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Napirendi javaslat  
 

1. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 

1995. évi LXVI. törvény és az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének 

feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról 

szóló 2003. évi III. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6774. szám) 

(Módosító javaslatok megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

2. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvényjavaslat (T/6585. szám)  

(Módosító javaslatok megvitatása)  

 

3. A Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások 

emléknapjáról szóló határozati javaslat (H/6686. szám)  

(Menczer Erzsébet (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  

(Módosító javaslatok megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

4. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: L. Simon László (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Pálffy István (KDNP), a bizottság alelnöke  
Karácsony Gergely (LMP), a bizottság alelnöke  
Gulyás Dénes (Fidesz)  
Dr. Gyimesi Endre (Fidesz)  
Lukács László (Fidesz)  
Menczer Erzsébet (Fidesz)  
Németh Zoltán (Fidesz)  
Dr. Puskás Imre (Fidesz)  
Szabó Csaba (Fidesz)  
Dr. Hiller István (MSZP)  
Novák Előd (Jobbik)  
Dr. Vitányi Iván (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Gyutai Csaba (Fidesz) dr. Gyimesi Endrének (Fidesz)  
Kiss Attila (Fidesz) Gulyás Dénesnek (Fidesz)  
Menczer Erzsébet (Fidesz) távozása után Németh Zoltánnak (Fidesz)  
Mandur László (MSZP) dr. Hiller Istvánnak (MSZP)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Schaller Ernő (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)  
Hammerstein Judit kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium)  
Vályi-Nagy Vilmos kormányzati informatikáért felelős helyettes államtitkár 
(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

A bizottság titkársága részéről  
 
Dr. Nagy Zoltán, a bizottság tanácsadója  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 11 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Mindenkit tisztelettel köszöntök a Kulturális és sajtóbizottság 2012. május 7-ei 
ülésén! Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 

Az előzetesen kiküldött napirendi sort képviselőtársaim megismerhették. Kérdezem, 
hogy van-e valakinek kiegészítése, hozzászólása, ettől eltérő javaslata. (Nincs jelzés.) 
Szavazzunk! Aki elfogadja, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, 
hogy egyhangú szavazással elfogadtuk a napirendi sort. 

A Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapjáról 
szóló határozati javaslat (H/6686. szám) 

Vita és szavazás 

Tisztelt Képviselőtársaim! Az 1. napirendi pontunk: a Szovjetunióba hurcolt magyar 
politikai rabok és kényszermunkások emléknapjáról szóló, H/6686. számon benyújtott 
határozati javaslat, Menczer Erzsébet képviselő asszony önálló indítványa, a módosító 
javaslatok megvitatása. Tisztelettel köszöntöm képviselő asszonyt mint előterjesztőt! Az 
egyetlen ajánlási pont itt fekszik önök előtt. Megnyitom a vitát.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Schiffer András képviselő a határozati javaslat 2. pontjának 
(5) bekezdését javasolja kiegészíteni. Kérdezem az előterjesztőt. 

 
MENCZER ERZSÉBET (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom. 
 
ELNÖK: A kormány nevében van valaki, aki kíván nyilatkozni? (Jelzésre:)  
 
SCHALLER ERNŐ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Tiszteletem! 

Schaller Ernő vagyok a KIM Parlamenti Államtitkári Kabinetből. Tárcaálláspontot 
képviselek.  

 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 
SCHALLER ERNŐ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, 

az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal, 9 ellenszavazattal és 3 
tartózkodással nem támogatta a javaslatot. További ajánlási pontok nincsenek, a napirendi 
pontot lezárom.  

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 
LXVI. törvény és az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az 
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi 
III. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6774. szám) 

Vita és szavazás 

A 2. napirendi pontunk: a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag 
védelméről szóló törvény módosításáról szóló, T/6774. számon benyújtott törvényjavaslat, a 
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módosító javaslatok megvitatása. Tisztelettel köszöntenék valakit a kormány nevében, ha 
szíveskedne eljönni és helyet foglalni. (Rövid tanácskozás.) Akkor megkérem a miniszteri 
biztos urat, hogy szíveskedjék kiülni az asztal végére.  

