény szerint csak
közhasznú szervezetek lennének. Azonban a közhasznú szervezeteknek olyan feltételeket
kellene biztosítani, amellyel önkormányzati és állami feladatokat is el tudnak látni. Az új
törvény szerint csak ezek a szervezetek lennének jogosultak állami, illetve önkormányzati
támogatásra. A többi szervezet, akik nem közhasznú szervezetek lesznek majd az új minősítés
után, milyen módon juthatnak forrásokhoz? Gondolom, döntően a Nemzeti Civil Alap
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forrásaiból, de milyen módon? Ez nagyon sokakat érint, miután a 70 ezer szervezetből talán
az egyharmada tudja teljesíteni azokat a feltételeket, amelyek az új törvény szerint a
közhasznú szervezetekre vonatkoznak.

A másik, civil szervezetekkel kapcsolatos kérdéskör, amit egyébként említett
miniszterelnök-helyettes úr, hogy több tárcánál vannak a civil szervezetek számára
biztosítható források, nem egyforma elosztási módszerrel. Lehet-e számítani arra, hogy
esetleg ezek a civil szervezeti források a minisztériumhoz kerülnek, illetve a civil
államtitkársághoz, és egy egységes pályázati rendszer keretében számíthatnak majd ezekre a
forrásokra a szervezetek?

Ugyancsak itt tetszett említeni, hogy döntően nem működési támogatások lesznek
ezek, hanem programfinanszírozás. Itt szeretném jelezni, hogy azért a civil szervezeteknek a
kutatások szerint a bevételeik több mint 50 százaléka állami forrásból származott eddig, tehát,
hogyha a működési támogatások nem lesznek, egyik pillanatról a másikra sokkszerű állapotok
alakulhatnak ki ezekben a szervezetekben. Az egy más kérdés, én ezzel teljesen egyetértek,
hogy nyilván nem az államnak kell teljes mértékben finanszírozni a civil szervezeteket, de
bizonyosan segíteni kell abban őket, hogy egy átmeneti időben, amíg képessé válnak arra,
hogy mozgósítsanak gazdasági forrásokat, amíg a gazdaság egyáltalán magára talál és
támogatni tudja a szervezeteket, addig ez egy kimenő rendszer legyen, a működési
támogatások csökkentése.

A másik kérdéskör az alapvető jogok biztosításával kapcsolatos, amit most nem
tetszett a beszámolójában említeni. De a minap a bizottságunkban járt a jövő nemzedékek
ombudsmana, és egy segélykiáltással élt lényegében, ő úgy érzi, hogy a mostani ombudsmani
rendszerben helyettesi posztot kap, és ezzel a jövő nemzedékek jogainak a képviselete érzése
szerint csökkenhet. Azt gondolom, hogy miután az alkotmányban kiemelten is foglalkoztunk
azzal, hogy a jövő nemzedékek érdekeit védjük, akár a gazdasági téren, akár a
környezetvédelmi vonatkozásokban, ennek a védelme az új alkotmányban megoldott lenne,
illetőleg különös figyelmet kap, de vajon a helyettes ombudsman úrnak megfelelő
munkaszervezete lesz-e ahhoz, hogy ezeket a jogokat megfelelő módon védje. Ez volna az
egyik kérdésem. A másik, hogy az ő jogai mennyiben korlátozódnak a jövőben, mennyire
tudja érvényesíteni a rábízott területnek az érdekeit? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A válaszadás joga a miniszterelnök-helyettes urat illeti,
de megyünk tovább, ha lehetőség van rá, de a bizottság tagjai részére a válaszadás jogát el
nem véve szeretném megemlíteni, hogy július 5-én a bizottság Balog Zoltán államtitkár urat
meghívta, és az európai romastratégiát tárgyaljuk. Miközben azt a kötelezettséget rója az
egyes tagállamokra, hogy december 31-ig meg kell alkotni a nemzeti Európa-stratégiát, tehát
erről kimerítően fog beszélni Balog Zoltán államtitkár úr.

 A másik pedig: alelnök asszonynak jelzem, hogy szintén július 5-én lehetősége lesz
Pintér Sándor belügyminiszter úrnak feltenni azokat a kérdéseket, amik most magába
szorultak. (Derültség.) A miniszterelnök-helyettes urat illeti a szó.

Dr. Navracsics Tibor miniszter válaszadása

DR. NAVRACSICS TIBOR közigazgatási és igazságügyi miniszter: Köszönöm
szépen.

A kormány végzi a jogalkotást, nem a kormány végzi a jogalkotást. és a többi? Én úgy
gondolom, hogy kétségtelenül nagyon népszerű kérdés, és erről rengeteg cikket lehet írni, de
hát azért nem ez a lényegi kérdés. Az előző ciklusban pontosan tudunk olyan példát, amikor a
kormány végigegyeztetett egy törvényt, az ifjúsági törvényről van szó, aztán végül három
képviselő nyújtotta be, aztán végül is az általános vitánál nem jutott tovább a parlamentben.
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Olyanról is tudunk, amikor három sikertelen kísérlet után képviselői módosító
indítványként ment be a költségvetés. És nem hiszem, hogy ezek igazából alkotmányossági
csorbát jelentenének egy parlamentáris demokráciában. Önmagában szerintem nem a
konzultáció ténye a fontos, hanem az, hogy a véleményeket, akár konzultáció, akár más
formában meghallja-e a beterjesztő, vagy nem hallja meg. Lehet azt is csinálni, hogy hetente
három konzultációt tartok, de egyetlen véleményt sem veszek figyelembe, hanem az eredeti
törvényjavaslatot terjesztem be, én kormányként. Az jobb? Mintha egyébként nem tartok, de
beszélgetek szakemberekkel, és annak hatására átalakítom a törvényjavaslat tartalmát.
Mindegyikre lehet példát mondani.

Mint ahogyan azt is el lehet mondani, hogy Magyarországon a parlamentáris
hagyományokat figyelembe véve, valóban az elmúlt húsz évben, mondhatjuk azt, hogy a
kormány által kezdeményezett törvények többségben voltak, vannak, most is vannak, de
tudunk olyan időszakokat mondani, és most is tudunk olyan országokat mondani, ahol a
képviselők törvénykezdeményezési aktivitása legalább ilyen magas. Ez egy parlamentáris
rendszer, és alapvetően a kormány alá van rendelve a parlamentnek. A kormány a parlament
végrehajtó szerve. A parlament törvényt hoz, a kormány végrehajt.

És persze a politikai rendszernek a dinamikus eleme sok szempontból a kormány, ő
gyártja a törvényjavaslatokat, de higgyék el nekem, hogy önmagában attól egy törvényjavaslat
nem lesz rosszabb, hogy képviselő nyújtja be, nem lesz jobb, hogy kormány nyújtja be, a
tartalma a fontos. Tehát én, miközben értem, hogy mire gondolnak, de szerintem nem itt van a
probléma, nem ott van a probléma. Mint ahogy vannak szerintem egyes olyan törvényalkotási
tárgyak, amelyek eminensen parlamenti kezdeményezésű körbe tartoznak. Egy alkotmányt
például szerintem nem lehet kormány-előterjesztésként tárgyalni. Még így is kivonultak,
képzeljék el, hogyha kormány-előterjesztésként került volna be a parlament elé.

