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Napirendi javaslat [1] 

 

1. A Nemzetiségek Napjáról szóló határozati javaslat (H/6265. szám) 

(Általános vita) 

(Első helyen kijelölt bizottságként) 

  

2. Egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/5948. szám) 

(Módosító javaslatok megvitatása) 

  

3.  A Máriapócsi Kegyhelyről és a magyar görögkatolikus közösség társadalomban 
betöltött szerepéről szóló határozati javaslat (H/5904. szám) 

(Dr. Semjén Zsolt, Dr. Simicskó István, Seszták Oszkár, Dr. Seszták Miklós 
(KDNP), Tasó László (Fidesz), Dr. Nagy Kálmán (KDNP), Dr. Zsiga Marcell, Dr. 
Papcsák Ferenc, Dr. Pósán László, Dr. Simon Miklós (Fidesz) és Dr. Latorcai 
János (KDNP) képviselők önálló indítványa) 

(Módosító javaslatok megvitatása) [2] 

(Első helyen kijelölt bizottságként) 

  

4.  Tájékoztató az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéleteinek végrehajtásáról és a 
Kormányképviselet tevékenységéről 

(A 23/2007. (III. 20.) OGY határozat 2. pontja alapján) 

  

5.  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény módosításáról címmel benyújtott törvényjavaslat (T/6319. szám) 

(Általános vita) 

(Első helyen kijelölt bizottságként) 

  

6.  A Házszabály 96/A §-a szerinti Tájékoztató elfogadása a halálra ítélt iráni 
lelkész, Youssef Nadarkhani ügyében 

  

7.  Egyebek  

[1] Új változat 2012. március 12. 11:00 

[2] Amennyiben módosító javaslatok benyújtásra kerülnek! 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Lukács Tamás (KDNP), a bizottság elnöke 
Dr. Gulyás Gergely (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Csöbör Katalin (Fidesz) 
Ékes Ilona (Fidesz)  
Gadja Róbert (Fidesz)  
Kőszegi Zoltán (Fidesz)  
Wittner Mária (Fidesz)  
Varga László (KDNP) 
Lendvai Ildikó (MSZP) 
Zagyva György Gyula (Jobbik) 
 

Helyettesítési megbízást adott  
Berényi László (Fidesz) dr. Gulyás Gergelynek (Fidesz)  
Csöbör Katalin (Fidesz) távozása után Kőszegi Zoltánnak (Fidesz)  
Demeter Zoltán (Fidesz) Csöbör Katalinnak (Fidesz)  
Ékes Ilona (Fidesz) megérkezéséig dr. Lukács Tamásnak (KDNP) 
Farkas Flórián (Fidesz) Ékes Ilonának (Fidesz)  
Kővári János (Fidesz) Gajda Róbertnek (Fidesz)  
Kubatov Gábor (Fidesz) Wittner Máriának (Fidesz)  
Harrach Péter (KDNP) Varga Lászlónak (KDNP) 
Varga László (KDNP) megérkezéséig dr. Lukács Tamásnak (KDNP) 
Nyakó István (MSZP) Lendvai Ildikónak (MSZP) 
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Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Budai Miklós főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium) 
Simonné dr. Berta Krisztina helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) 
Dr. Fedor Tibor főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) országgyűlési képviselő  
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
 

Megjelentek 
László Imre 
Galambos Gábor főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 7 perc)  

Elnöki megnyitó  

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Megállapítom, hogy az ülés határozatképes. Az előre kiküldött napirendi 
javaslatokban annyi változást kérek, hogy a 6. pontban szereplő tájékoztató elfogadását 
negyedikként tárgyaljuk, tekintettel arra, hogy Répássy államtitkár úr kitüntetésátadás miatt 
csak 11 órára jelezte érkezését. Aki ezzel a változtatással elfogadja a napirendi javaslatot, 
kérem, szavazzon. (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.  
A Nemzetiségek Napjáról szóló határozati javaslat (H/6265. szám) 
(Általános vita) 
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

Az első napirendi pontunk a Nemzetiségek Napjáról szóló határozati javaslat. A 
minisztérium részéről megjelent dr. Budai Miklós főosztályvezető-helyettes és Fedor Tibor. 
Tessék parancsolni!  

Dr. Budai Miklós f őosztályvezető-helyettes (KIM) előterjesztése 

DR. BUDAI MIKLÓS főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Jó napot kívánok! A Nemzetiségek Napjáról szóló OGY-határozat 
előterjesztését a kormányzat részéről azért terjesztettük elő, illetőleg azért OGY-határozat 
formájában, mert eddig kormányrendeleti szinten volt szabályozva, de a többi jeles naphoz 
hasonlóan felmerült az, hogy legyen egységes jogforrása ezeknek az előterjesztéseknek, 
illetőleg jeles napoknak, így került sor a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, illetőleg 
Navracsics Tibor miniszter úr részéről a Nemzetiségek Napjának előterjesztésére, amire a 
december 18-át jelöltük meg. Ez volt korábban is a kormányrendeletben meghatározott napja 
a kisebbségek napjának. Ez összhangban van most már azzal, hogy új terminológiát 
használunk, nem kisebbséget, hanem nemzetiségeket, illetőleg összhangban van azzal is, hogy 
az ENSZ nemzeti, etnikai, vallási és nyelvi kisebbségek jogairól szóló nyilatkozatának is ez 
volt az elfogadása napja.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki az, aki a határozati 
javaslatot általános vitára alkalmasnak találja? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.  
Egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/5948. szám) 
(Módosító javaslatok megvitatása) 

A következő napirendi pontunk az egyes migrációs tárgyú törvények 
jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat. Az előrejelzés szerint Simonné 
dr. Berta Krisztina helyettes államtitkár van jelen. Köszönöm szépen. Valamint dr. Konyhás 
Szilvia idegenrendészeti igazgató. Az 1-es módosító javaslat Borbély Lénárd módosító 
javaslata. Szövegpontosítás.  