Tisztelettel köszöntöm Gyimesi Endre miniszteri biztos urat (Hammerstein Judit az 
ülésterembe érkezik.) és Hammerstein Judit helyettes államtitkár asszonyt! (Hammerstein 
Judit: Elnézést kérek.) Elnézzük, helyettes államtitkár asszony, önnek mindent, de ezt a 
személyes varázsának tudja be. (Derültség.) Az ajánlási sor képviselőtársaim előtt fekszik. 
Haladjunk végig rajta! 

Az 1. ajánlási pont L. Simon László és Gyimesi Endre javaslata. Tárca- vagy 
kormányálláspontot fogunk hallani, államtitkár asszony?  

 
HAMMERSTEIN JUDIT kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Nemzeti 

Erőforrás Minisztérium): Tárcaálláspontot.  
 
ELNÖK: Kérdezem a tárca véleményét. 
 
HAMMERSTEIN JUDIT kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Nemzeti 

Erőforrás Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, 

kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy egyhangú szavazással 
támogattuk. Képviselőtársaimnak jelzem, hogy természetesen szokásainknak megfelelően az 
összetartozókról egyben szavazunk. 

A 2. ajánlási pont Karácsony Gergely képviselőtársunk javaslata. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
HAMMERSTEIN JUDIT kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Nemzeti 

Erőforrás Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, 

kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelentkező.) Tartózkodik? (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal és 12 tartózkodással nem 
támogatta a javaslatot. 

A 3. ajánlási pontban Szávay István képviselőtársunk javaslata szerepel. Kérdezem a 
tárca álláspontját.  

 
HAMMERSTEIN JUDIT kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Nemzeti 

Erőforrás Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? 

(Szavazás.) Ellene? (Nincs jelentkező.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, 
hogy a bizottság 11 ellenszavazattal és 3 tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

A 4. ajánlási pont L. Simon László és Gyimesi Endre javaslata. Kérdezem a tárcát. 
 
HAMMERSTEIN JUDIT kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Nemzeti 

Erőforrás Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? 

(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú szavazással támogatta a 
javaslatot. 
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Az 5. ajánlási pontban Karácsony Gergely képviselőtársunk javaslata szerepel. 
Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
HAMMERSTEIN JUDIT kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Nemzeti 

Erőforrás Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) 

Ellene? (Nincs jelentkező.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság 2 igen szavazattal és 12 tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

A 6. ajánlási pontban Szávay István képviselőtársunk javaslata szerepel. Kérdezem a 
tárca álláspontját. 

 
HAMMERSTEIN JUDIT kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Nemzeti 

Erőforrás Minisztérium): Nem támogatjuk. (Dr. Hiller István az ülésterembe érkezik.) 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással 

jelezze! (Nincs jelentkező.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 
a bizottság 10 ellenszavazattal és 4 tartózkodással nem támogatta a javaslatot.  

A 7. ajánlási pontról már szavaztunk. A 8. ajánlási pontban Karácsony képviselő úr 
javaslata szerepel. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
HAMMERSTEIN JUDIT kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Nemzeti 

Erőforrás Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? 

(Nincs jelentkező.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, 
hogy a bizottság 4 igen szavazattal és 12 tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

A 9. ajánlási pontban Karácsony képviselő úr javaslata szerepel. Tárca?  
 
HAMMERSTEIN JUDIT kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Nemzeti 

Erőforrás Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? 

(Szavazás.) Ellene? (Nincs jelentkező.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, 
hogy 4 igen szavazattal és 12 tartózkodással nem támogattuk a javaslatot. 

A 10-esről már szavaztunk. A 11. ajánlási pontban Karácsony képviselő úr javaslata 
szerepel. Kérdezem a tárcát.  

 
HAMMERSTEIN JUDIT kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Nemzeti 

Erőforrás Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? 

