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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 03 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Tisztelettel köszöntök mindenkit a Kulturális és sajtóbizottság 2013. április 22-ei 
ülésén! Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Az előzetesen kiküldött napirendi sort 
mindenki megismerhette. Van-e valakinek kiegészítő javaslata? (Nincs jelentkező.)  

Szavazzunk! Aki egyetért a napirenddel, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? 
(Nincs jelentkező.) Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a napirendet 1 
tartózkodással elfogadtuk.  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság beszámolója címmel 
benyújtott beszámoló (J/6591. szám) 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság beszámolója a 2012. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló (J/10578. szám) 

Az 1. napirendi pontunk: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
beszámolója. Azt javaslom, hogy ezt az a) és b) pontot egyben tárgyaljuk.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelettel köszöntöm körünkben dr. Péterfalvi Attilát, a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnök urát, valamint minden, a 
hatóság színeiben itt jelen lévő munkatársat! A beszámolót képviselőtársaim időben 
megkapták. Kérdezem elnök urat, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni a beszámolót. 

Dr. Péterfalvi Attila (NAIH) szóbeli kiegészítése 

DR. PÉTERFALVI ATTILA elnök (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Igen, röviden. 

 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 
DR. PÉTERFALVI ATTILA elnök (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság): A bizottság előtt két parlamenti beszámoló van. Az egyiket, az első parlamenti 
beszámolót formálisan a hatóság terjesztette a bizottság elé, de az adatvédelmi biztos utolsó 
évéről szól, és miután március végéig kellett ezt a beszámolót előterjeszteni, ezért 
tulajdonképpen igazából csak azokat a körülményeket írja le, amely a jogvédelem 
átalakításával kapcsolatban történt. Itt egy új hatóság alakult, amely nem jogutódja az 
adatvédelmi biztosnak, ugyanakkor az adatvédelmi biztosnál megkezdett ügyek 
vonatkozásában az adatkezelő, a hatóság fizikailag is levált az ombudsmani intézménytől, 
és – ez nem szimbolikus jelentőségű – Pestről Budára költözött, tehát ez gyakorlatilag azt 
jelenti, hogy teljesen a nulláról kellett az infrastruktúrát is kiépítenünk. 

A 2012. évről szóló beszámoló egy Platón-idézettel kezdődik – Hérakleitoszra utalva –
, hogy nem léphetsz kétszer ugyanabba a folyóba. Ez illik az információs jogok helyzetére is, 
akár a magyar, akár a globális fejlődésre gondolunk, hiszen Magyarországon megtörtént egy 
alkotmányos reform, új jogszabály lépett hatályba, 2012. január 1-jétől átalakult a jogvédelem 
rendszere. A globális fejlődésnél arra utal a beszámoló, amit egyébként javaslok talán az 
Országgyűlés napirendjére is tűzni akár egy vitanap keretében, hiszen a végéhez közeledik az 
Európai Unió adatvédelmi reformcsomagja is, ami nyilván jelentősen érinti a jövőben a 
nemzeti jogalkotások lehetőségét, főleg akkor, ha rendelet lesz az irányelv helyett, amit 
kötelezően kell alkalmazni. Magamra is vehetem ezt az idézetet, hiszen immár több mint 
negyed százada kísérem én is figyelemmel, és időnként valamilyen pozícióból próbálom 
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támogatni, segíteni az adatvédelem és az információszabadság jogalkotását, illetőleg 
jogalkalmazását. (Kiss Attila az ülésterembe érkezik.) 

A hatósághoz több mint háromezer ügy érkezett az elmúlt évben. Ez azt jelenti, hogy 
az állampolgárok megtanulták, hogy az adatvédelmi biztos helyett egy új szervezet jött létre. 
Ezek nem átirányított postai beadványok voltak, hanem saját címre érkezve kaptuk meg ezt a 
több mint háromezer panaszbeadványt, ami egyébként több, mint amennyi panaszbeadványt 
az adatvédelmi biztos az utolsó békeévében kapott. Nagyon nagy előrelépésnek tartom 
egyrészről azt, hogy a panaszbeadványok 17 százaléka érinti az információszabadságot – ez 
egy elmozdulás, korábban 10 százalék körül volt az információszabadsággal kapcsolatos 
ügyek aránya –, illetőleg azt, hogy infrastruktúránk nehézsége miatt gyakorlatilag negyed 
házzal, illetőleg fél házzal üzemelt a hatóság, év végére töltöttük csak fel a létszámot. 
Mindezek ellenére az ügyek 87 százalékát egy éven belül sikerült lezárni.  

