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Napirendi javaslat 

1. Az összeférhetetlenség alá nem eső bejelentés köteles tevékenységek nyilvánosságával 
kapcsolatos megkeresés megtárgyalása 
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(A bizottság 11 óra 01 perckor kezdődött zárt ülésének folytatása. 
(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 27 perc)  

 

Az összeférhetetlenség alá nem eső bejelentésköteles tevékenységek nyilvánosságával 
kapcsolatos megkeresés megtárgyalása 

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Egyetlenegy pont van hátra, amit a bizottság nyílt ülésen tárgyal meg. Szeretném jelezni, hogy 
a Távirati Iroda tudósítója jelezte, hogy szeretne a bizottsági ülésen jelen lenni, erre minden 
további nélkül lehetőség van. (Az MTI tudósítója bejön a terembe.) Tisztelettel köszöntöm a 
bizottság nevében. Tessék helyet foglalni! 

Tisztelt Bizottság! Egy kissé fura a helyzet. Ez az utolsó napirendi pontunk az 
összeférhetetlenség alá nem eső bejelentésköteles tevékenységek nyilvánosságával kapcsolatos 
megkeresés megtárgyalása. Érkezett egy levél a házelnök úrhoz, és nála azt kezdeményezték, 
hogy a különböző alapítványi meg egyéb társadalmi szervezeteknél, egyesületeknél betöltött 
funkciókkal kapcsolatos bejelentés is kerüljön nyilvánosságra. Köszönjük szépen Karsai úrnak, 
ő két oldalon kifejtette azt az álláspontot, ami gyakorlatilag egy történeti áttekintés is egyben, 
és kellő számban különböző okiratokat csatolt hozzá, többek között itt van az elnök úr 
megkereső levele, az eredeti levél, aztán az előzmények között Majtényi úrnak mint 
adatvédelmi biztosnak egy nagyon régi levele. 

Tisztelettel én szeretném kihangsúlyozni, hogy két megjegyzéssel nem értek egyet a 
feljegyzésben. Az egyik az, hogy hiába vagyunk paritásos bizottság, és elismerem, hogy a 
parlament legfontosabb bizottsága vagyunk, de azért azt a jogot nem vindikálom, hogy 
törvényi szintű döntést hozhatunk, tehát nem helyettesíthetjük mi a törvényt, ennek azért 
nagyon lényeges következménye van. Majtényi úr levele egyértelműen kimondja, hogy azt 
lehet nyilvánosságra hozni, amit a törvény megengedhet; ha erre a törvény nem tér ki, akkor 
szerintem azt nem lehet nyilvánosságra hozni. Ez persze olyan kötelezettséggel jár, hogy 
kezdeményezhetnénk az adott törvény módosítását, és azért nem teszem, mert tudomásom 
szerint rendkívül előrehaladott állapotban van ez a dolog. 

Úgyhogy nekem az a véleményem, hogy egészen addig, amíg a jogalkotó törvényi 
szinten nem sorolja ezeket az adatokat a nyilvánosságra hozandó adatok közé, addig ennek 
törvényi akadálya van, ezen a mentelmi bizottság még paritásos bizottság ellenére sem tud 
változtatni. Ha és amennyiben a vagyonnyilatkozati nyomtatvány megváltoztatására szeretnénk 
lépéseket tenni - szeretném mondani, hogy maga a vagyonnyilatkozat is az adott törvény 
melléklete, tehát az is törvénymódosításnak minősülne -, akkor úgy ítélem meg, hogy ebbe a 
kérdésbe nekünk most nem kell belemenni. Nekem az az indítványom, hogy a bizottság egy 
olyan határozatot hozzon, amelyben megállapítja, hogy törvényi felhatalmazás híján a 
nyilvánosságra hozásra lehetőség nincs, és ezt levélben megírjuk az elnök úrnak, hogy az elnök 
úr ennek szellemében tájékoztassa a hozzá fordulókat. 

Akinek hozzászólása, észrevétele van, jelezze! (Jelzésre:) Simon Gábor képviselő 
úrnak adom meg a szót.  

 
DR. SIMON GÁBOR (MSZP), a bizottság alelnöke: Azt szeretném kérdezni vagy 

felvetni itt az elnök úr megfogalmazásával kapcsolatban - illetve az anyag is utal erre, hogy 
beperlik a bizottságot -, én valahogy úgy közelítem meg inkább a kérdést, hogy a képviselőnek 
ilyen nyilvánosságra hozatali kötelezettsége nincsen. 

 
ELNÖK: Egy pillanat! Tőlünk kérik, tehát hogy nyilvános adat vagy nem. 
 
DR. SIMON GÁBOR (MSZP), a bizottság alelnöke: Tehát hogy abban foglaljunk állást 

tulajdonképpen… Itt most hogy törvényt alkotunk vagy nem alkotunk törvény, nyilvánvaló, 
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hogy nem alkotunk törvényt, de azt mondom, hogy a képviselőnek lehetősége van arra, hogy 
bármilyen adatot önmagáról nyilvánosságra hozzon a dokumentumából. 

 
ELNÖK: Ez kétségtelen. 
 
DR. SIMON GÁBOR (MSZP), a bizottság alelnöke: Tehát ha ő úgy gondolja, hogy egy 

alapítványnak alapítói vagyont juttatott, ami egyébként elválik onnantól az ő személyes 
vagyonától vagy egy alapítvány kezelő szervében, kuratóriumában dolgozik, akkor ezt 
nyilvánosságra hozhatja, viszont nincs ilyen kötelezettsége szerintem, tehát nincs ilyen 
törvényes kötelezettsége. 