(Szavazás.) Ellene? (Nincs jelentkező.) Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 
bizottság 4 igen szavazattal és 12 tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

A 12. ajánlási pont összefügg a 16., 17., 18. ajánlási pontokkal, dr. Lamperth Mónika 
és Tóbiás József javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
HAMMERSTEIN JUDIT kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Nemzeti 

Erőforrás Minisztérium): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? 
(Szavazás.) Ellene? (Nincs jelentkező.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, 
hogy 4 igen szavazattal és 12 tartózkodással nem támogattuk a javaslatot. 

A 13-as Lamperth Mónika és Tóbiás József javaslata. Kérdezem a tárcát. 
 
HAMMERSTEIN JUDIT kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Nemzeti 

Erőforrás Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) 

Ellene? (Nincs jelentkező) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság 3 igen szavazattal és 13 tartózkodással nem támogatta a javaslatot. Az LMP itt a 
Fidesszel szavazott együtt, látom. (Derültség.) A jegyzőkönyv kedvéért ezt muszáj 
rögzítenem, már csak azért is, mert egy nem mellékes pontról van szó, aminek még adott 
esetben identitásképző ereje is lehet.  

A 14. ajánlási pontban L. Simon László és Gyimesi Endre javaslata szerepel. 
Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
HAMMERSTEIN JUDIT kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Nemzeti 

Erőforrás Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? 

(Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 13 igennel és 3 nemmel a 
bizottság a javaslatot támogatta. 

A 15. ajánlási pont Szávay István javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
HAMMERSTEIN JUDIT kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Nemzeti 

Erőforrás Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? 

(Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság 1 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal és 9 tartózkodással nem támogatta a javaslatot.  

A 16-osról, 17-esről, 18-asról már szavaztunk. Kérdezem képviselőtársaimat, van-e 
tudomásuk olyan pontról, amelyről szavaznunk kellett volna. (Nincs jelzés.) Nem zárjuk még 
le a napirendi pontot. (Menczer Erzsébet távozik az ülésteremből.) 

Tisztelt Képviselőtársaim! Bizottsági módosító javaslat benyújtását javaslom. Önök 
előtt fekszik a javaslat. A törvényjavaslat új 1. §-sal egészülne ki, amely szerint „Az 
önkormányzati hivatal számára a jegyző (főjegyző) a Magyar Nemzeti Levéltárral, a 18. § 
(2) bekezdésében meghatározott esetekben Budapest Főváros Önkormányzata által fenntartott 
levéltárral és a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervével 
egyetértésben.”. A 18. § (2) bekezdése helyére pedig a következő rendelkezés lép: „A 
Fővárosi Önkormányzat levéltára területi általános levéltárként a főváros önkormányzatának 
közvetlen felügyelete és irányítása alatt működik. Illetékességi körébe tartozik a fenntartó 
önkormányzat, a főváros közigazgatási területén működő helyi önkormányzatok és 
nemzetiségi önkormányzatok testületeinek, hivatalainak és intézményeinek, ezek 
jogelődeinek levéltári anyaga, továbbá a központi államigazgatási szervek, a rendőrség, a 
hivatalos katasztrófavédelmi szerv, és a büntetés-végrehajtási szervezet területi szerveinek a 
főváros közigazgatási területén keletkezett levéltári anyaga, és minden olyan, a főváros 
területén keletkezett levéltári anyag, amely nem tartozik más levéltár illetékességi körébe.”.  

A 16. §-ban azt látjuk, hogy a 9. § helyére a következő rendelkezés lép. „A kinevezés 
és a felmentés kivételével a munkáltatói jogot a főigazgató tekintetében az Országgyűlés 
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Hivatala főigazgatója gyakorolja.”. Éppen emiatt még a hatálybalépésnél is van egy 
kiegészítés, hogy itt kettős hatályba léptetés van. 

Tisztelt Kollégák! A cél itt nyilvánvalóan az volt, ahogy az indoklásból is láthatják –
 főleg az utolsó pont, ami rendkívül fontos –, hogy az Országgyűlésről szóló törvény 
rendelkezéseivel összhangban változtassuk meg a jogszabályt. Van-e valakinek 
hozzáfűznivalója, kérdése? (Jelzésre:) Parancsoljon, képviselő úr!  