Ha már a Kulturális és sajtóbizottság előtt számolok be a tevékenységünkről, akkor azt 
is elmondanám, hogy 2012-ben a hatóság 133 médiumban 1238 alkalommal jelent meg –  
356 televízió, rádió-, 278 nyomtatott sajtó és 604 internet –, amelyek egy része külföldi; 
nyilván a külföldi rész a hatóság átalakításával, az új jogszabállyal és a kötelezettségszegési 
eljárással kapcsolatos. A hatóság egyéves beszámolóját kihasználva az egyévi tevékenységről 
készítettünk egy közvélemény-kutatást. A közvélemény-kutatás azt igazolja vissza, amit 
korábban az Eurobarometer-felmérések is, hogy a magyar felnőtt lakosság 62 százalékát 
érdekli saját adatainak védelme, amelyből 43 százalék inkább nem, 18 százalék egyáltalán 
nem, 24 százalék viszont tájékozottnak vallotta magát az adatvédelem kapcsán. A 
megkérdezettek 31 százaléka hallott a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóságról. Azt gondolom, hogy ez az egyéves tevékenység kapcsán jó aránynak minősül. 

Figyelembe véve a megváltozott jogszabályi alapokat, a luxemburgi bíróságnak egy 
2011. őszi döntését az adatkezelés jogalapjaival kapcsolatban, amely azt mondja ki, hogy az 
adatvédelmi Unió irányelveinek jogalapjai vonatkozásában tulajdonképpen nincs eltérési 
lehetősége a nemzeti szabályozásoknak, az új jogalapok és a bírósági döntés következtében 
sikerült megváltoztatni a korábbi adatvédelmi biztosi állásfoglalást, amely a korábbi 
adatvédelmi törvényen alapult. Ennek következtében a közeljövőben indulhat 
Magyarországon is a google street view adatkezelési tevékenysége.  

Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert mielőtt az állásfoglalást meghoztuk, a 
nagyvárosok, főváros, és ha jól emlékszem, Szeged, Győr, Veszprém, Debrecen képviselő-
testületének állásfoglalását is beszereztük, hogy mérlegelje a google street view 
tevékenységéhez kapcsolódó közérdeket. Nyilvánvalóan ebbe beleértendők a turisztikai 
szempontok, a kulturális érdek, illetőleg az a fajta esetleges sérelem, amelyet a szolgáltatás a 
magánszférában okozhat. Szigorú magánszféravédő intézkedések mellett, tehát eleve úgy 
készül a technológia, a szolgáltatás, hogy az arcok és a rendszámok már nem is kerülnek be a 
rendszerbe, automatikusan kitakarásra kerülnek. Ezen túl, ha valaki úgy gondolja, hogy 
valamely felvétel az ő magánszféráját sértheti, például nyitva van egy garázsajtó vagy egy 
kapu, és be lehet látni az udvarba vagy a garázsba esetlegesen, ezeknek a kitakarását vagy 
hivatalból, vagy pedig öt munkanapon belül meg kell tennie a Google-nak, tehát ezt a 
szolgáltatást így be lehet vezetni most már Magyarországon is. 

Nagyon fontosnak tartjuk, és nagyon jól debütált az adatvédelmi felelősök 
konferenciája. Ez egy olyan fórum, ahol az adatvédelmi felelősökkel találkozunk, és ahol az 
aktuális szektorális adatkezeléseket lehet megvizsgálni. A hatóságnál szintén új eljárás a 
hatósági eljárás. (Dr. Vitányi Iván az ülésterembe érkezik.) Az elmúlt évben 33 hatósági 
eljárást indítottunk, és 22 millió forint bírságot szabtunk ki. Ezekben az ügyekben mind 
hivatalból indítottunk hatósági eljárást. Ebben az évben a kiskorúak védelmére különös 
hangsúlyt fektetünk. Az alapjogi biztossal közösen indítottunk egy gyerekjogi projektet, 
amelyet fiataloknak szánunk, amelynek a „biztonságos internethasználat” a szlogenje. Például 
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ennek kapcsán észleltük, hogy nagyon sok olyan internetes társkereső szolgáltatás van, ahova 
korhatár nélkül vagy legalábbis az adatvédelmi törvény szerinti 16. életév alatti korral is be 
lehet jelentkezni. Ezekben az esetekben hivatalból hatósági eljárást indítottunk.  

A sajtóval kapcsolatban is indítottunk eljárást, amely reményeim szerint bírságolással 
is fog zárulni. Ez még folyamatban van, úgyhogy részleteket ebben az ügyben nem tudok 
mondani. Új tevékenysége a hatóságnak – ez január 1-jén indult – az adatvédelmi audit 
tevékenysége. Ez azt jelenti, hogy egy piaci szolgáltatást nyújt a hatóság, szigorú 
összeférhetetlenségi szabályok mellett, tehát ellenérték fejében a hatóság megvizsgálja az 
adatkezelést, és ha megfelel a jogszabályoknak, akkor tulajdonképpen rányom egy bélyegzőt. 
Jövő évtől pedig nemcsak a jogszabályoknak való megfelelést, hanem a technikai adatkezelési 
szabályok ellenőrzését is elvégezzük. Talán érdekesség, hogy már több adatkezelő 
bejelentkezett adatkezelésre, így – ami érdekes számunkra – például az MLSZ is 
bejelentkezett, és két adatkezelést is auditáltat a hatósággal. Ez is folyamatban van. A 
jogszabály szerint maga az audit nem nyilvános, és az adatkezelőnek kell majd eldöntenie, 
hogy nyilvánosságra hozza-e a jelentésben foglaltakat vagy nem, de ez olyan lehetőség, hogy 
nemcsak vizsgálatok keretében tudjuk az adatkezeléseket megvizsgálni, hanem ennél 
szélesebb aspektusait is figyelemmel tudjuk kísérni. 