És az országgyűlési képviselő javadalmazásáról szóló törvénynél, lehet ilyen is, olyan
is, szerintem nem elegáns, hogyha a kormány nyújt be tervezetet ezzel kapcsolatban. És nem
igazán ez a probléma. A probléma ott van, hogyha valakinek értelemszerű, kézenfekvő,
jobbító szándékait figyelmen kívül hagyják, ami mindig előfordul, minden politikusnál,
minden törvényjavaslatnál mindig van ilyen, de önmagában szerintem az, hogy most a
képviselők egyébként élnek az alapvető jogukkal, szerintem egy álprobléma, másrészt pedig,
hogyha belegondolunk ennek a következményeibe, hogy önök valójában azt szeretnék, hogy
országgyűlési képviselők ne indítványozhassanak törvényt, ez viszont a képviselői szabadság
korlátozása. És nem akarok ide kifuttatni természetesen, mert akkor lehetne ilyen
gondolatmeneteket, hogy ez a demokrácia lényege és a többi és a többi, de valójában erről van
szó, a képviselői szabadságnak szerves része a törvénykezdeményezési jog, és ők ezzel élnek.

Ami a gyermekek jogainak védelmét illeti, itt több kérdés is érintette ezt, sőt Ékes
Ilona fel is tette a kérdést, hogy ki fogja képviselni a gyermekek jogainak védelmét. A
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, mint ahogy az elmúlt félévben is képviseltük
nemzetközi színtéren is, magyar színtéren is, igyekszünk kapcsolatban lenni, és igyekszünk jó
kapcsolatban lenni azokkal a civil szervezetekkel és azokkal a szakértőkkel, akik a gyermekek
jogait képviselik vagy Magyarországon vagy nemzetközi színtéren is, akár az ENSZ-ben mint
Herczog Mária, akár az Európai Unióban, ahol a Kék Vonal Alapítványnak nagyon nagy
megbecsültsége van, hiszen ők működtetik a 116000 segélyvonalat. Nemzetközi civil
szervezetek között, és meg kell mondjam, Magyarország is egyelőre még, bár tudjuk, hogy
rengeteg problémánk van, de a gyermekek jogai szempontjából és gyermekvédelem
szempontjából egy megkülönböztetett figyelemmel illetett ország. Odafigyelnek arra, amit mi
mondunk, és ez mindegyik pártnak és kormánynak az eredménye. Mert az elmúlt húsz évben
volt valami, szépen, csendben rengeteg problémával küszködve, mert én is tudom most
mondani, hogy például a 116000-nak, a vonal működtetésének a finanszírozása komoly
problémákkal küzd. És azon gondolkozunk, hogyha költségvetési pénzeket nem tudunk a
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jövőben oda csoportosítani, akkor hogyan lehetne esetleg a privát szférát bevonni, hogy
segítsenek nekünk. Mert ez egy európai referencia volt, hogy annak idején a magyar kormány,
tegyük hozzá a sportszerűség kedvéért, akkor az MSZP-SZDSZ-kormány az elsők között
vezette be a 116000-át az európai uniós tagállamok között, ami az eltűnt gyerekek számára
egy segélyvonal, és számos olyan intézkedés van, amit még lehet ezen a területen tenni, és
számos olyan problémánk van, amit meg kell oldani, de én úgy gondolom, hogy ez tipikusan
olyan, ahol teljesen mindegy, hogy ki milyen párthovatartozású, mert a gyerekeknek nincsen
párhovatartozása, tehát itt össze tudunk fogni és hatékonyan tudunk együtt cselekedni.

Ami a közeljövő feladata lesz, legalább ennyire nagy kihívás, hogy így fogalmazzak,
ez a gyermekbarát igazságszolgáltatás, ahol a bizottság segítségét is kérem majd. Számos ok
miatt, önök is tudják, de megteremteni egy olyan gyermekbarát igazságszolgáltatást, ami nem
gyermekajnározó igazságszolgáltatás, hanem egész egyszerűen azokat az intézkedéseket
honosítaná meg Magyarországon, ami lehetővé teszi, hogy egy bűncselekmény áldozatává
vált gyerek ne váljon a nyomozati eljárás vagy a bírósági eljárás során másodszor-harmadszor
is áldozattá a kihallgatás során, a tanúmeghallgatás során, vagy bármilyen szempontból az
eljárás során tudjunk neki egyrészt garanciákat, másrészt olyan segítséget nyújtani, amivel, ha
már egyszer úgyis bűncselekmény áldozatává vált, és sérült, akkor ezt kezelni tudjuk. Én úgy
gondolom, ez egy nagyon-nagyon kemény feladat lesz. Ez visszautal a gyermekprostitúcióra,
ahol valóban vannak, szeretném hinni, hogy nincsenek, csak értelmezésbeli problémák vagy
félreértések vannak, de lehet, hogy vannak nézetkülönbségek is a politikusok között. De én
úgy gondolom, hogy ezeket a problémákat meg kell tudnunk oldani a közeljövőben, bár
megoldani valószínűleg nem fogjuk tudni, de kezelni kell tudnunk, és ebben én abszolút
partnerséget ajánlok is és kínálok is és szeretnék is elvárni önöktől.

A nemzetiségi törvényt a kormány terjeszti be, örömmel közölhetem alelnök
asszonnyal, olyannyira, hogy egyeztetések is voltak már a kisebbségi önkormányzatokkal,
kisebbségi szervezetekkel is, ha jól emlékszem, és a kisebbségi önkormányzatokkal is
viszonylag rendszeres párbeszédünk van. Államtitkár úr rendszeres párbeszédet folytat, most
már én is azt mondhatom, hogy viszonylag rendszeres párbeszédben vagyok a kisebbségi
önkormányzatok vezetőivel.

A romastratégiáról Balog államtitkár úr fog szólni.
A civil világ. Hát én azért egy ilyen generális kérdést feltennék, hogyha egy civil

szervezet költségvetésének több mint 50 százalékát állami források adják, akkor az
mennyiben tekinthető civilnek. És ez számomra egy alapvető problémát jelent. Az a helyzet,
hogy a civil világ, miközben tudom, hogy nagyon nehéz gazdasági helyzetben vagyunk, de
hát a civil világ mégis az önerő világa és a polgárok erejének és a polgárok finanszírozási
képességének a világa. Természetesen nem arra gondolunk, hogy egyik pillanatról a másikra
megszüntetjük a működési költségeket. A fókuszát tekintve szeretnénk a működési
költségekről, a programfinanszírozás irányába látható, ha azt mondom, hogy felelősségre
vonható, ez talán fenyegetően hangzik, de elszámoltatható pénzek irányába menni, hiszen
amit mi civil szervezetek támogatására fordítunk, az adók formájában beérkezett pénz. Tehát
ezért mások dolgoztak, azért, amit mi odaadunk civil szervezeteknek, következésképpen azt
nem lehet csak, szerintem egyébként jeltelenül és konkrét cél nélkül elkölteni. Valamit fel kell
tudnunk mutatni az adófizető polgároknak, mikor megkérdezik, hogy mire fordítjuk a
pénzüket. Akkor azt kell mondanunk, hogy ezt a civil szervezetet ezért támogattuk, azt pedig
azért. Ezért a fókuszt oda kell átfordítani.