 
GULYÁS DÉNES (Fidesz): Csak egy nyelvi kérdésem lenne, hogy az „Országgyűlés 

Hivatalának főigazgatója” nem helyesebb-e, mint az „Országgyűlés Hivatala főigazgatója”. 
 
ELNÖK: De, így kapásból azt mondom; az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója.  
Tisztelt Kollégák! Pontosítanom kell. Itt szövegszerű változás nem történt ahhoz 

képest, csak itt volt köztünk előzetesen is egyeztetés, hogy mi az, amit még kapcsolódó 
módosítóval akarunk rendezni, tehát az 1. és a 2. pontban az előbb ismertetetteket 
megszavaztuk az előbb a mi módosítóinkkal, mert itt volt ezzel kapcsolatban több kérdés is. 
Akkor ezek szerint most pontosítanom kell.  

A bizottsági módosító javaslat benyújtására a következőképpen teszek javaslatot. Az 
önök előtt fekvő, kiosztott, nyomtatott anyagnak csak a 3. pontját nyújtanánk be, azzal, hogy a 
birtokos személyrag problémáját is kezeljük, tehát „a kinevezés és a felmentés kivételével a 
munkáltatói jogokat a főigazgató tekintetében az Országgyűlés Hivatalának a főigazgatója 
gyakorolja”. Így megfelel? (Gulyás Dénes: Kell az „a”?) Kell. Ha „nak” van, akkor kell a 
határozott névelő, anélkül nem jó. (Gulyás Dénes: Csúnya.) Nem csúnya, a magyar nyelvtan 
szabályai szerint akkor kell a határozott névelő; ezen mindig vitatkozunk Pápay kollégával is. 
(Dr. Hiller István: Szabad közbevetni valamit?) Parancsolj, miniszter úr; ne viccelj!  

 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Hogy teljesen világos legyen számomra az alany, 

mármint hogy az új „Magyar Nemzeti Levéltár” főigazgatójáról van szó?  
 
ELNÖK: Dehogyis, nem; ott van az indoklásban a 3. pontban, hogy az 

Állambiztonsági Szolgáltatok Történeti Levéltáráról van szó.  
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Jó, köszönöm. Igaz, elnézést.  
 
ELNÖK: Benne van. Isten ments! A „Magyar Nemzeti Levéltár” munkáltatói jogait 

nem gyakorolhatja az Országgyűlés. A kérdésed jogos, de ez az indoklásból kiderül. (Dr. 
Hiller István: Nem lehet ezt tudni már nálatok. – Derültség.) Figyelj ide! Ha az indoklást nem 
is olvasod el, és nem tudod, mi az az Ásztl.  tv., amin meg lennék lepődve, hogy volt 
miniszterként ilyen súlyos hiányosságaid lennének, a paragrafus alapján akkor is 
beazonosítható vagy azonosítható – hogy én se használjak fölösleges igekötőket –, hogy mire 
vonatkozik. 

Tisztelt Kollégák! Akkor ezt az „a” kérdést döntsük el! „Országgyűlés Hivatalának 
főigazgatója”. Mit javasol a tisztelt bizottság, legyen-e határozott névelő vagy ne legyen? 
(Gulyás Dénes: Ilyenkor Karinthy jut eszembe...) Jó, akkor ne legyen, csak azért, hogy ne 
mondjátok, hogy nem vagyok kompromisszumkész súlyos nyelvtani kérdésekben. Sajnálom, 
hogy nincs itt Novák Előd képviselőtársunk, aki az Anyanyelvápolók Szövetségének a tagja, 
mert ebből egész komoly vita lenne most. (Derültség. – A Jobbik hátsó sorokban ülő 
képviselőihez:) Komolyan, ezt csak azért mondom, hogy a fiúk nehogy azt gondolják, hogy ez 
valami cinikus elszólás, tehát ha jelentenek az Elődnek, akkor mondják meg, hogy őszintén 
sajnáltam, hogy nem volt itt egy ilyen komoly, kardinális nyelvtani kérdés megvitatásánál. 
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Tisztelt Kollégák! Összefoglalom: bizottsági módosító javaslat benyújtására teszek 
javaslatot. A törvényjavaslat új 16. §-sal egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi 16. § az 
alábbiak szerint módosul, ami önök előtt fekszik, tehát láthatják. Annyi a különbség a leírt 
szöveghez képest, hogy „az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója gyakorolja”, utána jön be 
az a paragrafus, amely a régi 16-ból 17. § lesz. Gondolom, ez így mindenkinek világos. 
Kérdezem a tárca álláspontját. (Hammerstein Judit: Hogy támogatjuk-e?) Gondolom, arra 
vonatkozik a kérdés, kedves helyettes államtitkár asszony. Azt is megkérdezhetném, hogy ön 
szerint hány milliméter csapadék fog esni, mert engem ez izgat a szőlőm miatt, de most 
inkább arra lennék kíváncsi, hogy támogatják-e a javaslatot. 