Az információszabadsággal kapcsolatos ügyeknél említettem, hogy jelentős 
elmozdulás van százalékában. Itt nagyon fontos megemlíteni, hogy egy lényeges jogszabályi 
változás volt, hiszen a nemzeti vagyonnal való gazdálkodás nyilvános, mégpedig az 
alaptörvény értelmében nyilvános, tehát ez egy lényeges előrelépés a korábbi szabályozáshoz 
képest, hiszen nem azt kell nézni, hogy közfeladatot lát-e el az adott tevékenység, 
közfeladatnak minősül-e, hanem azt kell figyelni, hogy nemzeti vagyonnal való gazdálkodás-
e. Amire itt esetlegesen fel kell hívni a figyelmet, az az, hogy ha a nemzeti vagyonnal való 
gazdálkodás piaci szereplője olyan szereplő az üzleti életben, amelynek konkurenciája is van, 
akkor ez a nagyobb nyilvánosság hogyan jelentkezik nála, jelentheti-e azt, hogy a gazdasági 
életben esetlegesen hátrányt szenved amiatt, hogy rá nagyobb nyilvánosság vonatkozik.  

Itt nyilvánvalóan figyelembe kell venni azt a korábbi alkotmánybírósági gyakorlatot 
is, hogy a közérdekű adatok nyilvánosságának elsődleges célja, hogy az állampolgárok az 
államot ellenőrizhessék. Nyilvánvaló, hogy amikor mi ezzel a kérdéssel találkoztunk – most 
már nem működőképes, igazából nem is működött –, a negyedik mobilszolgáltatónál is azt 
kellett vizsgálnunk, hogy az természetes, hogy a szindikátusi szerződés a társaság bejegyzése 
után nyilvános, de azt gondolom, hogy az üzleti tervek, a jövőbeni elképzelések 
nyilvánossága nyilvánvalóan olyan kérdés, amely adott esetben hátrányosan befolyásolná az 
üzleti életben való részvételt, hiszen a konkurencia üzleti tervei sem nyilvánosak. 

Azt gondolom, hogy leszűrve a tapasztalatokat, az új szabályozás mindenképp egy 
előremutató szabályozás volt, a jogvédelem az én álláspontom szerint erősödött azzal, hogy 
egy hatóság látja el a felügyeletét mind az információszabadságnak, mind az adatvédelemnek, 
ugyanakkor az egy év tapasztalataiból azt is le lehet szűrni, hogy milyen pontokon kellene 
módosítani az adatvédelem és az információszabadság törvényi szabályozásán.  

Az erre vonatkozó észrevételünket mi megtettük a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztériumnak, úgyhogy várjuk, hogy mikor kerül majd az Országgyűlés napirendjére az új 
jogszabály vagy a jogszabály módosítása, figyelembe véve azt is, ahogy említettem már, hogy 
a közeljövőben talán egy új európai adatvédelmi reformcsomag is elfogadásra kerül. Annak 
bizonyos előremutató elemeit akár át is lehetne venni, előzetesen ki lehetne próbálni –
 gondolok itt például az adatvédelmi incidensek kötelező bejelentésére –, tehát 
tulajdonképpen még a jogszabályi változtatásra is lehetőség van az uniós reformcsomag 
hatálybalépése előtt. Köszönöm a figyelmet. 
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ELNÖK: Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm szépen a szóbeli kiegészítését. Megnyitom a 
vitát. Megkérdezem, hogy van-e képviselőtársaink közül valaki, aki hozzá kíván szólni. 
Novák képviselő úr! 

Kérdések, hozzászólások 

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Én egy kicsit a politikusbűnözés 
aspektusáról szeretnék néhány szót szólni, hiszen itt az asztalnál is ülnek olyan törvénysértő 
képviselők, akik egyébként az ön által megfogalmazottaknak sem tettek eleget, képviselői 
jogukkal élve. Ezt egy kicsit hiányolom is a beszámolójából, hiszen azért akik itt ülnek az 
asztalnál, azoknak tulajdonképpen élen kellene járniuk a törvények betartásában; főleg 
azoknak, akik meg is hozták ezeket a jogszabályokat, akik elfogadták saját kényük-kedvük 
szerint, különösen élen kellene járniuk a törvények betartásában.  