 
SIMONNÉ DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár (Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium): A kormány támogatja a javaslatot.  
 
ELNÖK: Bocsánat, nem tudtam, hogy van ajánlás, ilyet nem kaptam. Az 1-esről nem 

kell szavaznunk. A 2. Gaudi-Nagy Tamás indítványa. Tehát a silabuszt használja mindenki, 
ezt most kaptam csak kézhez.  
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SIMONNÉ DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár (Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja a javaslatot. Tekintettel arra, hogy sem 
az EU-s kékkártya engedély, sem annak harmonizálását megvalósító Harm.-törvényt, tehát a 
hatályos törvényszövegünk nem teszi ezt lehetővé. Felsőfokú szakmai képesítés kell ugyanis 
mind a kettőhöz, itt pedig középfokú végzettségre történő utalás. Nyilván ezen lehet 
gondolkodni, de itt a jogharmonizációs törvénymódosításnál így nem.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, 14 nem, 1 

tartózkodás, egyharmadot sem kapott.  
A 3-as szintén Gaudi-Nagy Tamás javaslata.  
 
SIMONNÉ DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár (Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja a javaslatot, mert diszkriminatív lenne 
országonként meghatározni a kvótát. A jelenleg hatályos ’91. évi IV. törvényben lehetőség 
van a kvótameghatározásra, de nem országonként, hanem generálisan. Más EU-tagállamok is 
így alkalmazzák.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, 12 nem, 1 

tartózkodás, egyharmadot sem kapott.  
A 4-es Szabó Timea javaslata, elhagyni kívánja az (5) bekezdést, büntetett előélet.  
 
SIMONNÉ DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár (Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja a javaslatot közbiztonsági szempontok 
alapján. Véleményünk szerint nem diszkriminatív a megoldás, a nemzeti jogban és a nemzeti 
engedély esetén van rá lehetőség és ezt fenn is kívánja tartani a kormány. 

 
ELNÖK: Bocsánat, átadom az ülés vezetését Gulyás Gergelynek, mert hozzá kívánok 

szólni.  
 

(Az elnöklést dr. Gulyás Gergely alelnök veszi át.)  
 

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP): Itt azt kifogásolja a módosító indítvány, és 
szerintem sem megfelelő, hogy büntetett előélet ne legyen kötelező kizáró, ezért kiveszi az 
egészet. Azonban a büntetett előélet egy adott országban menedéket kérő esetében lehet olyan 
bűncselekmény, ami a hazai jog szerint nem bűncselekmény, tehát azt gondolom, hogy az 
volna a helyes megoldás, ha a büntetett előélet valóban automatikus kizáró körülmény lenne. 
Azonban a másik része, olyan bűncselekmény, ami Magyarországon nem minősül 
bűncselekménynek, ez ne legyen automatikusan kizáró, mert akkor később gondolkodhatunk 
esetleg bizottsági módosítón.  

 
SIMONNÉ DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár (Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium): Elnök úr, önnek igaza van. Valójában itt mind a két esetben, akár 
a nemzeti letelepedési engedélyről van szó, akár az EU-ról, közbiztonsági szempontból 
történik egy vizsgálat, csak itt most az EU irányelv-módosításához harmonizálunk, és ott nem 
szerepel ez a kizáró ok. Tehát azért mi sem szerepeltetjük. Ezzel szemben a nemzetiből nem 
szeretnénk kivenni, merthogy közbiztonsági szempontból jelentősége van. Tehát azt 
szeretném igazán mondani, hogy itt is történik természetesen az általános rendőrhatóság, a 
TEK által szakhatósági vizsgálat, de igazából azért vesszük ki és módosítjuk itt most a 
törvény szövegéből, ahol EK-letelepési engedélyről van szó, mert az nem szerepel az 
irányelvben is. Tehát tulajdonképpen azt szeretném mondani, hogy biztonsági vizsgálaton 
mindegyik esetben átesik, a magyarnál meg is tartjuk formailag is ezt a kritériumot, ezzel 
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szemben, amiért most harmonizálunk, ott úgy fogalmaz az irányelv, tehát ezért nem 
nevesítjük.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor a módosító indítványt a kormány nem támogatja. 

Nyilván ebben  a formában én sem, tartalmilag ez kiderült. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 
Nincs. Egyhangúlag nem támogatjuk. 

Az 5-ös, pontosítás.  
 
SIMONNÉ DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár (Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja a javaslatot, érti az indokot, 
véleménye szerint a jelenlegi megfogalmazásban a szövegösszefüggésből a már szócska révén 
az idősíkok világosan elkülönülnek, tehát véleményünk szerint a kormány által benyújtott 
szöveg megvalósítja azt a célt, amit a képviselő asszony javaslatával el akar érni.  