 
HAMMERSTEIN JUDIT kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Nemzeti 

Erőforrás Minisztérium): A szóvirágok közepette zavarba jöttem, és ezért nem volt világos a 
kérdés. Igen, támogatjuk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottsági tagokat, hogy ki ért egyet az így 

módosított javaslat benyújtásával. (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelentkező.) Tartózkodik? 
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 13 igen szavazattal és 3 
tartózkodással bizottsági módosító javaslat benyújtásáról döntött. 

Tisztelt Kollégák! Van-e valakinek még ehhez a napirendi ponthoz bármilyen 
hozzáfűznivalója? (Nincs jelzés.) A napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen helyettes 
államtitkár asszonynak és miniszteri biztos úrnak az aktív részvételét.  

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvényjavaslat (T/6585. szám) 

Vita és szavazás 

A 3. napirendi pont: a közadatok újrahasznosításáról szóló, T/6585. számon benyújtott  
törvényjavaslat, a módosító javaslatok megvitatása. Köszöntöm körünkben Vályi-Nagy 
Vilmos helyettes államtitkár urat és munkatársait a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumból!  

Tisztelt Kollégák! Önök előtt fekszik az ajánlási sor. Menjünk végig! Az 1. ajánlási 
pontban dr. Baja Ferenc javaslata szerepel. Kérdezem, hogy tárca- vagy kormányálláspontot 
hallunk. 

 
VÁLYI-NAGY VILMOS kormányzati informatikáért felelős helyettes államtitkár 

(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Kormányálláspontot képviselek. Nem támogatjuk a 
javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Szavazzunk! Aki támogatja? 

(Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 4 
igennel, 10 nemmel és 3 tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

A 2. ajánlási pontban dr. Baja Ferenc javaslata szerepel. Kormány? 
 
VÁLYI-NAGY VILMOS kormányzati informatikáért felelős helyettes államtitkár 

(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Aki támogatja? (Szavazás.) Ellene? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 4 igennel, 10 nemmel és 2 
tartózkodással nem támogattuk a javaslatot. 

A 3. ajánlási pontban dr. Baja Ferenc javaslata szerepel. Kormány? 
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VÁLYI-NAGY VILMOS kormányzati informatikáért felelős helyettes államtitkár 
(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) 

Ellene? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 4 igennel és 12 nemmel nem támogatta a 
javaslatot.  

A 4. ajánlási pontban dr. Schiffer András javaslata szerepel. Kormány? 
 
VÁLYI-NAGY VILMOS kormányzati informatikáért felelős helyettes államtitkár 

(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) 

Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 4 
igennel, 10 nemmel és 2 tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

Az 5. ajánlási pontban dr. Baja Ferenc javaslata szerepel. Kormány? 
 
VÁLYI-NAGY VILMOS kormányzati informatikáért felelős helyettes államtitkár 

(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Szavazzunk! Aki támogatja? 

(Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság 4 igennel, 10 nemmel és 2 tartózkodással nem támogatta a javaslatot. (Novák Előd 
az ülésterembe érkezik.) 