Ezzel szemben azt láthatjuk, hogy az adatvédelmi előírásokat is megszegve nem 
voltak hajlandók nyilatkozni állampolgárságukról azok a képviselők, akiknek egyébként ezzel 
kapcsolatban egy levelet küldtem. Sokakban merül fel kérdés, amikor ilyen 
megmagyarázhatatlan döntések születnek az Országgyűlésben – például az Izraellel 
kapcsolatos társulási szerződés elfogadása –, és nagyon sok olyan egyoldalú, azt hiszem, a 
magyar érdekeket semmibe vevő döntések születnek az Országgyűlésben is, ami joggal veti 
fel azt a kérdést, hogy mi áll a háttérben. Zsarolnak valakiket, akár mondjuk 
ügynökmúltjukkal, amit a jelenlegi kormányzat továbbra sem hajlandó nyilvánosságra hozni, 
és ezáltal zsarolhatóvá válnak olyan nemzetközi lobbikörök vagy más háttérszervezetek által, 
akik rendelkeznek ilyen listákkal, vagy adott esetben egy állampolgárságról van szó, ami akár 
jogi köteléket is jelent egy adott más állam irányába egy országgyűlési képviselőnél? 

Az ön elődje, Jóri András – még adatvédelmi biztosként – közzétett egy olyan 
állásfoglalást, miszerint az országgyűlési képviselők kettős állampolgárságára vonatkozó adat 
közérdekből nyilvános személyes adat. Ez azt jelenti, hogy a képviselők állampolgárságára 
vonatkozó tájékoztatást az ilyen adatot kezelő szervek és maguk a képviselők, mint 
közfeladatot ellátó személyek is kötelesek bárki számára megadni; idézőjel bezárva. Amikor 
öntől kértem egy megerősítést ezzel kapcsolatban, akkor ezt meg is erősítette, és én ezek 
alapján fordultam az országgyűlési képviselőkhöz. Igaz, az azután bekövetkezett 
hisztériakeltés hatására ön utóbb kiadott még egy magyarázó közleményt, amiben azt már 
nyilván nem mondhatta, hogy amit korábban írt, az nem igaz, mindenesetre úgy próbálta 
pontosítani, hogy persze közérdekből nyilvános adat az állampolgárságra vonatkozó adat, de 
csak annyiban, hogy van-e más állampolgársága, de az, hogy melyik az a másik, az már nem.  

Most nem akarok ennél a vitánál leragadni – adott esetben köztünk is van 
nézeteltérés –, legyen elég annyi, hogy a jobbikos elfogultsággal vagy akár az izraeli 
állampolgárok felkutatásának vádjával korántsem gyanúsítható atlatszo.hu blog is azzal a 
címmel közölt egy hosszas elemzést, hogy Novák Elődnek kivételesen igaza van.  

 
ELNÖK: A „kivételesen” szón van a hangsúly. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Sőt mi több, a hvg.hu-n is megtalálható ez a című cikk, 

hogy „atlatszo: Novák Elődnek kivételesen igaza van”. Ez egy hosszas okfejtés, és ebbe nem 
is kívánok most belemenni, már csak azért sem, mert ha mondjuk Steiner Pál tényleg 
nyilatkozna, hogy neki van egy másik állampolgársága, azt gondolom, hogy természetesen 
nem volna nehéz kitalálni, hogy melyik az a másik állampolgárság. 

 
ELNÖK: Ez most micsoda, képviselő úr; burkolt zsidózás megint? (Menczer Erzsébet: 

Nem, ez nyílt; ez nem burkolt.)  
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NOVÁK ELŐD (Jobbik): Nem burkolt zsidózás egyébként. 
 
ELNÖK: Akkor micsoda? 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Nem, szó sincs erről. Ez most a felszólalásom megzavarása. 
 
ELNÖK: Akkor most bizottsági elnökként felszólítom (Novák Előd: Igen…?), 

képviselő úr, és a Házszabálynak megfelelően figyelmeztetem, hogy szíveskedjék a parlament 
tekintélyéhez illően megszólalni a parlamentben, és nem zsidózni se burkoltan, se nyíltan. 

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Nem zsidózik senki. Én csak azt mondom, hogy ha valaki 

nyilvánosan, vállalva, az Országgyűlés alakuló ülésén, nem a mellényzsebében, hanem 
kitűzve, nyilvánosság által látható módon, provokálva, egy más állam – történetesen igen, 
Izrael állam – kitűzőjét tűzi ki, akkor ezt igenis lehet kritika tárgyává tenni, hiszen ő maga 
tűzte ki a hajtókájára, szívére az Országgyűlés alakuló ülésén.  

Ez alapján azt gondolom, hogy joggal mondhatjuk, hogy könnyű kitalálni, ha ő azt 
mondaná, hogy egy másik állam állampolgára is. Ez nem zsidózás. Tegyük fel, ha mondjuk, 
norvég kitűzőt tűzött volna ki, ez önt nyilvánvalóan nem zavarta volna, és nem akart volna 
ilyen kötelező megfelelési kényszerből adódó felszólítással élni, mint ahogy azt tette most az 
előbb. Ez nem zsidózás, hanem arról van szó, hogy van egy törvényes kötelezettségük, 
aminek ön sem tett egyébként eleget, tehát legyen szíves inkább azzal foglalkozni… 

 
ELNÖK: Nincs olyan jogszabály, ami szerint önnek nyilatkoznom kellene az 

állampolgárságomról. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): De; most olvastam fel. Szívesen megteszem még egyszer, 

mert úgy látom, elkalandozott, és nem figyelt ide. Az adatvédelmi biztos korábbi 
állásfoglalása, amelyet kérésemre Péterfalvi úr is megerősített – illetve kérem, hogy akkor 
most itt személyesen is tegye meg, ha már elnök úr ennyire nem hisz nekem – azt mondja, 
hogy a képviselők állampolgárságára vonatkozó tájékoztatást maguk a képviselők, mint 
közfeladatot ellátó személyek is kötelesek bárki számára megadni.  