Itt kaptam közben segítséget a közhasznú, kiemelt közhasznú értelmezésben, és ugye
úgy nézne ki, a képviselő úr a kérdését úgy tette fel, hogyha valaki nem lesz közhasznú, akkor
hogyan jut pénzhez, a pályázati források révén alapvetően minden olyan civil szervezet,
amely nem közhasznú jogállású lesz, az részt vehet a pályázati rendszerben. És itt látom, hogy
a jövőben a támogatási célok között működési támogatást a törvényjavaslat 60 százalékban
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kívánja rögzíteni, tehát lesz egy ilyen fix arány is, ami megint csak azt mutatja, hogy a fókuszt
akarjuk csak igazán elvinni.

Alapvető jogok biztosa tekintetében, jövő nemzedékek biztosa. Én úgy gondolom,
hogy egy terület nem attól válik fontossá, hogy van egy külön biztosa. A jövő nemzedékek
biztosa tekintetében azért tiszta a lelkiismeretem, mert annak idején, amikor még LMP nem
volt, és Jávor Benedekék minket megkerestek még ellenzéki pártként, hogy segítsük, hogy ez
a többször a földre hullott téma valahogy ismét napirendre kerüljön, talán Lendvai Ildikó
képviselő asszonyt is megkeresték ez ügyben, ezt nem tudom, mert végül is konszenzusos lett
a jövő nemzedékek biztosának a megteremtése, akkor mindenki odaállt mellé, és mindenki
fontosnak tartotta, mert akkor maga a téma sem volt jelen. Most a téma ott van, az
alaptörvény egyértelműen rögzíti a jövő nemzedékekért való felelősséget, és ott van az
ombudsmani rendszeren belül a lehetősége ennek a megteremtésére. Az, hogy neki önálló
stábja lesz vagy nem lesz önálló stábja és ez hogyan alakul ki, ezt teljesen munkaszervezési
kérdésnek tartom. Szerintem ezt nem törvényi szinten kell szabályozni, hanem neki kell
leülnie, mint helyettesnek az ombudsmannal, és kell megállapodni, hogy munkaszervezetileg
ezt az önálló témát hogyan jelenítik meg, de tekintettel arra, hogy a jövő nemzedékek
ombudsmanja most is egy becsületes, tehetséges, okos ember, ez nyilvánvalóan ezt meg tudja
oldani. Ez egy munkahelyi megbeszélést igényel szerintem. Nem törvényi szintű annak a
rögzítése. Egyébként én úgy látom, hogy a parlamenti pártok is mindannyian elkötelezettek a
jövő nemzedékek értékei iránt és felelőssége iránt. Úgyhogy miközben én értem az
aggodalmát, nem tartom teljes egészében igazoltnak. Mindent megteszünk annak érdekében,
hogy a jövőben is ugyanúgy napirenden szerepeljen a jövő nemzedékek érdeke. Köszönöm
szépen a figyelmet.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezt követően, miután a miniszterelnök-helyettes úrnak
más fontos feladatai is vannak, azt kérdezem, hogy a beszámolót figyelembe véve és a
válaszokat is figyelembe véve, van-e még olyan kérdés, amit fel szeretnének tenni. Wittner
Mária jelentkezett.

WITTNER MÁRIA (Fidesz): Egy kérdés, ami kimaradt, és azt hiszem, hogy sokunk
számára fontos, az egyház. Az egyházi diszkrimináció megszüntetése, ez nagyon jó, mert ezt
a diszkriminációt nemcsak a ’48 utáni években, hanem előtte és az elmúlt nyolc évben is
bőven megtapasztaltuk. A másik dolog, amit kérdezni szeretnék, ugyanis hozzátennék annyit,
hogy amikor egy tollvonással elvettek csodálatos épületeket, rendben, karbantartott
épületeket, akkor visszaadták egyfajta szemétdombként, erre egy videót is le lehetne vetíteni,
amit a saját költségükön kellett felújítani, feljavítani ahhoz, hogy működőképes legyen.

Nagyon jó, hogy az oktatásban is, amit tulajdonképpen az államnak kellett volna
végezni, megcsinálta az egyház, de ugyanakkor nem kapta meg a megfelelő, jogosan járó
keretet hozzá. Viszont lenne egy kérdésem. Körülöttünk már minden országban van
vallásoktatás a tanterv keretében belül kötelező vallásoktatás. Megfigyelve a társadalmi
helyzetet nagyon-nagyon szükségesnek tartom a hit- és erkölcstant. Ugyanis erkölcs nélkül
gazdasági felemelkedés sem lesz, és sajnos a társadalom erkölcsileg szinte romokban hever,
és ezt nagyon szükségesnek találom, hogy ez megtörténjen.

A másik, szó volt a visszamenőlegességről az MSZP-frakció részéről. Én gondolom, a
nyugdíjra gondol. Nekem csak egyetlen hozzászólásom lesz, és majd ki is fogom fejteni a
véleményem, hogy 25 éves korában egy fiatalember elmegy nyugdíjba, sokkal többet keres,
mint aki 40-45 évi munkával megy nyugdíjba. Tehát ez a visszamenőlegesség a társadalom
fenntartására is nagyon szükséges, mert meg kellene érteni a rendőreinknek, hogy
tulajdonképpen őket a társadalom tartja el rendőrként is, az adózók pénzéből és át lehetne
helyezni irodai munkára őket, ha már nem bírnak a bűnözők után futkosni. Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Lendvai Ildikó!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Bocsánat, két rövid kérdés. Egyrészt örülök, hogy
képviselő asszony elmondta a véleményét a visszamenőlegességről, de úgy gondolom,
figyelmetlenségből miniszterelnök-helyettes úr erre a kérdésre nem reagált. Megmondom
őszintén, nem a konkrét szaktörvények tartalma érdekel, hanem mint jogelv, mire
számíthatunk az ön felfogása szerint a jövőben.

A másik, az ön válaszai alapján született új kérdés, ha megengedi. Ön elmondta, hogy
a képviselői szabadságot nyilván nem lehet korlátozni a törvénykezdeményezésben. Én
jóhiszeműen elfogadom, hogy például Rogán képviselő úr oly’ fékezhetetlen agyvelejű, hogy
kétnaponta saját kezdeményezésre bead egy 500 paragrafusból álló törvényt, irigylem a
képességeit, de ha már ez így van, és isten ment megfékezni az ilyen agyvelőket a
későbbiekben is, azt szeretném kérdezni, hogy nem tervezi-e akkor miniszterelnök-helyettes
úr, illetve az ön tárcája valamilyen, az eddigiektől eltérő szabályozását ilyenkor az
egyeztetésnek. Tudniillik értem én, hogy a tartalom a fontos, nem a formák, ezzel az erővel
lehetne felvilágosult abszolutizmus, néha magam is vágyom rá, de azért mégiscsak van
különbség aközött, hogy megkérdezek ezt, azt, szakértőt, és remélhetőleg akceptálják,
minthogy egy kötelező körben többé-kevésbé meghatározható részvevőkkel zajlik egy
egyeztetés, aminek akkor meg is tudom az eredményét. Ez, szerintem fontos különbség, ezért
nem a vitát folytatva merült fel bennem az a kérdés: nem volna-e lehetséges akkor azt
mondani például – nagyon amatőr a megfogalmazás -, hogyha a kormány támogatja a
képviselői indítványt, akkor legalább ilyenkor a kormány magára vállalja az egyébként az ő
benyújtása esetén rá kötelező egyeztetést? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Javaslom képviselő asszonynak, hogy az országgyűlési
képviselők jogállásáról szóló törvény módosítását kezdeményezze. Miniszterelnök-helyettes
úr!