 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel nincs. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 

Nincs. Nem támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag nem támogatjuk.  
A 6-os szintén Szabó Timea, a 8. szakasz elhagyását javasolja.  
 
SIMONNÉ DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár (Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja a javaslatot. Azért nem, mert itt egy 
helyzetváltozás állt elő, a helyzetváltozás az, hogy tulajdonképpen az alapot képező jogállás, 
tehát a nemzetközi védelem került valamilyen oknál fogva megvonásra, ebből kifolyólag 
véleményünk szerint meg kell vizsgálni. A vizsgálat abszolút opcionális, tehát vagy megtartja 
ezt a letelepedett jogállást vagy a Harm.-törvény adta lehetőségeken belül más jogállást kap, 
tehát egyáltalán nincs belekódolva, hogy neki az országot el kellene hagyni, de azt a tényt 
nem lehet annullálni, hogy végül is a nemzetközi védelmet megvonták tőle.  

 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel nincs. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 

Nincs. Nem támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag nem támogatjuk.  
A 7-es, 8-as együtt.  
 
SIMONNÉ DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár (Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium): A kormány mind a kettőt támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel nincs. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 

Egyhangúlag támogatjuk.  
A 9-es, Szabó Timea javaslata.  
 
SIMONNÉ DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár (Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja, mert az előbb elfogadottban, tehát a 
Borbély-féle javaslatban már a technikai kiigazítás megtörténik.  

 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel nincs. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 

Nincs. Nem támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag nem támogatjuk.  
A 10-es?  
 
SIMONNÉ DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár (Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja, mert a jelenleg hatályos irányelv még 
ismeri ezt a listát, az pedig, hogy feltehetőleg majd a módosítás folytán elfogadásra kerülő 
irányelv ki fogja venni vagy sem, ez még nem dőlt el, ebből kifolyólag azt gondoljuk, hogy 
idő előtti lenne most a magyar jogból kivenni ezt a lehetőséget. 
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ELNÖK: Kérdés, észrevétel nincs. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 

Nincs. Nem támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag nem támogatjuk.  
A 11-es? 
 
SIMONNÉ DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár (Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium): A kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel nincs. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 1 

tartózkodás mellett támogatjuk.  
Még egy van, Szabó Timea 1-es javaslata, amit azért nem tettünk fel eddig szavazásra, 

mert nem házszabályszerű a javaslat. Tudniillik olyan részhez adott be módosítást, ami nincs 
megnyitva a törvényben. Érdemben nem szavazunk róla, hanem a Házszabály 71. szakasza 
szerint házszabály-ellenességet állapíthatunk meg. Az első helyen kijelölt bizottság, a 
Honvédelmi bizottság már hozott határozatot arról, hogy nem házszabályszerű, mégpedig 
azért nem, mert olyan részhez adott be módosító indítványt, ami nem lett megnyitva. 
Köszönöm szépen. Majd a büntetett előéletre még visszatérünk.  
A Máriapócsi Kegyhelyről és a magyar görögkatolikus közösség társadalomban 
betöltött szerepéről szóló határozati javaslat (H/5904. szám) 
(Dr. Semjén Zsolt, Dr. Simicskó István, Seszták Oszkár, Dr. Seszták Miklós (KDNP), 
Tasó László (Fidesz), Dr. Nagy Kálmán (KDNP), Dr. Zsiga Marcell, Dr. Papcsák 
Ferenc, Dr. Pósán László, Dr. Simon Miklós (Fidesz) és Dr. Latorcai János (KDNP) 
képviselők önálló indítványa) 
(Módosító javaslatok megvitatása) 
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

Rátérünk a következő napirendi pontunkra. Köszöntöm dr. Papcsák Ferenc 
előterjesztőt és dr. Fedor Tibor főosztályvezető urat a KIM-ből. Az ajánlást megkapta 
mindenki. 1-es Szólláth Tibor Zoltán, Kiss Attila javaslata.  

 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm a szót. Az 1-est az előterjesztők 

támogatják. 
 
ELNÖK: Minisztérium, tárca?  
 
DR. FEDOR TIBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

tárca képviseletében támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatja. 
A 2-es, Kiss Sándor javaslata.  
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Ezt nem támogatjuk, ez az ország gazdasági 

lehetőségeihez mérten kifejezést teszi be, ezt nem támogatja az előterjesztő.  
 
DR. FEDOR TIBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

tárca sem támogatja, tekintettel arra, hogy maximálisan egyetértünk a Máriapócsi Kegyhely 
megóvásával, de ezt nem lehet függetleníteni az ország gazdasági lehetőségeiről. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag nem támogatjuk.  
A 3-as?  
  
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Ezt támogatjuk.  



- 10 - 

 
DR. FEDOR TIBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú igen. Köszönjük szépen.  