 
ELNÖK: Hát… 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): A bárkibe még én is beletartozom, elnök úr, sajnos, 

akármilyen kellemetlen is, tehát ha küldök önnek írásban egy kérdést, mint ahogy megtettem, 
akkor erre köteles lett volna válaszolni. Ezt ön nem tette meg, és a többiek sem, sajnos. Azt 
gondolom, hogy ez nem helyes; nem helyes, mert egyrészt törvénysértő, másrészt a 
választókat érdekli ez az adat. Azt gondolom, hogy nagyon jó lenne, ha már magában a 
vagyonnyilatkozatban is kötelezően feltüntethető volna, és szankcionálható is volna az, ha 
valaki nem nyilatkozik nemcsak jövedelmi, vagyoni helyzetéről, hanem állampolgárságáról 
sem, azonban jelenleg nincs kifejezetten szankciója ennek a törvénysértésnek.  

Én azért, vagy talán éppen ezért kérdezném tulajdonképpen elnök urat, mármint a 
hatóság vezetőjét, hogy nem tartja-e szükségesnek akár egy nyilvános közleményben felhívni 
a figyelmet, ha már sajnos egyéb törvényi, büntetőjogi szankciója nincsen egy ilyen 
törvénysértésnek, még országgyűlési képviselők esetében sem.  

Ha a politikusbűnözésnek egy ilyen formája előfordulhat, hogy nyíltan megtagadják a 
válaszadást erre a közérdekből nyilvános adatra, amire kötelességük lenne válaszolni, akkor 
nem volna-e szükség akár egy ilyen éves beszámolóban – hiszen most a 2012-es évről 
beszélünk, akkor történt ez a levélváltás is – jobban kitérni arra, ami egyébként sajnos a 
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politikusok felelőssége. Itt helyben azt gondolom, hogy a leghelyénvalóbb, hogy elsősorban a 
saját hibáinkról is beszéljünk, hiszen sajnos az országgyűlési képviselőknek az efféle 
mulasztását, törvénysértését semmi más nem szankcionálja. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Van-e további hozzászólás? (Nincs 

jelentkező.) Ha nincs, akkor a vitát ezennel lezárom, és elnök úrnak megadom a lehetőséget 
válaszadásra. Parancsoljon, elnök úr! 

Dr. Péterfalvi Attila (NAIH) reflexiói 

DR. PÉTERFALVI ATTILA elnök (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság): Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő Úr! Valóban megküldtem Jóri András 
állásfoglalását, amihez én ugyanúgy tartom magam, ahogy az állásfoglalásban van, tehát én 
nem szűkítő értelmezést adtam ki. Az állásfoglalás azt tartalmazza, hogy a kettős 
állampolgárság ténye közérdekből nyilvános adat, tehát maga a tény.  

Hogy miért ez az állásfoglalás született Jóri Andrásnál, azt ne kérdezze tőlem, mert 
nem voltam ott; úgy tudom, hogy éles viták voltak pro és kontra is, és egy köztes megoldás 
született. Felmerült az is, hogy a ténye se, és a ténye mellett az is, hogy melyik állam 
állampolgársága, de végül is egy köztes megoldás született: a tény az igen, az viszont nem, 
hogy melyik. Erre vonatkozóan lehet azt mondani, hogy a kettős állampolgárság ténye mellett 
konkrét ügyek kapcsán nyilván felvethető, hogy melyik állam állampolgársága (Novák Előd 
arckifejezésével helyeslését fejezi ki a bizottság elnökének.), ha olyan vád ér egy képviselőt 
például nemzetbiztonsági érdek vagy konkrét vizsgálat esetében.  

Amikor én megküldtem az állásfoglalást, valóban csak megküldtem. A második 
közleményemre azért volt szükség, mert a tényén túl a milyenségére is kellett volna 
válaszolni, amire nézve viszont nincs jogszabály. Azt tudom tehát mondani, hogy a jelenlegi 
konkrét jogi álláspont az, legalábbis egy adatvédelmi biztosi, amire a hatóság annyiban 
erősített rá, hogy amikor én elküldtem, akkor azt írtam oda, ha jól emlékszem, hogy nem 
történt olyan jogszabályi változás az új törvény szerint se, ami eltérő álláspontot indokolhatna.  

Azt tudom tehát mondani, hogy ha ennél többet szeretne az Országgyűlés, vagy többet 
szeretne a választópolgár, akkor ennek nincs akadálya, azonban ehhez jogszabály kell, mert a 
jelenlegi jogi helyzet ezt nem teszi lehetővé, sőt tulajdonképpen ezt a jogi status quót két 
adatvédelmi biztos, illetőleg egy hatósági állásfoglalás is megerősíti. Ha egy olyan jogszabály 
születik, hogy mondjuk a képviselőjelöltnek az életrajza kapcsán erről is be kell számolnia, 
tehát ha valami jogszabályi háttere lehet, akkor az egy külön kérdés, de a jelenlegi jogi 
környezet a tényt minősíti közérdekből nyilvános adatnak és a milyenségét nem, tehát ehhez 
jogszabály szükségeltetik. 