DR. NAVRACSICS TIBOR közigazgatási és igazságügyi miniszter: Köszönöm
szépen. Akkor ezt előrebocsátom, én nem fogom kezdeményezni.

A visszamenőlegesség tekintetében, ma is lehetőséget ad a jogrendszer a
visszamenőlegességre, amennyiben a visszamenőlegesség kedvezőbb elbírálást tesz lehetővé.
Ugyanakkor a jogalkotási törvény tiltja a visszamenőleges jogalkotást. Amin a vita folyik,
vagy amire, gondolom, ön céloz, ez az alkotmány módosítása jelen pillanatban, amely a
nyugdíjak tekintetében megállapítja azt, hogy egyébként itt, mivel nem olyan rendelkezésről
van szó, amely alapvető emberi jogot érint, persze, kellemes dolog valóban 45 éves korban
nyugdíjat kapni, ez egy jó dolog, egy jó szociális intézkedés, de önmagában azért ez nem
emberi jog. Ez nem tartozik az emberi jogok közé. Éppen ezért ebben az esetben lehetőség
van erre, egyébként az adótörvények is lehetőséget adnak a visszamenőlegességre. Öt évre
visszamenőlegesen lehet vizsgálni az adóbevallásokat, lehet adott esetben büntetést kiszabni,
mert nem emberi jog. Az adóbevalláshoz nem fűződik ilyen értelemben emberi jog, ami az
emberi jogi része, ott természetesen a visszamenőlegesség tilalma van. Nekem ez az
álláspontom ebben a kérdésben.

Ami a vallásoktatás, hit- és erkölcstan kérdését illeti, ez egy húsz éve, sőt már több
mint húsz éve, hiszen a ’80-as évek végén kezdődő kérdés. A helyzet az, hogy maguk az
egyházak is megosztottak ebben a kérdésben. Tehát nem arról van szó, hogy lenne egy
egyértelműen megfogalmazott kérés, aminek a technikai megvalósításán kellene
vitatkoznunk. Hanem maguknak az egyházaknál is vita folyik abban a tekintetben, hogy ezt
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így kérnék-e. A közoktatási törvény vitája kapcsán ez még előkerülhet, és akkor lehet, hogy
egyértelműsödik az ő álláspontjuk.

Egyébként pedig, amit az államtitkár úr itt súgott nekem időközben, és az egyházakkal
kapcsolatban még a sérelmek kompenzálása kapcsán én nem említettem meg, hogy jó
esélyünk van arra, hogy az idei évben az egyházi kárpótlást le tudjuk zárni. Ennyit mondtam
volna még kiegészítésként, és köszönöm szépen a figyelmet.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm szépen miniszterelnök-helyettes úrnak a választ. Kérdezem a
tisztelt bizottságot, ki az, aki a miniszterelnök-helyettes úr beszámolóját elfogadja.
(Szavazás.) 16. Nem? (Szavazás.) 2. Tartózkodott? (Szavazás.) 1. Köszönöm szépen.

Miniszterelnök-helyettes úr! A felajánlott együttműködéssel a bizottság élni fog.

Tájékoztató az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéleteinek végrehajtásáról és a
kormányképviselet tevékenységéről 
(A 23/2007. (III. 20.) OGY határozat 2. pontja alapján)

Következő napirendi pontunk a tájékoztató az Emberi Jogok Európai Bírósága
ítéleteinek végrehajtásáról és a Kormányképviselet tevékenységéről. A helyén maradó
Répássy államtitkár urat szeretettel köszöntöm.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Én a helyemen maradtam valóban, de a napirendnél Zombor Ferenc helyettes államtitkár úr és
Höltzl Lipót főosztályvezető úr képviseli a tárcát.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Így rögzítettük. Önöké a szó.

Dr. Zombor Ferenc helyettes államtitkár (KIM) szóbeli kiegészítése

DR. ZOMBOR FERENC helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlési Bizottság! Tisztelt Hölgyek és
Urak!

Kérem, engedjék meg, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéleteinek
végrehajtásáról szóló 2010. évi írásbeli tájékoztatót néhány szóban, röviden kiegészítsem.

Az Országgyűlés 2007-ben hozott határozatának megfelelően az igazságügyért felelős
miniszter eddig három esetben nyújtott be írásbeli beszámolót, amelyet a bizottságok
megtárgyaltak, és elfogadtak. Jelen, negyedik tájékoztató a kormányképviselet tevékenységét
a 2009. október 1. és 2010. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan mutatja be. A
tájékoztatót az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság 2011. június 14-i ülésén
már megtárgyalta, és elfogadta. Jelen tájékoztató bemutatja a kormányképviselet
tevékenységét, az európai képviselet szervezetét, az Emberi Jogok Európai Bírósága által
hozott magyar vonatkozású döntések fajtáit, ítéleteket és határozatokat, valamint kitér az
emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezmény egyes cikkei szerinti
bontásban arra, hogy milyen fontosabb ítéletek születtek.

A 2010. évi beszámolási időszakban 31 magyar vonatkozású ítélet született, ebből 22
esetben mondta ki a bíróság az egyezmény 6. cikk (1) bekezdése pontjának megsértését, ami a
hazai bírósági eljárások ésszerű időn belül történő befejezésének követelményét állapítja meg.
További 34 esetben a bíróság határozatával jóváhagyott békés megegyezést kötöttünk a hazai
bíróságok ítéleteinek és eljárásainak elhúzódása miatt és az ezzel kapcsolatban fizetendő

kártérítések vonatkozásában.
Végezetül szeretném jelezni, hogy a bíróságok igazgatásáért felelős Országos

Igazságszolgáltatási Tanács részére fél éve nyújtunk be írásbeli tájékoztatást, és a bírósági
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eljárások elhúzódása miatti ügyek magas számára rendszeresen ez alkalommal is felhívjuk a
figyelmet.

Szeretném továbbá jelezni, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéleteinek,
köztük a magyar ügyekben hozott döntéseknek a végrehajtásáról a bíróság honlapján
folyamatosan frissített tájékoztatót tesznek közzé. Ezenkívül a véglegessé vált magyar ügyek
fordításai a kormányportálon naprakészen megtalálhatók.

Köszönöm szíves figyelmüket, tisztelettel kérem az írásbeli tájékoztató és jelen szóbeli
kiegészítés elfogadását. Köszönöm.

Kérdések, észrevételek

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjaié a kérdezés, észrevétel joga. Ki kíván
kérdezni? Jelentkezőt nem látok, akkor engedjen meg egy kérdést: van-e jelenleg folyamatban
lévő ügy, ami a bíróság előtt folyik, és nagyobb médiafigyelmet kapott vagy közismert az
ügy?