A Házszabály 96/A §-a szerinti Tájékoztató elfogadása a halálra ítélt iráni lelkész, 
Youssef Nadarkhani ügyében  

Jön a közlemény a megszavazott napirend szerint. A közlemény kiosztásra került. Kér 
valaki további információt? Minden érthető. Az új szöveg ki lett osztva. Kérdés? (Nincs 
jelentkező.) Észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ki az, aki a közleményt támogatja? (Szavazás.) 
Egyhangúlag támogatjuk. Köszönöm szépen. Most kellene szünetet tartani, 11 órakor 
folytatjuk, mert Répássy államtitkár úr akkor érkezik meg. Zagyva képviselő úr, bármennyire 
fájdalmas, de március 15-i díjkiosztó ünnepségek vannak, és jelezte az államtitkár úr, hogy 
nem ér ide, csak 11 órakor, ezért próbáltam a napirendet átvariálni. Köszönöm szépen. 
(Zagyva György Gyula: Jó, akkor előre mondom, hogy az iráni nyilatkozatot nem 
támogatom.) Az előbb szavaztuk meg. Képviselő úr! Az előbb! (Zagyva György Gyula: Az 
nem a 4-es pont volt?) Nem. Mondtam, hogy a közlemény. (Zagyva György Gyula: De nem 
voltam itt az elején, hogy át lett variálva a napirend. Akkor azt visszavonom, nem szavaztam 
meg.) Bocsánat, én azt nem tudtam. Magából a műfajból, mikor mondtam, hogy közlemény, 
csak rájöhetett volna.  

 
(Szünet: 10.26 órától 11 óráig.)  

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

 
ELNÖK: 11 órára megérkezett Répássy Róbert államtitkár úr. Egy tájékoztatót 

hallgatunk meg először. Az ülést elkezdjük azzal, hogy a határozatképesség még nincs meg, 
de tárgyalni határozatképesség nélkül is tudunk, és reméljük, hogy mire államtitkár úr a 
mondanivalóját befejezi, addigra az ülés határozatképessé válik ismételten. Államtitkár úré a 
szó. 

Dr. Répássy Róbert államtitkár (KIM) tájékoztatója 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Köszönöm a rugalmasságukat. Én az írásbeli 
tájékoztatónkat azzal kívánom kiegészíteni, hogy mint ahogy az eddigi években is a 
Magyarországot elmarasztaló döntések nagy része a bírósági eljárások elhúzódása miatt 
született, ez sajnos most is elmondható. 2011-ben a Magyarországgal szembeni elmarasztaló 
döntések közel 80 százaléka a bírósági eljárások elhúzódása miatt született, 34 ítéletből 18 
esetben mondta ki a Strasbourgi Bíróság az egyezmény 6. cikkének megsértését, és további 45 
ilyen típusú ügyben a bíróság határozatával jóváhagyott megegyezést kötöttünk. Tehát ennél 
jóval nagyobb az elmarasztaló ítéleteknél a ténylegesen elhúzódó ügyek száma, mert ezekben 
az ügyekben már kialakult gyakorlat alapján, bíróság által jóváhagyott egyezségeket 
kötöttünk. 

Az ítéletek és a határozatok alapján járó kártérítési összegek mindig határidőben 
kifizetésre kerültek. A hazai bírói szerveket rendszeresen tájékoztatjuk a strasbourgi ügyekről, 
és a bírósági eljárások elhúzódása miatti ügye magas számára felhívjuk a figyelmüket. A 
Strasbourgi Bíróság döntéseit a saját honlapján folyamatosan közzéteszi, a véglegessé vált 
magyar ítéletek fordításai pedig a kormányportálon elérhetők. Tájékoztatásul szeretném 
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megjegyezni, hogy 2012-ben a bíróság Magyarországgal szemben eddig mindösszesen három 
ítéletet hozott. 

Még két megjegyzést szeretnék tenni, az egyik az, hogy önök előtt is ismert egy olyan 
ügy, amit tartalmaz a tájékoztatónk 2011-es döntés volt a Fratanoló kontra Magyarország ügy, 
ez a bizonyos vörös csillag, mint önkényuralmi jelkép használata miatti eljárás. Itt arról 
szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy a kormány – idézőjelbe téve – jogorvoslattal élt, 
tehát megfellebbezte ezt az ítéletet és kérte a nagy kamara elé utalását az ügynek. Erről még 
nem született döntés, hogy ezt elfogadta-e a bíróság, de szeretném megjegyezni, hogy ez 
ezévi fejlemény már, ezért nem tartalmazza a beszámoló, mert hiszen az a ’11-es évre 
vonatkozik. 

Még egy dologra szeretném felhívni a figyelmüket, ezt megtettem az Alkotmányügyi 
bizottság ülésén is, és azért hívom fel a figyelmüket, mert a hazai közvéleményben 
jelentősége lehet annak, amire felhívom a figyelmet. Nézzék meg, hogy hogyan kezeli az 
Emberi Jogok Európai Bírósága a hozzá forduló személyeknek, és itt elsősorban én a 
bűncselekmények miatt elítélt személyek személyiségi adataira utalok, az Emberi Jogok 
Európai Bíróságán nem okoz jogsérelmet, hogy névvel, ítélettel, büntetéssel együtt 
nyilvánosan szerepelnek ezek az elkövetések. Ezt csak azért szeretném elmondani, mert 
nálunk Magyarországon valamiért az a gyakorlat alakult ki, hogy az egyébként nyilvánosan 
kihirdetett ítéleteket személyiségi jogok miatt nem lehet megszemélyesíteni, csak anonimizált 
formában lehet ezekről tájékoztatást adni. Ez láthatóan az Emberi Jogok Európai Bíróságán 
nemcsak hogy nem zavar senkit, hanem ez egy gyakorlat.  