A másik vonatkozásban kérdés nem volt, de azt gondolom, hogy annyiban csatlakozni 
tudok képviselő úrhoz, hogy ez sajnos egy olyan területe a rendszerváltásnak, amely nem 
sikerült igazán – legalábbis ezt a kérdést nem sikerült megoldani –, ez pedig az ügynökmúlt 
feltárása. Ezt tulajdonképpen azonnal meg kellett volna tenni, mert akkor sokkal szélesebb 
lehetősége lett volna a parlamentnek. Én magánemberként is, tanárként is és adatvédelmi 
szakemberként is sajnálom, hogy ez így alakult… 

 
ELNÖK: Mi is. 
 
DR. PÉTERFALVI ATTILA elnök (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság): Erre nézve azonban azt kell mondanom, sőt azt gondolom, hogy nem kívánom 
senkinek azt a faggatást, amiben engem részesített a bizottság a D-209 ügy kapcsán, azt a két 
órát, amikor még vécére se mehettem ki.  
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Tulajdonképpen azt tudom ezzel kapcsolatban mondani, hogy sajnos az idő múlása 
negatívan hat a folyamatokra, figyelembe véve azt, hogy erre nézve több alkotmánybírósági 
döntés van, sőt van egy kvázi Sólyom-bizottsági jelentés is. Sólyom László abban az időben 
már nem volt az Alkotmánybíróság elnöke, de még nem volt köztársasági elnök. Az általa 
vezetett bizottság ebben a jelentésben utal arra, hogy az idő múlásának szerepe van, és az 
internetes nyilvánosságnak, hogy minden nyilvános, nem lehet különbséget tenni a megzsarolt 
és a hazafias szemlélet között.  

Az tehát, hogy mivel zsarolták meg, egy olyan nehéz kérdés, ami mellett olyan 
közérdeket nem lehet felállítani, hogy minden legyen korlátozás nélkül nyilvános. Itt maradna 
a múlt tisztességes feltárása a történészek által, aminek semmi akadálya nincs, egyébként 
pedig mindenki megismerheti, én azt gondolom. Nem tudom, hogy a lakosság hány százaléka 
érdeklődött már a saját adatai iránt, de az is egy nagy előrelépés lenne, ha az állampolgárok 
jelentős része már érdeklődött volna, hiszen egyébként az nem igaz, hogy az állampolgár nem 
jut hozzá ahhoz, hogy őt ki figyelte meg, tehát a magyar megoldás – erre szeretnék utalni a 
tényszerűség kedvéért – azért ebben hasonló. A németek se úgy oldották meg, ott se lehetett 
fizetett hirdetésben feladni, hogy ki volt az ő besúgója, ki figyelte őt meg. Ahol súlyozni kell 
tehát az érdekekben, tudom, hogy ez nem szimpatikus dolog, de az Alkotmánybíróság is 
kimondta, hogy azért azoknak is vannak személyiségi jogai, akik ügynökök voltak. Nem 
mutatott ki az Alkotmánybíróság olyan közérdeket, hogy mindent korlátozás nélkül 
nyilvánosságra lehet hozni adatokat.  

Sajnálatos dolog, hogy ez rosszul sikerült a rendszerváltás után, de azt gondolom, 
hogy az alkotmánybírósági döntéseket figyelembe kell venni. A Sólyom-bizottság 
észrevételeit figyelembe kell venni, és a lehetőségek szerint a mostani szabályokon és a 
lehetőségeken belül is egy hatékonyabb, történészek általi múltfeltárásra lenne szükség, és 
talán amellett is lehetne propagandát kifejteni, hogy minél többen kérjék ki a saját adataikat, 
minél többen nézzék meg, hogy mi van róluk. Sajnálatos módon azt kell mondanom, hogy 
mindig valamilyen cél – politikai, egyéb – és a másik lejáratása volt a háttérben, amikor kellő 
időpontban az adatok kiszivárogtatására sor került, és általában nem a múlt feltárása 
érdekében került sor a kiszivárogtatásra. Köszönöm szépen. 

Döntés általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen a válaszát, elnök úr. Képviselőtársaim! Két szavazást kell 
lebonyolítanunk. Először a J/6591. számon benyújtott beszámolóról szavazzunk! Aki 
általános vitára alkalmasnak tartja, az kérem, szíveskedjék kézfeltartással jelezni! (Szavazás.) 
Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 1 
ellenszavazattal és 1 tartózkodással a bizottság a beszámolót általános vitára alkalmasnak 
tartja. 

Most a J/10578. számon benyújtott beszámolóról döntsünk! Aki általános vitára 
alkalmasnak tartja, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy 1 ellenszavazattal a bizottság ezt is általános vitára alkalmasnak tartotta.  