Novák képviselő úrnak jelezném, hogy egy nagyon komoly nyelvészeti vitáról maradt 
le, és hiányoltam is a bizottsági ülésen. A birtokos személyrag, illetve a határozórag 
problémáját vitattuk meg, nem tudtuk eldönteni, hogy kell-e határozott névelő vagy nem, és 
nagyon kíváncsiak lettünk volna az álláspontjára. (Novák Előd: Sajnos másik bizottságban 
kellett lennem előterjesztőként.) Nem baj, elnézzük ezt képviselő úrnak.  

A 6. ajánlási pontban dr. Schiffer András javaslata szerepel. Kormány? 
 
VÁLYI-NAGY VILMOS kormányzati informatikáért felelős helyettes államtitkár 

(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) 

Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Nincs jelentkező.) Novák képviselő úr nem szavaz még? 
(Novák Előd: Nem.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 4 igennel és 12 nemmel nem 
támogatta a javaslatot. 

A 7. ajánlási pontban dr. Schiffer András javaslata szerepel. Kormány?  
 
VÁLYI-NAGY VILMOS kormányzati informatikáért felelős helyettes államtitkár 

(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) 

Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Nincs jelentkező.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság 4 igennel és 12 nemmel nem támogatta a javaslatot. 

A 8. ajánlási pontban dr. Baja Ferenc javaslata szerepel. Kormány? 
 
VÁLYI-NAGY VILMOS kormányzati informatikáért felelős helyettes államtitkár 

(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.  
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ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) 
Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Megvárom, amíg a baloldal felveszi a fonalat. 
(Dr. Hiller István: Ideológiai küzdelem veszi kezdetét a bizottsági ülésen. – Derültség.) Én 
csak segítek nektek. (Mandur Lászlóhoz:) Nem neked, te már rég feltetted a kezedet, de 
gondoltam, hogy ha már Baja Ferenc javaslatáról van szó, akkor a miniszter úrnak is 
megadjuk az esélyt, hogy ő is megszavazza. (Dr. Hiller István: A belső ügyeinkbe nem kell 
beleszólni. – Derültség.) Gondolom, még nem pihentétek ki a tegnapi mulatságot, hogy 
Franciaországban baloldali köztársasági elnök lett, és ezért most kicsit több időt adok a 
szavazásra. 

Tisztelt Kollégák! Megállapítom, hogy a bizottság 4 igennel és 12 nemmel nem 
támogatta a javaslatot. A 9. ajánlási pontban dr. Baja Ferenc javaslata szerepel. 

 
VÁLYI-NAGY VILMOS kormányzati informatikáért felelős helyettes államtitkár 

(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) 

Ellene? (Szavazás.) Csak jelzem a kollégáknak, a versenybíróknak, hogy Novák képviselő úr 
bekapcsolódott a szavazásba. Megállapítom, hogy a bizottság 4 igennel és 13 nemmel nem 
támogatta a javaslatot. 

A 10. ajánlási pontban dr. Baja Ferenc javaslata szerepel. Kérdezem a kormányt.  
 
VÁLYI-NAGY VILMOS kormányzati informatikáért felelős helyettes államtitkár 

(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) 

Ellene? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 4 igennel és 13 nemmel nem támogatta a 
javaslatot. 

A 11. ajánlási pontban dr. Baja Ferenc javaslata szerepel. Kormány?  
 
VÁLYI-NAGY VILMOS kormányzati informatikáért felelős helyettes államtitkár 

(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Aki támogatja? (Szavazás.) Ellene? 

(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 4 igennel és 13 nemmel nem 
támogatta a javaslatot. 

A 12. ajánlási pontban szintén dr. Baja Ferenc javaslata szerepel. Kormány? 
 
VÁLYI-NAGY VILMOS kormányzati informatikáért felelős helyettes államtitkár 

(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) 

Ellene? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 4 igennel és 13 nemmel nem 
támogatta a javaslatot. 

A 13. ajánlási pontban dr. Schiffer András javaslata szerepel. Kérdezem a kormányt. 
 