Tehát felhívnám a figyelmet, hogy itt némi eltérés van a magyar gyakorlat és a 
strasbourgi gyakorlat között. Köszönöm szépen. Ezekkel kívántam kiegészíteni a tájékoztatót. 

 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? Varga László képviselő úr!  

Kérdések, észrevételek 

VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Mi annak az oka, hogy nálunk nem lehet nyilvánosságra 
hozni ezeket a neveket? A Strasbourgi Bíróság pedig nyilvánosságra hozza. Ez nyilván nem 
EU-s jogszabály akkor. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Igen, ez a hazai adatvédelmi szabályozás, a személyiségi adatok szabályozása miatt van, 
illetve részben egy kialakult gyakorlat, de mondom, ennek jogszabályi alapja van, tehát 
magyar jogszabályi alapja van. Azt pontosan nem tudom, hogy a strasbourgi gyakorlatnak 
van-e jogszabályi alapja, de minden esetre ezt tényként kezelhetjük, hogy Strasbourgban 
nyilvánosságra hozzák az ítéleteket. És hát egy kis malíciával hadd jegyezzem meg, hogy nem 
elég, hogy valakinek megsértik az emberi jogait, még az is nyilvánosságra kerül, hogy milyen 
eljárásban történt ez az emberi jogi sérelem, tehát még azt is tudható, hogy valakit miért 
ítéltek el, milyen bűncselekmény miatt, mert az Emberi Jogi Bíróságon azért szép számban 
születnek a kérelmezők számára pozitív döntések. Tehát kvázi az emberi jogi sérelmeiket még 
a nyilvánosság is tetézi. Mondom, ez egy érdekes gyakorlat, és érdemes lenne megvizsgálni 
ebből a szempontból a magyar szabályozást.  

 
ELNÖK: Wittner Mária! 
 
WITTNER MÁRIA (Fidesz): Köszönöm a szót. Én már egyszer egy írásomban, 

illetve egy beszédemben is szóvá tettem, különös ez a magyar jog. Nem tudom, hogy ki hozta 
annak idején, hogy a bűnözőket monogramozzák, az áldozatoknak pedig kiírják a teljes nevét, 
ez azért kissé morbid és felemás rendelet.  
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Itt a kollégám arról tájékoztatott, hogy a strasbourgi gyakorlatban is kérheti az ügyfél, hogy 
csak monogramozzák a nevét, tehát, ha nem kéri, akkor nyilvánosságra kerül, de ha kéri, 
akkor monogramozzák. Ez a megoldás.  

 
ELNÖK: Ha nyeri az ügyet, akkor nem kéri nyilván. 
Egy kérdésem, megjegyzésem, észrevételem volna, hogy elegendő az, hogyha a 

strasbourgi gyakorlathoz az eljárások elhúzódásáról tájékoztatást kap a bíróság, vagy 
elemezve esetleg jogszabályváltozások, vagy maguknak a bírói tanácsnak kellene javaslatokat 
tenni, hogy ne legyen az a joggyakorlat, hogy Magyarországon, ahányszor Strasbourghoz 
fordulnak az eljárás elhúzódása miatt, annyi ítéletet kap Magyarország.  

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Azért az hozzátartozik a tényekhez, hogy mivel ezek az ügyek, a nevükben is benne van, hogy 
elhúzódó eljárások, ezért ezek nem most 2011-es mulasztások, hanem mondjuk az elmúlt egy 
évtizedben, bár van még sajnos évtizeden túli elhúzódás is, tehát a ’90-es években kezdődött 
ügy. Magyarul az elhúzódás okai régebben keletkeztek, hiszen az Emberi Jogi Bíróság elé 
már csak abban a szakaszban kerül, amikor már minden eljárás véget ért. Tehát a korrekt 
válasz az, hogy a törvényhozás és a kormány is mindent megtett azért, hogy az ügyek 
elhúzódása ne történjen meg, és az ügyek ésszerű határidőn belül való intézése megtörténjen. 
Az is, hogy folyamatosan tájékoztatjuk erről a bíróságokat, az nyilván őket is talán arra 
készteti, hogy változtassanak bizonyos gyakorlatokon, és az is hozzátartozik az igazsághoz, 
ezt sokszor kihangsúlyozzák az igazságszolgáltatás szereplői, hogy nemcsak a bíróságon 
húzódnak el az ügyek, hanem már akár a bíróságot megelőző szakaszban is elhúzódhatnak.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Wittner Mária ismételten. 
 
WITTNER MÁRIA (Fidesz): Olyan esetekről is tudunk, hogy a bírósági szakaszban 

húzódott el annyira, hogy elévült a bűncselekmény, és nem is tárgyalták, a bűnöző meg 
röhögött a markába.  

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Előfordult, de a dolog sajátossága okán ebben az ügyben biztos nem fordult senki sem az 
Emberi Jogi Bírósághoz, mert az ügyfél nagyon örült, hogy elévült az ügye.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más kérdés, észrevétel nem lévén, miután ez a plenáris 

ülésre nem kerül, a bizottság a tájékoztatást tudomásul veszi. Aki ezzel egyetért? (Szavazás.) 
Egyhangúlag. Köszönöm szépen.  
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény módosításáról címmel benyújtott törvényjavaslat (T/6319. szám) 
(Általános vita) 
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

A következő napirendi pontunk az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról címmel benyújtott 
törvényjavaslat a T/6319. számon. Államtitkár úré a szó. 