DR. ZOMBOR FERENC helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Jelenleg körülbelül 70 magyar vonatkozású ügy van a bíróság előtt. Ezek nagy
része szintén a már említett egyezmény 6. cikk (1) bekezdése miatti eljárás elhúzódása miatt
indult. Az írásbeli tájékoztató mellékletei részletesen tartalmazzák egyéb iránt a magyar
ügyek eddigi statisztikáit, és folyamatban lévő ügyeket is tárgyal a vonatkozó egyezmény
cikkének megjelölésével együtt.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Még egy kérdésem van. A másik, ilyen Magyarország
szempontjából kényes terület a börtönviszonyaink, a túlzsúfoltság. E kapcsán vannak-e ilyen
ügyek?

DR. ZOMBOR FERENC helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Átadnám a szót dr. Höltzl Lipót főosztályvezető úrnak.

DR. HÖLTZL LIPÓT főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Van ilyen ügyünk folyamatban, nemrég hozott a bíróság a
Szél- és a Csüllög-ügyekben pont Magyarországot elmarasztaló döntést, az egyik a különös
biztonsági körletben fogvatartott személyek körülményeit sérelmezte, a másik pedig
nevezetesen kifejezetten a börtönök zsúfoltságára tekintettel állapított meg elmarasztaló
ítéletet, és a bíróság megállapította azt, hogy az az átlagnégyzetméter, amely egy elítéltre jut,
ez a Szél-ügy egyébként, nem felelt meg az emberi jogi egyezmény követelményeinek, és
embertelen bánásmódnak minősítette a bíróság azt a fogvatartási körülményt, ahol Szél urat, a
panaszost fogva tartották.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nyilván az egyedi ügyek kezelése és több ügyből levont
következtetés akár jogszabály-alkotásra, itt említem az 1977-es törvény erejű rendelet a
börtönviszonyok rendjéről, nyilván a jogalkotókra is von valami kötelezettséget. Tehát erre
szerettem volna az ügycsoportok kapcsán utalni, hogy nemcsak egyedi ügyek, hanem a
jogalkotás területén is nyilván, hogy vannak kötelezettségeink, ha a strassbourgi ítéletek
bizonyos csomópontokat megállapíthatnak, milyen területeken várható, hogy lassan bárki,
bármikor, hogyha ilyen ügyekben odafordul, akkor valószínűleg marasztaló ítéletet kapunk
ezért. Nyilván jogalkotási kérdés is.
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Határozathozatal

Más észrevétel, kérdés? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy a
tájékoztatót a most elhangzott kiegészítésekkel elfogadja-e. (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm
szépen. Nyilván majd ezen a területen is szeretnénk információkat kapni a jogalkotást
segítendő dolgok miatt. Köszönöm szépen.

Az egyes eljárási és az igazságszolgáltatást érintő egyéb törvények módosításáról
szóló törvényjavaslat (T/3522. szám) 
(Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság önálló indítványa) 
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

 Megcserélt napirendi javaslat szerint most az egyes eljárási és az igazságszolgáltatást
érintő egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat következik. Most a kiegészítő
módosításokról van szó. Az előterjesztő részéről Balsai István képviselőtársunk van jelen és
Répássy Róbert államtitkár urat köszöntöm szeretettel újra.

A képviselő hölgyek és urak megkapták a csatlakozó módosító indítványokat és az
ajánlást. Reggel jelezték, hogy Cser-Palkovics képviselő úr több indítványt visszavont, majd
ezt kérem jelezni. Ki van már véve. Köszönöm szépen. Az 1-es: Cser-Palkovics képviselő úr a
23. szakasz módosítását ajánlja.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Az összes módosító javaslattal kapcsolatban szeretnék tájékoztatást adni. Tekintettel arra,
hogy a módosító javaslatok benyújtásának határideje péntek délután volt, és a kapcsolódó
módosító javaslatok benyújtásának határideje pedig hétfőn este volt, ezért a tárca nevében azt
tudom állítani, hogy nem tárgyalta még meg a módosító javaslatokat. Nyilván ilyenkor
szoktak tárcaálláspontot közölni. Nekem azonban csak az általános vitában volt álláspontom,
azt viszont a bizottságok előtt és a plenáris ülésen is kifejtettem.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ennek következtében rövidítettük az álláspontokat.
Előterjesztő álláspontja?

DR. BALSAI ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Mindazokat az indítványokat,
amelyeket fenntartott Cser-Palkovics képviselő úr, támogatjuk mint kormánypárti többség. Az
ezenkívül benyújtott indítványokat, Rubovszky úrét nem támogatjuk. Ennyi.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor az 1-es pontról szavazzunk! Kiemelt jelentőségű
ügyek eljárási szabályainak a módosítása a lényege. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 14 igen.
Nem támogatja? (Nincs jelentkező.) Tartózkodott? (Szavazás.) 3. Köszönöm szépen.

A 2-es ajánlási pontot az előterjesztő támogatja, kormányálláspont nincs. Ki az, aki
támogatja? (Szavazás.) 14 igen. Nem támogatja? (Szavazás.) 1. Tartózkodott? (Szavazás.) 2.
Köszönöm szépen.

Az ajánlás 3. pontjában Cser-Palkovics András képviselő úr szintén a 23. szakasz
módosítását javasolja. Az előterjesztő támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 17 igen,
egyhangú.

A 4-es pont? Előterjesztő támogatja, kormányálláspont nincs. Ki támogatja?
(Szavazás.) 15. Nem támogatja? (Nincs jelentkező.) Tartózkodott? (Szavazás.) 2. Köszönöm
szépen.

Az 5-ös Rubovszky György indítványa, az előterjesztő nem támogatja. Ki az, aki
támogatja? (Szavazás.) 7 igen. Nem támogatja? (Szavazás.) 4. Tartózkodott? (Szavazás.) 4.
Köszönöm szépen.
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A 7-es szintén Cser-Palkovics. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 15 igen. Nem
támogatja? (Nincs jelentkező.) Tartózkodott? (Szavazás.) 2. Köszönöm szépen.

A 8-ast szintén támogatja az előterjesztő. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 14 igen.
Nem támogatja? (Nincs jelentkező.) Tartózkodott? (Szavazás.) 3. Köszönöm szépen.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
törvényjavaslat (T/3586. szám) 
(Általános vita) 
(Első helyen kijelölt bizottságként)

A következő napirendnél az államtitkár úr marad a helyén, a kormány részéről
Répássy Róbert államtitkár úr következik, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló törvényjavaslat általános vitára való alkalmassága tárgyában.
Államtitkár Úr! Öné a szó!

Dr. Répássy Róbert államtitkár (KIM) előterjesztése

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Röviden szeretném ismertetni a tisztelt bizottsággal,
hogy a személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok nyilvánosságához fűződő jogra
vonatkozóan az alaptörvényben, tehát alkotmányi szinten milyen változások következtek be,
illetve milyen változások következnek be az új alaptörvény hatálybalépésével. Valamint
szeretném ismertetni önökkel, hogy milyen újdonságok találhatók ebben a törvényben a
jelenlegi hatályos törvényhez képest.