VÁLYI-NAGY VILMOS kormányzati informatikáért felelős helyettes államtitkár 

(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) 
Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 4 
igennel, 12 nemmel és 1 tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

A 14. ajánlási pontban Baja Ferenc javaslata szerepel. Kormány? 
 
VÁLYI-NAGY VILMOS kormányzati informatikáért felelős helyettes államtitkár 

(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) 

Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Vitányi képviselő úr nem szavazott. 
Megállapítom, hogy 3 igennel, 10 nemmel és 2 tartózkodással a bizottság nem támogatta a 
javaslatot. 

A 15. ajánlási pontban dr. Baja Ferenc javaslata szerepel. Kormány? 
 
VÁLYI-NAGY VILMOS kormányzati informatikáért felelős helyettes államtitkár 

(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) 

Ellene? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 4 igennel, 13 nemmel nem támogatta a 
javaslatot. 

A 16. ajánlási pontban dr. Baja Ferenc javaslata szerepel. Kormány? 
 
VÁLYI-NAGY VILMOS kormányzati informatikáért felelős helyettes államtitkár 

(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) 

Ellene? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 4 igennel és 13 nemmel nem 
támogatta a javaslatot. 

A 17. ajánlási pontban dr. Baja Ferenc javaslata szerepel. Kormány? 
 
VÁLYI-NAGY VILMOS kormányzati informatikáért felelős helyettes államtitkár 

(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) 

Ellene? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 4 igennel, 13 nemmel nem támogatta a 
javaslatot. 

A 18. ajánlási pontban dr. Baja Ferenc javaslata szerepel. Kormány? 
 
VÁLYI-NAGY VILMOS kormányzati informatikáért felelős helyettes államtitkár 

(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) 

Ellene? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 4 igennel és 13 nemmel nem 
támogatta a javaslatot. Nem mondom, de ez annyira mély intellektuális feladat, amit itt 
végzek elnökként, hogy egészen izgalomba jövök. 

A 19. ajánlási pontban Baja Ferenc javaslata szerepel. Kormány? 
 
VÁLYI-NAGY VILMOS kormányzati informatikáért felelős helyettes államtitkár 

(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) 
Ellene? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 4 igennel és 13 nemmel nem 
támogatta a javaslatot. 

Következik dr. Bohács Zsolt javaslata, amely összefügg a 22. ponttal. Kormány? 
 
VÁLYI-NAGY VILMOS kormányzati informatikáért felelős helyettes államtitkár 

(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Szavazzunk! Aki támogatja? 

(Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 12 igennel és 5 
tartózkodással támogatta a javaslatot. 

A 21. ajánlási pontban dr. Baja Ferenc javaslata szerepel. Kérdezem a kormányt. 
 
VÁLYI-NAGY VILMOS kormányzati informatikáért felelős helyettes államtitkár 

(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) 

Ellene? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 4 igennel, 13 nem ellenében 
nem támogatta a javaslatot. 

Van-e olyan ajánlási pont, amelyről képviselőtársaim szerint még szavazni kellett 
volna? (Nincs jelentkező.) Köszönöm szépen mindenkinek a részvételét a napirendi pont 
tárgyalásánál. A napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

A 4. napirendi pont az „egyebek”. Tisztelt Képviselőtársaim! Mielőtt megkérdezem, 
hogy van-e valakinek bejelentenivalója, szeretném a bizottságot tájékoztatni arról, hogy 
holnap délután miniszterjelölti meghallgatás lesz. Kérem, hogy a bizottsági tagok vegyenek 
részt az ülésen, hiszen egy nagyon fontos tárcának és nagyon fontos területnek a jövőjéről van 
szó, ezért kérem, hogy tiszteljék meg a miniszterjelölt urat is és a bizottságot is a személyes 
részvételükkel és aktív közreműködésükkel. 

Van-e valakinek még ezen kívül bejelentenivalója, hozzászólása? (Nincs jelentkező.) 
Tisztelt Képviselőtársaim! Az ülést berekesztem. A plenáris ülésre mindenkinek jó munkát 
kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 36 perc)  

 

 L. Simon László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina 