Tisztelt Elnök Úr! Köszönjük szépen a munkáját, a kimerítő beszámolót, az értékes 
anyagot, és további jó munkát és sok sikert kívánunk önnek is és az ön által vezetett 
hatóságnak is. Köszönöm szépen. A napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

Következik az „egyebek”. Megkérdezem képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. 
Novák képviselő úr, parancsoljon! 

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm. Elnök úrnak szeretnék válaszolni, mert nekem 

nem volt módom a zárszóra reagálni, ezért ha még van egy perce, megköszönném. 
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ELNÖK: Képviselő úr, ne haragudjon; arra kérem, hogy jelentkezzen be elnök úrhoz, 

és vitassák meg… 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): De a bizottságnak mondom elsődlegesen. Tisztelettel 

megszólítottam elnök urat, de természetesen távozhat már (Dr. Péterfalvi Attila távozik az 
ülésteremből.), amit most végül meg is tett, levezető elnök úr közbeszólására. Így akkor most 
már végképp nem a hatóság elnökének válaszolok, hanem a bizottság figyelmébe szeretnék 
ajánlani egy hatáskörünkbe is tartozó törvényi mulasztást, amivel kapcsolatban szerintem 
nekünk javaslatot is meg kellene fogalmaznunk, és ilyen értelemben akár napirendre is 
vehetnénk, ez pedig tulajdonképpen pont az előbb Péterfalvi Attila elnök úr által felvetett 
téma.  

Ő nem válaszolt az általam kritikaként megfogalmazottakra, hogy mi a véleménye 
arról, hogy a képviselők, a politikusbűnözők tulajdonképpen következmények nélkül 
megszeghetik az általa is közzétett állásfoglalást, és ilyen értelemben fittyet hányhatnak a 
törvényes tájékoztatási kötelezettségükre. Erre ő sem reagált, hanem leragadt annál a 
mellékszálnál, hogy miről kell nyilatkozniuk – csak az állampolgárság tényéről vagy arról is, 
hogy melyik állam állampolgárai –, pedig mondtam, hogy én megelégszem még ezzel a 
kompromisszumos, általa is elfogadott javaslattal, a probléma inkább az, hogy ez nem 
teljesül. Egyrészt földobnám megint a labdát, hogy önök szerint nem szükséges-e valami 
törvénymódosítás, hiszen önök láthatóan egy átlag állampolgár vagy az én kérésemre ezt a 
törvényes kötelezettségüket nem hajtják végre. Nem tartják-e szükségesnek önmagukat 
motiválni egy ilyen törvényjavaslattal, ami esetleg szankcionálná is ennek a törvényes 
kötelezettségnek az elmulasztását? 

A másik pedig: az ügynöklisták kérdése. Abban nem tudok egyetérteni az előttem 
szólóval, és szerintem itt is komoly mulasztásunk van, mert egyáltalán nem jelenthetjük azt 
ki, hogy mindenki megismerheti jelenleg a saját ügyeit. Ez nem így van; még anonimizálva 
sem ismerhet meg mindent az ember, de amit megismerhet, azt is csak tulajdonképpen 
anonimizált formában, és a történészek sem kutathatják. Ha azt a 19 mágnesszalagot nézzük, 
amit 2060-ig titkosítottak, amelyek igenis torzítatlanul – nem mondom, hogy csonkítatlanul, 
de döntő részük torzítatlanul – igenis megmaradt, tehát így tartalmazzák az állambiztonsági 
múlt jelentős részét, ehhez még a történészek sem férhetnek hozzá, mi, országgyűlési 
képviselők sem férhetünk hozzá, semmilyen állampolgár nem férhet hozzá a saját ügyeihez. 
Azt gondolom, hogy ez nem elfogadható.  

Nem tudom, hogy a németeknél milyen szabályozás van, amit elnök úr hivatkozott, de 
egyébként pont L. Simon László elnök úr ajánlotta figyelmembe A mások élete című filmet. 
Ennek megtekintése után azért mondhatom, ha tényleg autentikus történelmi és jogi helyzeten 
alapul a forgatókönyv – márpedig azt gondolom, hogy egy ilyen komoly film azon alapult –, 
hogy a film végén, megrázó módon, amikor a rendszerváltás után bemegy a megfigyelt 
személy a levéltárba, akkor amikor látja a róla készített jelentéseit, és megkérdezi, hogy az a 
fedőnév kit takar, bizony megmondják, hogy név szerint kit takar.  

Nálunk anonimizálva kapjuk meg csak még azt a kevés iratot is, amit egyáltalán 
felkutatnak és kiadnak, tehát azt gondolom, hogy a német példa abszolút nem helyes, pláne 
így fordítottan, hogy még ott sem olyan jó, mint Magyarországon. A fenét nem: pont fordítva 
van a helyzet ott, legalábbis e film tanulsága szerint. Ezt most csak rögtönözve mondom 
Péterfalvi úr felvetése nyomán, anélkül, hogy utánanéztem volna a pontos jogi 
szabályozásnak, mindenesetre függetlenül attól, hogy máshol milyen példák vannak, 
Magyarországon mi szeretnénk rendszerváltást. Az maszatolás, hogy az idő nem tesz jót 
ennek a kérdésnek. Annyiban valóban nem tesz jót, hogy nehéz orvosolni a múlt, az elmúlt 
húsz év kormányzatainak, így akár az előző Orbán-kormánynak is a bűnös mulasztását, 
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azonban még mindig jobb később, mint soha, tehát igenis, fel kellene tárni ezeket a 
javaslatokat.  