Dr. Répássy Róbert államtitkár (KIM) előterjesztése 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Tisztelt Bizottság! Ennek a törvényjavaslatnak a közvetlen előzménye az Európai Bizottság 
által indított kötelezettségszegési eljárás, amelyben három kifogást fogalmazott meg a magyar 
adatvédelmi szabályozással kapcsolatban. Ebből a három kifogásból kettőt sikerült a 



- 13 - 

kötelezettségszegési eljárás korábbi szakaszaiban tisztázni. Ennek az egyik, tisztázott 
kérdésnek az eredménye ez a törvényjavaslat. A bizottság kifogásolta, mármint az Európai 
Bizottság, hogy álláspontjuk szerint a hatóság elnöke megbízatásának megszűnési okai közül 
a felmentés és a tisztségtől való megfosztás nincs kellőképpen körülírva, nem elég pontosan 
került szabályozásra. A bizottság nem fogadta el azt az érvelésünket, hogy egyébként ez már 
1992 óta ugyanígy van szabályozva a magyar jogban, tehát pontosan azokat a felmentési és 
tisztségtől való megfosztási szabályokat tartalmazza ez a törvény mint korábban az 
ombudsmani törvények tartalmazták. Mint mondtam, nem fogadta el a bizottság ezt az 
érvelésünket, tehát egy majdnem húszéves jogszabály korrigálására került most sor. Illetve 
nem jogszabálynak, jogintézménynek, egy húszéves jogintézményt korrigálunk, amikor a 
megszűnési okok közül a felmentés és a tisztségtől megfosztás kikerül.  

Megjegyzem, hogy valóban feltehető az a kérdés, hogy mi történik akkor, hogyha a 
korábban tisztségtől való megfosztásnak vagy a felmentésnek az esetei bekövetkeznek, és 
hogyan fog ilyenkor majd a jogalkalmazó eljárni. Erre, ebben a módosításban nem tudtunk 
magyarázatot adni. Viszont a Nemzeti Adatvédelmi és Információvédelmi Hatóság esetén az 
elnökhelyettes teljes jogkörrel tudja helyettesíteni az akadályoztatása esetén az elnököt. Tehát, 
ha mégis bekövetkezik az az ok, ami miatt korábban felmentést vagy tisztségtől való 
megfosztást kellett alkalmazni, akkor itt a helyettesítés fogja megoldani ezt a kérdést.  

A bizottság kifogásolta a hatóság elnökének kinevezési feltételei között azt, hogy 
szerinte rövid az ötéves speciális gyakorlat, amelyet előírtunk a törvényben, ezért tíz évre 
javasoljuk emelni ezt a speciális gyakorlatot, tehát az adatvédelem és az információszabadság 
területén megszerzett gyakorlatról van szó.  

Még egy kérdést pontosítanánk, pontosabban a módosítás tartalmazná. Jogorvoslattal 
lehet élni, ezt az Európai Bizottság kifejezetten üdvözölte. A Magyar Nemzeti Bank esetében 
ugyanaz a megoldás. Tehát ezt fontosnak tartotta az Európai Bizottság, hogy itt akárki is a 
kinevező, tehát akármilyen magas is a kinevező, mégis jogorvoslattal lehessen élni a tisztség 
megszüntetését eredményező döntéssel szemben. Nos, ezeket tartalmazza nagyjából a 
módosító javaslat. Kérjük tisztelettel a bizottságot, hogy támogassa az általános vitára való 
alkalmasságát és magát a törvényjavaslatot is.  

 
ELNÖK: Lendvai Ildikó. 

Kérdések, észrevételek 

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Lehet egyszerre mind a kettőt? Mert 
kérdésem is van, meg észrevételem is. 

 
ELNÖK: Persze.  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Kivirult a szabadság! Államtitkár úr, 

a következőben segítsen nekem épp az utoljára említett passzus kapcsán, ami más 
kinevezettnél is szerepel. Ha ez most nem lenne benne a törvényben, hogy jogorvoslattal élhet 
a miniszterelnökkel vagy azzal szemben, mert az a miniszterelnök, aki kezdeményezi a 
feltételek meg nem felelése esetén az ő felmentését, akkor ezt nem tehetné? Tehát nem úgy 
van, hogy minden magyar állampolgár amúgy is jogorvoslattal élhet?  

Ez most az Európai Bizottság kedvéért túlbiztosítás?  
 
ELNÖK: Államtitkár úr válaszoljon, de én is nagyon szívesen válaszolok a feltett 

kérdésre.  
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Igyekszem korrekt és pontos választ adni. Eddig, ahogy mondtam, ezek az intézmények 
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léteztek eddig is, és húsz évig nem volt ezzel szemben jogorvoslatnak lehetősége. Az túlzás, 
hogy minden állampolgár abba a helyzetbe kerül, hogy adatvédelmi hatósági elnök lesz. Más 
tekintetben persze jogorvoslati joga van minden állampolgárnak, de itt a tisztségtől való 
megfosztás vagy felmentés olyan objektív körülmények miatt következik be, amely miatt 
szerintünk a jogorvoslat alkotmányjogilag nem indokolt, de ahogy mondtam, nincs akadálya, 
tehát végül is nem zárja ki az alaptörvény azt, hogy jogorvoslatot lehessen ezzel szemben 
biztosítani. Itt nyilván a tényt fogja vitatni az adatvédelmi hatóság elnöke, hogy ő például 
megfelel-e a kinevezési feltételeknek, vagy más olyan tényeket, ami miatt a felmentésére sor 
kerülhet.  