 
ELNÖK: A komplikáció az, hogy a megkeresés úgy szól, és mindannyian tettünk is 

nyilatkozatot arra - csak ezt nem kell a ciklus során mindig ismételgetni -, hogy kinek milyen 
kuratóriumi tagsága vagy egyéb megbízatása és jövedelme van, és ha ehhez a bejelentéshez 
képest módosítás történik, akkor ezt korrigáljuk. Ezt nem kell ismételni, mint a 
vagyonnyilatkozat adatainak jelentős részét, azt folyamatosan ismételgetjük évente.  

Itt az merül fel - és itt a feljegyzésben is arra szeretném felhívni a figyelmet -, hogy 
fordultak közvetlenül hozzánk adatokért, és mi akkor ezt az adatszolgáltatást megtagadtuk. A 
megtagadás következménye lett a per, és az volt a probléma, hogy nem a jelen ciklusnak az 
anyagáról volt szó, hanem 2001-es iratokról volt szó, és amikor a Fővárosi Bíróság 2011-ben 
tárgyalta, addigra már letelt a tíz esztendő. Úgy szól az adatvédelmi törvény, hogy a döntés-
előkészítő adatok tíz évig titkosak, tíz év után nyilvánosságra kell hozni. Ez az érdeklődő 
szervezet egy tíz évnél régebbi adatot kért tőlünk, és valóban el is vesztettük a pert, mert a 
Fővárosi Bíróság megállapította, hogy letelt a tíz esztendő, ki kell adni. Itt ez másról szól. 
Egyébként mind a két pervesztés ebben a témakörben, a tíz év témakörében és az előkészítő 
anyag tartalmával kapcsolatos volt. 

Ennek a magyarázatnak az ellenére fenntartom az eredeti indítványomat. Aki ezt 
támogatja, kérem, hogy az kézfelemeléssel szavazzon! Tehát hogy nem adunk ki több anyagot, 
mint amire a törvény felhatalmaz. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 6 igen szavazat van. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 1 nem. 

Egyebek 

Szeretném elmondani a következőket, amit a bizottságnak csak tájékoztatásul szeretnék 
előadni. A szerda reggeli házbizottság előtt tudomást szereztem arról, hogy az országgyűlési 
törvény megszerkesztése - legalábbis egy nyers anyag - eléggé előrehaladott állapotban van. 
Ezt az elnök úr készítteti a kabinetfőnöke és egy négy- vagy öttagú jogásztársaság 
közreműködésével. Úgy döntöttem, megkértem Karsai urat, hogy a bizottságnak azt az 
anyagát, amit mi a jogállási törvény módosítása kapcsán többször végigbeszélgettünk, nem 
mint bizottsági álláspontot, hanem mint bizottsági munkaanyagot - hiszen nem zártuk le, de 
szerdán nem volt lehetőségem bizottságot összehívni, és ha jól tudom, pénteken már tárgyalt ez 
a társaság, tehát magyarul munkaanyagként - mint kérdésfelvetést legalább vegyék figyelembe.  

Odaadtam ezt az anyagot is meg azt is azzal, hogy fogom kérni, hogy amikor ez a 
törvény bejön, a mentelmi bizottság kijelölt bizottság legyen, tehát magyarul kapjuk meg, és mi 
is foglalkozzunk ezzel. Remélem, ez ellen nincs kifogás. Mondom, nem mint bizottsági 
állásfoglalást, hanem mint bizottsági munkaanyagot adtam oda, ami tartalmazza a képviselő 
uraknak az adott ponthoz való hozzászólását is, tehát gyakorlatilag mindenkinek az álláspontját 
megismerhették, ami nyilvánvalóan reményeim szerint segíteni fogja az országgyűlési törvény 
pontos elkészültét.  

Tisztelettel azt hiszem, hogy ezzel az összes napirendi pontunkat megtárgyaltuk. 
Kérdezem a tisztelt bizottságtól, hogy van-e valakinek valami egyéb bejelentenivalója. 
(Jelzésre:) Szilágyi Péter képviselő úrnak adom meg a szót. 
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SZILÁGYI PÉTER (LMP): Kérdésem lenne. Január elején felröppent egy hír, miszerint 

a december 23-ai előállítottak kapcsán közkegyelmet kíván gyakorolni a kormánypárt. Nekem 
eljárási kérdésem lenne ezzel kapcsolatosan. A mentelmi bizottságnak lesz valamilyen szerepe, 
ha esetlegesen ez a parlament elé fog kerülni? 

 
ELNÖK: Nekem az álláspontom az, hogy a mentelmi bizottságnak hivatalosan csak 

akkor van szerepe, ha egy érvényes jogszabályba ütköző magatartásért valakit felelősségre 
akarnak vonni. Tehát ha netalántán elkezdődik a szabálysértési eljárás, és a képviselő urak nem 
mondanak le, akkor a közkegyelemileg nyilván itt fog landolni az ügy, de szerintem a 
közkegyelem gyakorlása terén a mi véleményünket nem fogják kikérni, mert itt mi a 
végrehajtói vagyunk ennek az eljárásjogi dolognak. Ez az én véleményem, de minden lehet, és 
mindennek az ellenkezője is lehet, úgyhogy nem tudok erre egyebet mondani.  

Képviselőtársaim! Amennyiben nincsen más, az ülést berekesztem. Köszönöm 
mindenkinek a megjelenést és a munkáját. 

 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 28 perc) 

 

 Dr. Rubovszky György 
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Szűcs Dóra 

 
 