Egyébként tegyük hozzá, hogy egy kormánydöntéssel át lehetne adni még Ungvári 
Krisztián történész szerint is ezeket a mágnesszalagokat a levéltáraknak, tehát egyébként 
mondhatjuk, hogy törvényjavaslat sem szükséges ehhez, annyiban azonban mégis megáll a 
felelősségünk, hogy akár egy országgyűlési határozati javaslatban felkérhetjük a kormányt, 
hogy ezeknek a titkosítását szüntesse meg, és adja át a levéltáraknak kutatható formában 
ezeket a mágnesszalagokat. Elnök úr eddigi megnyilatkozásaival elvileg azért a Fideszen 
belül leginkább talán a nyilvánosság platformjára állt ebben a kérdésben valamennyire, még 
ha nem is olyan radikális formában, mint mi, de talán azért részt sem vett azokban a 
maszatolásokban, amit itt a hivatalos lebeszélőemberek szoktak művelni, amire egyébként 
sajnos Péterfalvi úr is hajazott, tehát már jött ezzel a szöveggel, hogy nem tudjuk, hogy kiket, 
mivel zsaroltak.  

Azért mondjuk ki, hogy az emberek döntő többségét nem zsarolták. Irodalmi 
alkotásokban, filmekben persze lehetnek túldramatizált helyzetek, tudjuk, hogy a 
forgatókönyvírók rendszeresen túldramatizálják a valóságot, de azért legtöbbször anyagi 
juttatásért vagy önkéntes, úgymond hazafias alapon, meggyőződésből vállalták; a legtöbb 
dosszién fel is van tüntetve a beszervezés alapja. Azt gondolom tehát, hogy nagyon téves és 
káros lebeszélő propaganda az, ha azzal jövünk, hogy itt mennyi embert zsarolhattak. 
Egyébként előállhat az is, akit zsaroltattak, meghallgatjuk a történetüket, és nyilván majd 
mindenki véleményt alkothat erkölcsi alapon is, azonban az semmiképp sem helyes, hogy 
ezeket az ügyeket, az ilyen D-209-eseket tovább takargatjuk. Szerintem nekünk mint 
bizottságnak is felelősségünk van mindkét felmerült ügyben.  

Örülnék, ha hozzászólnának, vagy legalább megbánást tanúsítva – ha nem is itt ülésen, 
de utólag egy e-mailben –, ha többhónapos mulasztással is, de válaszolnának arra, amit mind 
Jóri András adatvédelmi biztos úr, mind Péterfalvi Attila a hatóság elnökeként is megerősített, 
hogy önöknek kötelességük válaszolni legalább arra, hogy van-e más állampolgárságuk. 
Szerintem, sőt az atlatszo.hu szerint arra is kötelességük válaszolni, hogy mi az a más 
állampolgárság, de legalább valamiféle választ kötelesek adni. Egyébként önök törvénysértő 
módon mulasztásban vannak, tehát szerintem ezzel és az ügynöklisták kérdésével is 
foglalkozni kell.  

Számtalan alkalommal nyújtottuk be erre vonatkozó javaslatainkat. 2011 őszén vagy 
decemberében tudomásom szerint az eddigi ciklusban a legnagyobb arányú, több mint 50, 
talán 55 kiszavazásra került sor a kormánypártok soraiból, amikor például a Nemzeti 
Emlékezet Bizottságának kötelező feladatául szabtuk volna az állambiztonsági múlt feltárását. 
Nem kellene szerintem oda áttolni a felelősséget, hogy mossuk a kezeinket, hogy aztán ők 
majd hogyan döntenek; dönteni nekünk, országgyűlési képviselőknek kell.  

Ha már a kormány nem hajlandó nyilvánosságra hozni ezeket a mágnesszalagokat, 
nekünk kell döntenünk, tehát a maszatolást célzó, Nemzeti Emlékezet Bizottságára való 
mutogatás semmiképp sem jó, pláne úgy, hogy még az időhúzást szolgáló, azt célzó 
intézmény sem jött létre a korábban ígért határidő után hónapokkal, egy év elteltével sem, 
tehát szerintem ebben a kérdésben nekünk, mint illetékes bizottságnak is mindenképp 
feladatunk van. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Gulyás képviselő úr! 
 
GULYÁS DÉNES (Fidesz): Elnök úr, ha nagyon szűk az idő, ha ennyire rohanunk, 

szívesen átteszem ezt egy következő ülésre: egy levelet szerettem volna felolvasni 2-
4 percben. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólót nem látok, tehát a bizottsági ülést 
bezárom. További jó munkát kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 43 perc)  

 

 L. Simon László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina 