 
ELNÖK: A magyar jogban a hatósági döntések ellen mindig van jogorvoslat, de a 

miniszterelnöki döntés nem minősül ilyennek, ezért kell szabályozni. Lendvai Ildikó! 
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Én is így sejtettem, tehát akkor itt 

voltaképpen az történik, hogy adtunk a Technocol Rapidnak egy pofont, mert … vagy akkor 
szebben úgy mondom, hogy explicit módon is beletettük a törvénybe azt, ami nyilván eddig is 
megtörténhetett volna, magyarán, hogyha a hatóság elnökét mondjuk azért kezdeményezték 
volna felmenteni, mert nincs meg a vagyonnyilatkozata, itt erre utalás van, akkor ő, gondolom 
én eddig is fordulhatott volna munkaügyi bírósághoz. Most ezt be is írtuk. Semmi bajom, 
hogy beírtuk, csak érteni akarom a helyzetet.  

 
ELNÖK: Igen. Gulyás Gergely! 
 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Annyi szerintem az érdemi különbség, amit 

egyébként Wittner képviselőtársam is említett Szász Károly eseténél vagy más eseteket is 
hozhatunk most kormányciklusoktól függetlenül, hogy az egyik esetben a munkaügyi bíróság 
ugyan megállapíthatta azt, hogy ez jogellenes volt és ennek megfelelő elmaradt juttatásokat 
megítélhetett az illetőnek, de ez nem állította helyre a helyzetet. Itt viszont nem következik be 
az elmozdítás, hiszen a köztársasági elnöknek ezt a bírósági döntést, hogy 15 napon belül az 
illető, a felmenteni javasolt tisztségviselő bírósághoz fordul, ebben az esetben az adatvédelmi 
hivatal elnöke bírósághoz fordul, akkor a köztársasági elnök bevárja a döntésével a bíróság 
döntését. Így aztán politikai szempontból mégis csak lényegi a különbség, mert politikai 
jelentősége annak nem volt, hogy egy-egy jogállás-felmondás után néhány millió forintot az 
államnak meg kellett fizetnie, de a közjogi tisztségviselő elvesztette a tisztséget, és utána ez 
már nem volt reparálható. Itt hivatkozhatnánk KSH-elnöktől PSZÁF-elnökig mindenkire. 
Ebben az esetben pedig ez nem következik be. Úgyhogy szerintem lényegi változás. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Wittner képviselő asszony. 
 
WITTNER MÁRIA (Fidesz): Én ugyan nem akarok adni a rapidnak egy pofont, mert 

odaragad a kezem, de egy biztos, hogy azért emlékezni kellene, ugye említette a Gulyás 
alelnök úr Szász Károlyt, vagy akár lehetne említeni a Mellár Tamást, akit csak úgy 
egyszerűen kifúrtak az állásából, és ezek pontosan az önök kormánya alatt történtek. És most 
lehet menni az Európai Unióba, de nagyon sok olyan dolog miatt büntetik most 
Magyarországot, amit az elmúlt nyolc évben önök csináltak.  

 
ELNÖK: Lendvai Ildikó. 
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Készséggel elismerem, hogy nálunk meg verik a 

négereket, de ennek ellenére szerettem volna megérteni a dolgot. Ezt értem, ez egy különbség, 
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hogy gondolom, a 15 napos határidőt be kell várni, bár korábban is volt a munkaügyi 
bíróságoknak visszahelyezési lehetősége, de nyilván nem volt életszerű néhány esetben, ha 
nagyon sok idő telt el. Ezt értem tehát.  

Ezzel együtt azt mondanám, folytatva a Technocol Rapid-hasonlatot, hogy ugyan 
önmagában helyes lépéseket tett ez a törvényjavaslat az eredeti probléma, mármint hogy 
valóban elég-e a hatóság elnökének függetlensége című kérdés megválaszolására és 
orvoslására, de ezek mégis csak a kisebb és enyhébb kifogások. Éppen ezért nemmel fogok itt 
mind a két kezemmel szavazni. Nem azért, mintha ezzel bajom lenne, ami benne van, hanem 
úgy érzem, hogy a lényeg, miszerint hogy egy mandátum érvényben van, és közben 
átszervezés címén történik, ami történik, és ez a mandátum nem tölthető ki. Megjegyzem, 
ugyanez a hiba volt valóban Szász Károly esetében is, de úgy emlékszem, hogy akkor jogos 
és erős kritikát kaptunk. Most ugyanez történik. (Wittner Mária: De nem az Európai Uniótól.) 
Igen, bizonyára az Európai Unió akkor aludt, most meg valamilyen okból ébren van. (Varga 
László: Valaki felébresztette.) Értem én, hogy lehet utálni meg nem utálni az Európai Uniót, 
most mégis van egy helyzet, hogy kaptunk ezért is, meg másért is figyelmeztetést. És az előbb 
önkritikát is gyakoroltam abban a tekintetben, hogy nem először fordul elő, hogy 
átszerveznek egy intézményrendszert, és ez egy személyi változásra ad lehetőséget.  