Az alaptörvényben az alkotmányhoz képest egyrészt az a változás, hogy adatvédelmi
biztos helyett független hatóság ellenőrzi a személyes védelméhez és a közérdekű adatok
nyilvánosságához való jog érvényesülését. Másrészt a hatóság szervezetére vonatkozó
szabályozás sarkalatosnak minősül a jövőben, de egyébként maga az adatvédelmi törvény a
jövőben egyszerű többségi törvénnyel módosítható.

A benyújtott törvényjavaslat újdonságai a hatályos törvényhez képest: a törvény teljes
egészében felváltja a hatályos adatvédelmi törvényt, és jelentős részben az elektronikus
információszabadságról szóló törvényt is felváltja.

Szervezeti és eljárási újítások a nemzeti adatvédelmi és információszabadság hatóság
létrehozása, amely autonóm államigazgatási szerv, és költségvetése az Országgyűlés fejezetén
belül kerül megállapításra. Egy új eljárási modellt vezet be a törvény, bejelentés alapján indul
a vizsgálat, ennek eredményeként felszólítás az adatkezelőnek, ajánlás az adatkezelőnek,
ajánlás az adatkezelő szerv vezetőjének vagy a jogalkotónak. Ha ez eredménytelen, akkor az
adatvédelmi hatósági eljárás következik, vagy titokfelügyeleti eljárás következik a minősített
adatokkal kapcsolatban. És az adatvédelmi hatóság az eljárásában bírságolásra is jogot kap.

A hatóság 2013. január 1-jétől szolgáltatásként úgynevezett adatvédelmi auditot is
folytathat, az adatvédelmi biztos előtti eljárásokat, tehát a jelenlegi eljárásokat 2012. január 1-
jétől az új hatóság veszi át.

A személyes adatok védelmében az adatkezelési elvek alkotmánybírósági
határozatokon alapuló rögzítése történik, tehát a törvény rögzíti azokat az elveket, amelyeket
jelenleg alkotmánybírósági határozatok írnak elő, a célhoz kötöttség, az adattakarékosság és
az adatminőség elvét.

Az uniós irányelvvel összhangban az adatkezelési jogalapok bővítése történik,
valamint a hozzájáruláson alapuló adatkezelés szabályainak ésszerűsítése az érintett
adatkezeléssel kapcsolatos jogainak maradéktalan érvényesülése mellett történik.

Az adatbiztonsági követelmények részletesebb, uniós elvárásokhoz igazodó
meghatározása, bevezeti a törvény az arra vonatkozó szabályokat, hogy az adatkezelő törvény
nemzetközi szerződés vagy uniós jogi aktus, erre vonatkozó rendelkezése alapján akként
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vehessen át személyes adatot, hogy az adatátadó annak kezelését korlátozza. Az adatkezelő a
személyes adatok kezelésére vonatkozó, az érintett részére nyújtandó előzetes
tájékoztatásának pontosabb szabályozása történik. Belső adatvédelmi felelősök konferenciáját
szervezheti a hatóság az egységes joggyakorlat elősegítésére.

Közérdekű adatokhoz való hozzáférés biztosítása terén a közszféra információinak
további felhasználására vonatkozó uniós jogharmonizációs kötelezettséget is tartalmaz a
törvény, pontosabban végrehajt egy jogharmonizációs kötelezettséget, az adatszolgáltatás
módjára, feltételeire, ellenértékére a törvény eltérően rendelkezhet, mondja ez az irányelv.

A környezeti információkkal kapcsolatos uniós jogi kötelezettségek végrehajtása
történik, közérdekű adatok igénylésénél a hozzáférhetőség helyét elegendő a jövőben
megjelölni, tehát amennyiben az például egy hatóság honlapján szerepel.

Jelentős terjedelmű vagy nagyszámú közérdekű adat igénylése esetén a kiadásra
irányuló határidő meghosszabbításának lehetősége szerepel a törvényben. Közérdekű adatot
tartalmazó dokumentumról készített másolat kiadásának fontosabb szabályozása a szedhető

költségtérítés rendeleti meghatározása történik. Közérdekű adat igénylése esetén, annak
egyértelműség hiányában a pontosításra való felhívás lehetősége. Ezek az újdonságok.

Még szeretnék egy dologról szólni. Tisztelt Bizottság! A jelenlegi adatvédelmi biztos
úr, Jóri András úr levelet intézett a képviselőkhöz, amelyet egyébként nyílt levélként is
közzétettek, pontosabban a biztos úr a honlapján közzétette. Szeretném önöket arról
tájékoztatni, hogy az adatvédelmi biztos úr megállapításai, ebben a levélben foglalt
megállapításai nem a benyújtott törvényjavaslatra vonatkoznak, hanem a neki megküldött
tervezetre vonatkoznak. Ez a tervezet azonban, ahogyan ez teljesen normális, az egyeztetés
során még alakult, és a benyújtott tervezetnek, egészen pontosan a biztos úr 41 észrevételéből
8 észrevétele teljesen okafogyott, mert azokat már a benyújtott tervezet tartalmazza. Ez nem
nagyon jelent meg a sajtóban, hogy a biztos úr egy korábbi állapothoz képest fogalmazott meg
41 észrevételt. Így természetesen az egyeztetésre vonatkozó észrevétele is okafogyott, hiszen
éppen a benyújtott javaslat mutatja, hogy nemcsak, hogy az észrevételeit figyelembe vettük,
hanem ahogy mondtam, 8 esetben be is épültek a törvényjavaslatba. Ezt talán fontosnak
tartottam elmondani, hogy félrevezető az a tájékoztatás, mely szerint az adatvédelmi biztos úr
a benyújtott törvényjavaslathoz képest talált volna 41 kifogást.

A többi kifogásait is részletesen cáfolhatnám, de azt gondolom, hogy elegendő volt azt
jeleznem, hogy itt egy fáziskésés van, vagy fáziseltolódás van a biztos úr véleménye és a
benyújtott javaslat között. Köszönöm szépen.

Kérdések, észrevételek

ELNÖK: Köszönöm szépen. A képviselő hölgyeket és urakat illeti a szó. Lendvai
Ildikó!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Ha egyben lehet kérdés és észrevétel… Jól értettem.
Inkább észrevétel, bár talán van, amiben az államtitkár úr majd korrigál, vagy választ ad.

A frakciónk nem fogja tudni támogatni vagy általános vitára alkalmasnak tekinteni ezt
a törvényjavaslatot. Nem részletokokból, nyilván sok mindent mondhatnának szakemberek.
Alapvetően a következő bajunk van: igaz a törvényalkotó szándékának az az eleme, hogy az
adatvédelmi ombudsman az ombudsmani jogkörnél fogva korábban csak ajánlásokat tehetett,
és ez nem mindig garantálta az adatvédelem követelményeinek érvényesülését, ez igaz,
tapasztalhattuk a közelmúltban is, akár a hódmezővásárhelyi szégyenlista esetében, akár
legújabban a nemzeti szociális… hogy hívják most? (Répássy Róbert felé.) az államtitkár úr
csak tudja, tehát a nemzeti konzultáció adatainak kezelése közben felmerült kérdőjelek
kapcsán, hogy ajánlás ide vagy oda, mindez nem teljesült. De éppen az elmúlt időszak ilyen
példái mutattak rá arra, hogy az adatvédelem terén ugyan lehetnek kemény konfliktusok, és
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vannak is gazdasági szervezetekkel, de azért a legkeményebb és legnehezebb intézhető

konfliktusok mindig valamilyen politikai hatalmi szervezettel, önkormányzattal vagy
kormánnyal vannak.

