
HRB 8/2010.
(HRB 8/2010-2014.)

J e g y ző k ö n y v ∗∗∗∗

az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának
2010. július 7-én, szerdán, 09 óra 03 perckor

az Országház földszint 93. számú tanácstermében
megtartott üléséről

                                                
∗ A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában
megtalálható.
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Napirendi javaslat

A közbiztonság javítása érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló
törvényjavaslat (T/580. szám)
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)
(Első helyen kijelölt bizottságként)
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Elnököl: Dr. Kocsis Máté (Fidesz), a bizottság elnöke

Csampa Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke
Iváncsik Imre (MSZP), a bizottság alelnöke
Bíró Márk (Fidesz)
Borbély Lénárd (Fidesz)
Farkas Zoltán (Fidesz)
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)
Dr. Simon Miklós (Fidesz)
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)
Rubi Gergely (Jobbik)
Dr. Dorosz Dávid (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Borkai Zsolt (Fidesz) dr. Simon Miklósnak (Fidesz)
Dr. Kövér László Csaba (Fidesz) dr. Mátrai Mártának (Fidesz)
Kulcsár József Ferenc (Fidesz) Borbély Lénárdnak (Fidesz)
Dr. Simon Miklós (Fidesz) megérkezéséig Farkas Zoltánnak (Fidesz)
Tamás Barnabás (Fidesz) Bíró Márknak (Fidesz)
Tóth Gábor (Fidesz) Csampa Zsoltnak (Fidesz)
Juhász Ferenc (MSZP) dr. Harangozó Tamásnak (MSZP)

A bizottság titkársága részéről

Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára

További résztvevők

Balla Gergő (Jobbik) országgyűlési képviselő
Endrésik Zsolt (Jobbik) országgyűlési képviselő
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Meghívottak részéről

Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 09 óra 03 perc)

Az ülés megnyitása

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Nagy
tisztelettel köszöntöm a Honvédelmi és rendészeti bizottság megjelent tagjait, valamennyi
kedves munkatársunkat, és külön köszöntöm dr. Felkai László urat, a Belügyminisztérium
közigazgatási államtitkárát.

Jó szokásunkhoz híven azt javaslom, hogy két megjelent képviselőtársunknak, Balla
Gergőnek és Endrésik Zsoltnak országgyűlési képviselői minőségében a Házszabály 68. §
(2) bekezdése alapján a hozzászólási jogot adjuk meg. Kérdezem, ki az, aki ezzel egyetért.
Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. (Iváncsik Imre megérkezik az
ülésre.)

A határozatképesség megállapítása

Megállapítom, hogy 9 fő alelnök úrral együtt személyesen jelen van. Hatan pedig
helyettesítéssel: Tóth Gábort Csampa Zsolt alelnök úr, dr. Simon Miklóst Farkas Zoltán,
Tamás Barnabást Bíró Márk, Kulcsár Józsefet Borbély Lénárd, Juhász képviselő urat dr.
Harangozó Tamás és Kövér Lászlót dr. Mátrai Márta képviselő asszony helyettesíti.

A napirendi javaslat ismertetése, elfogadása

Javaslatot teszek a napirend elfogadására. A kiküldött meghívóhoz képest nincs
változás: a közbiztonság javítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló
T/580. számú törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok megtárgyalása.
Kérdezem, ki az, aki a kiküldött napirenddel egyetért. Kérem, kézfeltartással jelezze!
(Szavazás.) Köszönöm szépen.

A közbiztonság javítása érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló,
T/580. számú törvényjavaslathoz érkezett kapcsolódó módosító javaslat megvitatása

Tisztelt Bizottság! A kiosztott július 6-ai kiegészítő ajánlásból fogunk dolgozni, amely
egy ajánláspontból áll. Annyi technikai kiegészítést engedjenek meg, hogy a kiküldött
kiegészítő ajánlásból kimaradt a hivatkozási részben a 18. § tekintetében „a következő
(2) bekezdéssel egészül ki” kitétel. (Dr. Simon Miklós megérkezik az ülésre.) Tehát úgy
szíveskedjenek értelmezni, hogy az „(1) bekezdése a következő i) ponttal” helyett „a
következő (2) bekezdéssel egészül ki”.