Én nem állítom, hogy akkor minden kormány átszervezési jogát meg kell és meg lehet 
akadályozni. Nyilván nincs így, és lehet vitatkozni, hogy egyik intézmény esetében ez 
védhető volt vagy nem, de az Európai Unió most éppen azért emelt szót, mert az adatvédelem 
és általában a korábban biztosok által védett emberi jogi terület egy nagyon kényes és nagyon 
fontos terület. Tehát azt szerettem volna hangsúlyozni, hogy ebben az esetben ezzel a 
törvénnyel még oly jó szándékkal is, de nem a leglényegesebb kifogás orvosoltatik, hanem 
valami, aminek ezek szerint van jelentősége, de mégsem olyan óriási. Ez most nem kérdés 
volt, hanem vélemény, annak az indoklása, hogy miért nem fogjuk támogatni az indítványt. 
Nem a benne lévő, hanem a benne nem lévő paragrafusok miatt. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Nyilván államtitkár úré a szó, és utána 

egy megjegyzést szeretnék tenni.  
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Már csak azért akarok szólni, mert persze, fontos az is, hogy a konkrét törvényről beszéljünk, 
de örülök annak, hogy tájékoztathatom a bizottságot, hogy mi volt a mi érvelésünk az Európai 
Bizottság kifogásával szemben. Az Európai Bizottságnak az az elvárása, hogy állítsuk helyre 
Jóri Andrásnak a mandátumát, és mi ezt, azt kell mondjam, minden jogi tudásommal azt 
tudom mondani, ezt jogállami módon nem tudjuk megtenni. Lévén, hogy egyrészt megszűnt 
az a tisztség, amit Jóri András betöltött, tehát magát a tisztséget megszüntette az új 
alaptörvény, másrészt pedig időközben az Országgyűlés mégis csak alkotott egy új törvényt, 
és annak a következtében törvényesen kinevezésre került egy új hatósági elnök. Ugyanúgy 
sértené az új elnöknek a mandátumát, hogyha most valamilyen, nem is tudom, milyen 
beavatkozással helyre kéne állítani Jóri András mandátumát. Tehát ez egy paradoxon, ezt 
jeleztük is az Európai Bizottságnak. A Bizottság odáig érvelt csak, hogy szerintük 
megsértettük az adatvédelmi hatóság függetlenségét, de azzal az apró problémával nem 
foglalkozott, hogy hogyan, milyen módon lehet végrehajtani az ő elvárását, mármint, hogy 
állítsuk helyre a mandátumot. És ezt egyébként a Navracsics miniszter úr más összefüggésben 
is jelezte, hogy csak olyan elvárásoknak tudunk eleget tenni, amelyek a magyar alkotmányos 
rend szerint végrehajthatóak. Tehát jogellenes megoldásokra nem tudunk vállalkozni sem 
mint kormány, sem mint parlamenti többség.  

 
ELNÖK: Lendvai Ildikó.  
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LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Én köszönöm államtitkár úr őszinteségét, mert most 
pontosan azt foglalta össze, hogy ezúttal megtörtént az helyreállíthatatlan módon, amit önök 
nem is állítom, hogy jogtalanul, korábbi intézkedésekben kifogásoltak. Mert most 
tulajdonképpen az történt, hogy amit kifogásoltak … Igen, igen! De nem akarok tovább 
érvelni, mert elmondtam már az előző érvet, hogy miért fogunk nemmel szavazni a 
parlamentben meg itt is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Bocsánat. Két megjegyzés a határozathozatal előtt. Az első az, hogy lehet 

örülni, nem örülni, hogy a magyar kormány álláspontja az, hogy a kritikákat figyelembe véve 
törvénymódosítással próbál reagálni minél hamarabb. A törvénymódosításnak nyilván 
alkotmányos keretek között kell történnie. Kettő: ha ezt a törvénymódosítást például Brüsszel 
elfogadja, akkor majd az MSZP meg fogja magyarázni, hogy miért nem támogatta a Brüsszel 
által elfogadott törvénymódosítást. Nyilván valahogy ezt is meg fogják oldani, de 
nyilvánvaló, hogy miután pillanatnyilag a 2011. évi CXII. törvény módosításáról van szó, 
teljesen más törvény alá tartozó dolgokat nehéz lenne idehozni. Wittner Mária még kíván 
szólni.  

 
WITTNER MÁRIA (Fidesz): Egyet azonban nem szabad elfelejteni, hogy a húsz évet 

késett alkotmány most megszületett, és minden törvény ebből az alkotmányból indul ki, tehát 
nem a ’49-es sztálini alkotmányból, hanem az új alaptörvényből. És ennek a folyománya ez a 
kinevezés. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

Ki az, aki általános vitára alkalmasnak találja a törvénymódosítást? (Szavazás.) 12 
igen, 2 nem. Köszönöm szépen. A bizottság általános vitára alkalmasnak találta. A bizottság 
előadóját később jelöljük ki. Köszönöm szépen. (Lendvai Ildikó: Ha lehetséges, szívesen 
vállalnám a kisebbségi előadó szerepét.) Természetesen.  

Egyebekben nekem semmi mondanivalóm.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 30 perc) 
 

 
 

 
Dr. Gulyás Gergely Dr. Lukács Tamás  

         a bizottság alelnöke a bizottság elnöke 
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