Éppen ezért a létező kérdésre válaszként a lehető legrosszabb feleletnek véljük azt,
hogy egy olyan típusú hatóság jön létre, aminek ugyan vannak hatósági jogkörei, de a
vezetőjének jelölése és kinevezési módja meglehetősen kormányfüggővé teszi. Hogyan fog
egy ilyen intézmény, ami hiába független hatóság, ilyen típusú személyi szálakon mégsem
tekinthető egészen függetlennek, tehát hogyan fog egy ilyen típusú intézmény fellépni
olyankor, amikor esetleg az adatkezelés sérelmét épp önkormányzatoknál vagy no pláne
kormánynál látja. Mondhatnám ezt bármely színű kormánynál is, ez egyformán jogos kérdés.
A közelmúlt példáit csak azért mondtam, hogy illusztráljam, hogy bizony a legkeményebb
konfliktusok adott esetben a kormányzat és egy másik adatvédelmi szempontrendszer között
lehetnek. Ez az az ok, ami miatt nem tudjuk támogatni az általános vitára való alkalmasságot.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár Úr!

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Egyrészt az első válaszom az közjogi, mégpedig az, hogy az adatvédelmi hatóság elnökének a
jelölési módja és a megbízásának módja pontosan megegyezik a Magyar Nemzeti Bank
elnökének a jelölési és megbízási módjával. Tehát a Magyar Nemzeti Bank elnökét éppen az
Európai Unió központi bankja függetlennek tekinti ezáltal, akkor nem hiszem, hogy ezzel
szemben lehetne kifogás. Ugye, ne felejtsék el, hogy a Magyar Nemzeti Bank elnökét
Gyurcsány Ferenc jelölte, a köztársasági elnök kinevezte, és a mai napig őrzi ezt a
függetlenségét a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Tehát, hogyha ez egy függetlenséget biztosító
megoldás, akkor azt gondolom, hogy az adatvédelmi hatóság elnöke is lehet ugyanilyen
független.

De azért a javaslat 38. szakasz (5) bekezdése konkrét garanciákat is tartalmaz, mely
szerint kimondja, hogy a hatóság független, csak a törvénynek van alárendelve,
feladatkörében nem utasítható, a feladatát más szervektől elkülönülten, befolyásolástól
mentesen látja el, a hatóság számára feladatot csak törvény állapíthat meg. Tehát a törvény
maga tartalmaz olyan garanciát, amely a függetlenségét, az eljárási, tehát a hatósági
tevékenységének a függetlenségét garantálja. Viszont még egy közjogi érv, hogy mivel
mégiscsak egy autonóm államigazgatási szervről beszélünk, és az államigazgatásra is a
végrehajtó hatalom és az államigazgatás, közigazgatás általános hatáskörű szerve maga a
kormány, tehát a végrehajtó hatalom része egy ilyen hatóság, egy államigazgatási feladatot lát
el, ezért érthető, hogy a hatalmi ágak megosztásában ez a végrehajtó hatalomhoz tartozik. De
a függetlenségét egyébként európai sztenderdeknek megfelelően garantálja a törvény.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Más? Szabó Timea!

SZABÓ TIMEA (LMP): Csatlakoznék a Lendvai képviselő asszony által
megfogalmazott aggodalmakhoz, és hát nem nyugtatott meg az államtitkár úr válasza a
legkevésbé sem.

Néhány egyéb dolgot kiemelnék: az LMP sem tartja egyébként általános vitára
alkalmasnak ezt a törvénytervezetet, illetve azt külön sajnáljuk, hogy egy ilyen alapjogot
rendező törvénynél sürgősségi tárgyalást kértek, ami szerintünk még inkább megnehezíti az
alapos szakmai vitáját ennek a fontos törvénynek.
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Van néhány egyéb aggályunk is ezzel a törvénnyel kapcsolatban. Az egyik például az,
hogy a közérdekű adat forgalmi meghatározásának a megváltoztatása után az, hogy a
közpénzeknek a nem közvetlenül leírt célra vagy a közfeladathoz kapcsolódó felhasználására
vonatkozó ismeretek nem lesznek nyilvánosak, úgy gondoljuk, hogy ennek viszonylag magas
a korrupciós kockázata, hiszen ebben az esetben nem lesz nyomon követhető a közpénzek
felhasználása.

Egy másik aggályunk az információs önrendelkezésre vonatkozik. A javaslat
lehetőséget teremt arra, hogy az adatkezeléskor a hozzájárulás kifejezett visszavonása után is
fel lehessen használni az adatokat, elsősorban az üzleti szférában. Nem egészen értjük, hogy
miért tették ezeket a kedvezményeket az üzleti szféra felé, hogyha esetleg erre államtitkár úr
tudna nekünk válaszolni…

Illetve ezt az államtitkár úr is említette az elején, hogy sajnos a törvény megalkotása
most már nem kötődik minőségi többséghez, ezt is kimondottan aggályosnak találjuk, úgy
véljük, hogy az adatvédelem korlátozása ezáltal sokkal egyszerűbb lesz.

A fő aggályunkat pedig már megfogalmazta Lendvai képviselő asszony. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár Úr!

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Ellenzéki Képviselőtársaim! Amennyiben önök azt javasolják,
hogy az adatvédelmi hatóság elnökét az Országgyűlés kétharmados többséggel válassza, mi
készen állunk ennek a módosításnak az elfogadására. Nagyon szívesen, ha ilyen módosító
indítványt benyújtanak, akkor ezt megfontoljuk. Egyébként az alaptörvény nem rendelkezik
arról, hogy ennek a független hatóságnak az elnökét milyen módon kell megválasztani, tehát
ebben a törvényben kell szabályozni a kiválasztásának a módját.

Ami az alelnök úr által felvetett probléma, én nem érzem ezt a kritikát
megalapozottnak. A törvényjavaslat értelmező rendelkezésként a 3. szakasz 5. pontjában
meghatározza a közérdekű adatot, és annak a végén, a definíció végén szó szerint az van,
hogy ezeknek az állami szerveknek a gazdálkodására, valamint a megkötött szerződésekre
vonatkozó adat. Tehát mindezek is közérdekű adatok. Tehát nem érzem úgy, hogy ez egy
jogos kritika lenne.

A képviselő asszony, alelnök asszony kifogásolta, hogy a gazdasági szereplők miért
tarthatják meg ezeket az adatokat, ha jól értem, amelyekre tiltást fogalmazott meg az adott
magánszemély. Nos, ez egy uniós irányelvből adódik, tehát egy uniós irányelv. Ha gondolja,
részletesen elküldjük önnek ezt az irányelvet. Ezt eddig nem ültette át a magyar törvényhozás,
az uniós irányelv előírásai miatt tartjuk szükségesnek beépíteni a törvénybe, de egyébként a
személyes adatokkal való rendelkezés joga változatlanul megilleti azt, akinek az adatait
tárolják, tehát a későbbiek során az ő jogait ez semmiben nem csorbítja.

Még egy érve volt az alelnök asszonynak, de az ugyanaz volt, mint a Lendvai Ildikó
képviselő asszonynak, ez a hatóság elnökének a kiválasztása.