Amennyiben ez világos… (Senki sem jelzi ellenvetését.) …, akkor kérdezném tisztelt
államtitkár urat, hogy mi a kormány álláspontja a kiegészítő ajánlásban foglaltakkal
kapcsolatban.

Államtitkár úr, parancsoljon!

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Azt
gondolom, hogy jogszabályokat más jogszabályban nem kell megismételni, ezért nem
támogatom.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjainak véleményét, álláspontját.
(Jelzésre:) Harangozó Tamás képviselő úr, parancsoljon!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS előterjesztő (MSZP): Az eredeti javaslatba is azért
került ez be, mert a 2010. évi XLIII. törvényből ez, úgy, ahogy van, kimaradt, és ezt itt
szerették volna rendezni.

Azt gondolom, hogy „az államigazgatási szerv adatainak kezelését” szócsokor
egyáltalán nem pontos azzal kapcsolatban, amiről itt beszélünk. Eleve, én csak kérdezem, az
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államigazgatási szerv adatairól vagy az általa kezelt természetes személyek személyes
adatairól beszélünk-e.

Azt gondolom, ez egy olyan megoldás tud lenni, amely akár az alkotmányosság
próbáját is maximálisan kiállja, hiszen célhoz kötötten és a célnak megfelelő időben
korlátozza annak az adatnak a kezelését, amit az irányítási hatáskör gyakorlója az ezen
irányítási hatáskör gyakorlása miatt konkrétan és tételesen vehet igénybe. Azt gondolom,
hogy ez egy korrekt alkotmányos megoldás, míg, ami itt van benn, ez a rövid megjegyzés,
hogy „az államigazgatási szerv adatainak kezelése”, nem is pontos, és nem is eléggé
garantálja a törvényes és alkotmányos adatkezelést. Ezért volt a módosító.

Köszönöm.

ELNÖK: Államtitkár úr, parancsoljon!

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Egy kérdésre
szeretnék válaszolni, hogy az adatkezelés mit jelent. Mind a kettőt, tehát az államigazgatási
szerv adatkezelését is meg az államigazgatási szerv által kezelt személyes adatok kezelését is.
Mondjuk valaki panaszt nyújt be az államigazgatási szerv egyik döntése ellen, azt egy
másodfokú szerv elbírálja. A felettes szerv meg akarja nézni, hogy ez elbírálás törvényes volt-
e vagy sem, akkor függetlenül attól, hogy hozzá érkezett-e jogorvoslat vagy sem, ez
lehetőséget ad arra, hogy nemcsak az államigazgatási szerv saját adatát, hanem az általa kezelt
személyes adatot is megtekinthesse. Tehát mindkettőt magában foglalja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e további
vélemény vagy hozzászólás. (Nem érkezik jelzés.) Akkor kérdezném, hogy ki az, aki
támogatja a kiegészítő ajánlásban foglaltakat. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.)
Négy. Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) Tizenkettő. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Egy.

Megállapítom, hogy a kiegészítő ajánlásban foglaltakat a bizottság egyharmada sem
támogatta.

Az ajánlás végére értünk. Kérdezem, tud-e valaki olyan módosító javaslatot, amelyről
még tárgyalnunk vagy döntenünk kellene. (Nem érkezik jelzés.) Ha nincs ilyen, akkor nagyon
köszönöm az államtitkár úrnak és a bizottság tagjainak a megjelenést.

Az ülést bezárom. Köszönöm szépen.

(Az ülés végének időpontja: 09 óra 09 perc)

Dr. Kocsis Máté
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Podmaniczki Ildikó