Tényleg egyébként elárulom önöknek, hogy egy komoly belső vita folyt, hogy vajon a
parlament kétharmados többséggel válassza-e az adatvédelmi hatóság elnökét, vagy ahogyan
elmondtam, a Nemzeti Bank elnökének a kinevezéséhez hasonló szabályok legyenek. Nekünk
mind a két megoldás elfogadható.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Lendvai Ildikó!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Bocsánat, hogy újra szólok, de itt
egy kvázi formálódó javaslat vagy szándék merült fel, ami a szövegből nem volt látható.
Egyrészt azért felhívnám az államtitkár úr figyelmét, bár ez bizonyára szükségtelen, hogy a
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Magyar Nemzeti Bankkal való összehasonlítás egy nagyon fontos ponton nem jogosult. A
Magyar Nemzeti Bank statútumát és feladatait meghatározó törvény tudniillik úgy
rendelkezik, hogy a Magyar Nemzeti Bank egyik feladata a kormány gazdaságpolitikájával
való együttműködés. Az adatvédelem viszont – hát nevéből fakadóan is – egyfajta védelem
bárkivel szemben vagy bárkihez képest, aki adatokat kezelhet, és ez elég jelentős mértékben
kormány vagy kormányzati szerv.

De ez az érvem talán okafogyott, mivel akkor gondolkodnak ezek szerint a kollégák
azon, hogy a parlament kétharmada válassza meg. Hadd tegyek hozzá akkor valamit, hogy ez
mikor érdemi változás és mikor nem. Ugye, mindnyájan tudjuk, noha a törvénynek ezt nem
kell mindig figyelembe vennie, hogy a Fidesz szabályzatai szerint – még egyszer mondom, ez
szívük joga – a pártelnök tesz javaslatot az ilyen típusú személyi pozíciókra, tehát jelenleg ma
ez ugyanezt jelentené, legfeljebb szegény Schmitt Pál elnök urat kapcsolnák ki a történetből,
és hát ez talán nagyon markáns változást nem egészen okozna. De nyilvánvaló, hogy nem
lehet törvényt ahhoz szabni, hogy egy párt házi szabályai hogy szólnak, pusztán csak
megjegyzem, hogy ez ugyanazt jelenti. Egy esetben nem jelentené ugyanazt, hogyha
majdnem kilencéves, tehát megint csak majdnem a 3. ciklusra előre ható megbízásról lenne
szó, vagy a jelölés módja olyan lenne, hogy nem kizárólag egyetlen politikai oldal gondolata
érvényesülhetne. De ez inkább – mondjuk így – előzetes megjegyzés, tanácsnak nem is
merem nevezni, pusztán csak jelzése annak, hogy lehet formálisan úgy változtatni, hogy az
tartamilag tökéletesen ugyanazt jelentse, és lehet valódi tartalmi változást eszközölni. Én
nyilvánvalóan erre bíztatnám az államtitkár urat. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Engedje meg, hogy megjegyezzem,
hogy a KDNP nélkül nem volna kétharmada a szövetségnek. Államtitkár úré a szó.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Igen, két dolgot szeretnék pontosítani. Az egyik az, hogy azt nem állítottam, hogy ezen a
megoldáson most gondolkozunk, azt mondtam, hogy a törvény előkészítése során ez
felmerült. Tehát amennyiben van ilyen módosító indítvány, nyilván megfontolunk minden
módosító indítványt, de a kollégáimmal konzultálva az az alkotmányjogászok álláspontja,
hogy kétharmados választást, tehát azt, hogy minősített többséghez kössünk a választást, ezt
csak az alkotmány írhatja elő. Azt előírhatja a törvény, hogy az Országgyűlés válassza a
hivatal vezetőjét, de a kétharmados többséget, mivel ez az Országgyűlés általános
döntéshozatali, határozathozatali szabályaitól eltérne, ezért ez nem írhatjuk elő. Na most azért
ez megfontolandó, hogy egy egyszerű többséggel a választott elnöke legyen-e ennek a
hatóságnak ráadásul úgy, hogy Lendvai Ildikó azt mondja, hogy csökkentsük a megbízását.
Ez már végképp a függetlenségét veszélyeztetné egy ilyen hatóság vezetőjének, tehát így,
ebben a konstrukcióban egyszerű többséggel, rövidebb időre választott elnök, ez nem jó
megoldás. Ez a függetlenséggel ellentétes megoldás. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Több észrevételt, kérdést nem látok. De még Szabó
Timea!

SZABÓ TIMEA (LMP): Én még csak annyit kérdeznék, hogy nem tart-e államtitkár
úr attól vagy a kormány, hogy az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indít hazánk
ellen, miután a mandátum lejárta előtti távozás kikényszerítése sérti az uniós alapelvet, illetve
az adatvédelmi biztos függetlenségének követelményét.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Ezt csak Jóri András állítja, hogy ez így van, mi nem ismerünk ilyen ítéletet. Nem ismerünk a
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luxemburgi bíróságon vagy akár más emberi jogi bíróságon ilyen ítéletet, amely ezt állítaná.
Ezt az elvet állítaná. Egyébként az a lényeg, hogy a szabályozás, az új hatósága függetlensége
biztosított-e. Nem az a kérdés, hogy ki tölti be, az ugyanis egy nemzeti szuverenitási kérdés,
hogy ki tölti be az adatvédelmet felügyelő szerv vezetői posztját, ez egy szuverenitási kérdés,
nem jogi kérdés. Mondom, nagyon szívesen látnám a Jóri András által felhozott érvek mellett
azokat a döntéseket, amelyekre ő ezt alapozza, de ilyen kötelezettségszegési eljárásról nem
tudunk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnézést kérek, hogy kiegészítem a mondanivalót, a
kérdés az, hogy hány európai országban van adatvédelmi biztos, először ezt a kérdést kellene
feltenni Jóri Andrásnak. Tehát szóba sem kerülhet az, hogy miután más európai országban
adatvédelmi hivatalt működtetnek, ha egy ország úgy dönt, hogy saját szuverenitása révén egy
adatvédelmi hivatalt állít fel, az nem azonos az adatvédelmi biztossal, úgyhogy inkább azt a
kérdést kell feltenni, hogy akkor hogy és milyen lobbik által volt adatvédelmi biztos vagy mit
ért az adatvédelmi biztos. Köszönöm szépen. Más kérdés vagy észrevételt nem látok.

Határozathozatal

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki általános vitára alkalmasnak tartja.
(Szavazás.) 13 igen. Nem? (Szavazás.) 3. Köszönöm szépen.

Holnap mind a három téma a bizottságot érinti, az egyházi törvény, az ombudsman
törvény, illetőleg az adatvédelmi törvény, ki az, aki a bizottság előadója kíván lenni? Gulyás
Gergely alelnök úrtól kérek javaslatot.

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Gajda Róbert.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyebekben van-e valakinek mondanivalója? Nincs.
Köszönöm szépen. Előzetes tájékoztatásként mondom még, hogy július 5-én Pintér
belügyminiszter urat hallgatjuk meg, és Balog Zoltán államtitkár úr számol be az európai
romastratégiáról.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 43 perc)

Dr. Lukács Tamás
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia


