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Napirendi javaslat  

 

1. Döntés képviselői önállói indítvány tárgysorozatba vételéről:  
 
a) A helyi népszavazás eredményessége érdekében a százalékértékek 
alkalmazásának pontosítására vonatkozó, a népszavazás kezdeményezéséről, 
az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 
2013. évi CCXXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3034. 
szám)  
(Hegedűs Lorántné (Jobbik) képviselő önálló indítványa)  
 
b) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárással összefüggő rendelkezések 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3183. szám)  
(Szelényi Zsuzsanna (független) képviselő önálló indítványa)  
 
c) Egyes törvényeknek a kormánypárti elit álláshalmozásának mint a korrupció 
egyik megnyilvánulási formájának a felszámolása érdekében szükséges 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3027. szám)  
(Tóbiás József, dr. Harangozó Tamás Attila, dr. Tóth Bertalan, Tóth Csaba, 
Lukács Zoltán, dr. Bárándy Gergely (MSZP) képviselők önálló indítványa)  
 
d) A kormányhivatalok vezetőivel szemben támasztott, a működésük 
átláthatóságához fűzött követelmények érvényesítéséhez szükséges 
törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/3028. szám)  
(Tóbiás József, dr. Harangozó Tamás Attila, dr. Tóth Bertalan, Tóth Csaba, 
Lukács Zoltán, dr. Bárándy Gergely (MSZP) képviselők önálló indítványa)  
 
e) A vagyonnyilatkozat-tételi eljárásokkal összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3030. szám)  
(Tóbiás József, dr. Harangozó Tamás Attila, dr. Tóth Bertalan, Tóth Csaba, 
Lukács Zoltán, dr. Bárándy Gergely (MSZP) képviselők önálló indítványa)   
 

2. Beszámoló megvitatása a HHSZ 85. § (2) bekezdése alapján és lehetőség 
szerint a határozathozatal:  
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 2013. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló (B/100. szám)  
(Kijelölt bizottság)   
 

3. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/… szám)  
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról)   
 

4. Egyebek  
 



 5 

Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Rubovszky György (KDNP), a bizottság elnöke, valamint  
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Vitányi István (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Demeter Zoltán (Fidesz)  
Varga József (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Vigh László (Fidesz)  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP)  
Teleki László (MSZP)  
Apáti István (Jobbik)  
Szávay István (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Budai Gyula (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről   
Kubovicsné dr. Borbély Anett, a bizottság főtanácsadója  
Dr. Nagy Zoltán, a bizottság tanácsadója  
 

Meghívottak 

Hozzászólók   
Hegedűs Lorántné (Jobbik) országgyűlési képviselő  
Szelényi Zsuzsanna (független) országgyűlési képviselő  
Dr. Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság elnöke  
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Igazságügyi Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 58 perc)  

Az ülés megnyitása 

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait és a munkatársakat, 
valamint a megjelent érdeklődőket. 

Tisztelt Bizottság! Írásban kiküldtem a napirendi javaslatot, amelyet most 
szeretnék a sorrend tekintetében módosítani. Egyéb módosításom nekem nincs a 
napirendhez.  

Kérdezem, van-e valakinek a napirend-módosítással kapcsolatosan 
kiegészítése; előzetesen ilyen javaslat nem érkezett. (Nincs ilyen jelzés.) Most sincs. 
Akkor csak egyetlen sorrendi kérdés van.  

Tisztelettel köszöntöm dr. Péterfalvi Attilát, a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság elnökét, aki azt jelezte, hogy elfoglaltsága miatt fél 12 
előtt nem tud jönni, de hála istennek jelen van. Ezért azt indítványozom, hogy a 
sorrenden belül változtassa meg a bizottság az írásban kiadott javaslatot, ami azt 
jelenti, hogy a 2. pont kerülne előre, utána a további sorrend pedig maradna.  

Apáti képviselő úr szót kért, parancsoljon! 
 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm, ügyrendben kérek szót, elnök úr. 

Javasolom, hogy ne változtassuk meg a sorrendet, mert Hegedűsné Kovács Enikőnek 
IPU-ülésre kell mennie. Szerintem gyorsan végig tudunk menni az első napirenden, 
de ha most megváltoztatjuk a sorrendet, akkor nem tud érvelni a saját javaslata 
mellett. Tehát most biztosítsuk a lehetőséget Enikőnek, hogy el tudja mondani az 
indokolását. (Dr. Papcsák Ferenc: Akkor a két képviselő hölgynek adjunk rá 
lehetőséget!)  

A napirend elfogadása 

ELNÖK: Akkor most - ha a bizottság ezt így elfogadja - az 1. napirendi pont a) 
és a b) alpontját megtárgyalnánk; azt követné a 2. pont; utána következne a 
Szocialista Párt csomagja - ha Teleki képviselő úr is rábólint -; végül pedig a 
végrehajtással kapcsolatos bizottsági indítvány.  

Aki a napirendet ezzel a változtatással elfogadja, kérem, szavazzon! 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk. 

A helyettesítést szeretném jegyzőkönyvbe mondani: dr. Vas Imre képviselő úr 
helyettesíti Budai Gyula alelnök urat. (Dr. Bárándy Gergely megérkezik az ülésre.) 
Képviselő úr, éppen most fogadtuk el - elmondom önnek is - azt, hogy a 
tárgysorozatba vételek első két pontját, amelyet Hegedűs Lorántné, illetve Szelényi 
Zsuzsanna terjesztett elő, megtárgyaljuk most; utána Péterfalvi Attilát hallgatjuk 
meg; és ezt követően vesszük sorra a Szocialista Párt javaslatait. Jó? (Dr. Bárándy 
Gergely: Rendben van, persze.) Ebben döntés született. 
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Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről 

a) A helyi népszavazás eredményessége érdekében a 
százalékértékek alkalmazásának pontosítására vonatkozó, a 
népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári 
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. 
évi CCXXXVIII. törvény módosításáról szóló T/3034. számú 
törvényjavaslat 

Tisztelettel köszöntöm a megjelent Hegedűs Lorántné képviselő asszonyt, aki a 
T/3034. számú törvényjavaslat - amely a népszavazással kapcsolatos kérdés - 
előterjesztőjeként van jelen. Megadom a szót. Parancsoljon! 

Hegedűs Lorántné szóbeli kiegészítése 

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Nagyon röviden szeretném ismertetni, miről szól a javaslatunk. 

A 2013. évi CCXXXVIII. törvény tulajdonképpen minden kérdéskörben már 
eleve rendezi a helyi népszavazással kapcsolatos problémákat; egyetlen területen hagy 
még szabad kezet az önkormányzatoknak, nevezetesen abban, hogy hány százalék 
legyen a helyi választópolgárok esetében, akik élhetnek azzal a joggal, hogy 
népszavazást kezdeményezzenek. Ezt 10, usque 25 százalékban határozza meg, tehát 
a 34. § 1/c pontja azt mondja, hogy 10-től 25 százalékig. Nyilvánvalóan - gondoljuk mi 
- azért határozták meg így, hogy ha egy kistelepülésről beszélünk, ott aránylag nagy 
legyen ez a százalék, hiszen mondjuk, ha egy 100-200 fős településen 10 százalékot 
határozna meg az önkormányzat, akkor gyakorlatilag egy nagyobb család nap mint 
nap tartathatna helyi népszavazást, ami nonszensz lenne. Viszont egy nagyobb 
település esetében, azért, hogy lehessen is élni ezzel az eszközzel, ezért nyilván ott 
pedig a kisebb százalék lenne a mérvadó. Ennek ellenére azt kell hogy lássuk, és 
rendkívül érdekes - és azért, mert most sietünk, csak egyetlen példát engedjenek meg 
nekem -, egy újfehértói népszavazási kezdeményezésünk lett volna, hiszen ott a BM 
egy menekülttábort szeretett volna létesíteni, ugyanakkor a helyi lakosság ezt 
ellenezte volna. És mit tetszik gondolni: amikor már fölmerült a kérdés maga, hogy 
helyi népszavazást tartanának, hirtelen-váratlan módosították a helyi rendeletet, és az 
addigi 10 százalékról fölemelték 25 százalékra a kezdeményezés lehetőségét.  

Azt gondolom tehát, érdemes volna itt a jogalkotói szándékot tisztázni, hogy 
pontosan mire is gondolhatott annak idején a jogalkotó, amikor ezt a törvényt 
megalkotta, hogy milyen módon lehetne ezt az arányosságot beépíteni a törvénybe, és 
erre teszünk mi javaslatot egy ilyen sávos módon, amelyet láthatnak az 
előterjesztésben is. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hozzá kíván-e szólni 

valaki. Vas Imre képviselő úrnak adok szót. 

Hozzászólások 

DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tényleg csak röviden 
annyit, hogy az én emlékeim szerint 1990 óta a települési önkormányzatok, megyei 
önkormányzatok határozzák meg, hogy hány százalék kell a népszavazás 
kezdeményezéshez. Úgy gondolom, attól még, hogy esetleg az elmúlt huszonöt évben 
egy-egy probléma adódhatott ezzel, nem állítom, hogy ez nem lehetséges, de emiatt 
nem érdemes változtatni. Hozzáteszem, az Országgyűlés ezzel, ha elfogadná a 
képviselő asszony javaslatát, csorbítaná az önkormányzatok jelenleg meglévő jogait, 
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ez pedig szerintem nem lehet cél. Köszönöm szépen. (Szávay István megérkezik az 
ülésre.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Apáti képviselő úrnak adok szót. 
 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm; nem akartam, de mégiscsak meg kell 

szólalnom. Kezdjük azzal, Vas képviselő úr, hogy az önkormányzatok jogait az elmúlt 
öt évben önök csorbították a legszélsőségesebb mértékben, tehát erre hivatkozni 
meglehetősen álszent és ellentmondásos álláspont. 

Másrészt pedig szerintem huszonöt évente egyszer egy ilyen fontos 
jogintézményt át lehet tekinteni, értékelni nem kevesebb mint negyedszázad 
tapasztalatait. S pontosan azért, hogy helyben ne tudjanak akadályozni népszavazási 
kezdeményezéseket, érdemes magasabb szintű jogszabályban rögzíteni ezeket a 
mértékeket. Tehát ilyen értelemben is jó és támogatható a javaslat. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bárándy Gergely képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Nagyon röviden, hogy miért nem támogatjuk képviselő asszony javaslatát. 
Úgy tudnám összefoglalni, a mi meglátásunk szerint továbbra is az a helyes, ha az 
önkormányzat döntheti el, ott helyben, hogy mi a helyi népszavazás kezdeményezése 
jogának a határa. Tehát e tekintetben a hatályos szabályozással mi is azonosulni 
tudunk, úgyhogy nem fogjuk támogatni a javaslatot. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, kíván-e még valaki 

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Az előterjesztőnek megadom a szót, hogy válaszoljon 
a felvetésekre. 

Hegedűs Lorántné válaszai 

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én nem 
gondolnám, hogy mi csorbítani kívántuk volna az önkormányzatok jogkörét, csak 
próbáltunk volna segíteni a jogértelmezésben, meglátásom szerint. Akik csorbítják 
bárkinek a jogait, azok valószínűleg inkább a fideszes önkormányzatok, amelyek most 
rendre-módra mindenhol a 25 százalékot szavazzák meg a rendeletükben, függetlenül 
a településnagyságtól, pláne ott, ahol egyáltalán fölmerül a lehetősége a népszavazás-
kezdeményezésnek bármilyen témakörben. Most, még egyszer mondom, nem akarom 
húzni az időt, de tizenöt-húsz példát kapásból föl tudnék sorolni, ahol valami miatt 
mégiscsak a 25 százalék mellett tették le a voksukat, legyenek azok akár 100 ezres 
városok is.  

Úgyhogy ezért gondoltuk, hogy a helyi választópolgárok közösségét szeretnénk 
segíteni egy nagyon fontos eszköz alkalmazása tekintetében. Köszönöm szépen. 

Szavazás a tárgysorozatba vételről 

ELNÖK: Köszönöm szépen. További jelentkező nincs, határozathozatal 
következik. Kérdezem, ki támogatja a törvényjavaslat tárgysorozatba vételét. 
(Szavazás.) Ez 2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 9-en nem támogatják, úgyhogy 
a bizottság nem vette tárgysorozatba. Nagyon szépen köszönöm. 
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b) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárással összefüggő 
rendelkezések módosításáról szóló T/3183. számú törvényjavaslat 

A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos újabb törvényjavaslat érkezett, Szelényi 
Zsuzsanna képviselő asszony az előterjesztő. Parancsoljon! 

Szelényi Zsuzsanna szóbeli kiegészítése 

SZELÉNYI ZSUZSANNA (független): Köszönöm szépen. Valóban, a 
vagyonnyilatkozatok ügye időről időre napirendre kerül a parlamentben, ami arra 
utal, hogy valamilyen értelemben nincs megfelelőképpen elrendezve ezeknek a 
dokumentumoknak a sorsa és vizsgálhatósága.  

Az én javaslatom egy visszafogott javaslat, és azt célozza alapvetően, hogy az 
Országgyűlés Mentelmi bizottsága funkciószerűen tudjon eljárni ezzel a 
feladatkörével kapcsolatosan. Az Országgyűlésről szóló törvény 94. §-a az, amit 
alapvetően módosítani javasolok. Ennek eredeti szándéka szerint a 
vagyonnyilatkozatok nyilvánosak és megismerhetők, és az állampolgárok ezzel 
kapcsolatban kérdéseket tehetnek fel. A Mentelmi bizottság egy paritásos bizottság, 
ilyen értelemben megfelelő fórum arra, hogy a bizottság tagjai felmérjék azt, hogy egy 
ilyen vizsgálati kezdeményezés indokolt-e vagy sem, és ennek alapján járjanak el, 
kezdeményezik a vagyonnyilatkozati vizsgálatot vagy nem. 

A jelenlegi helyzet azonban az, hogy a bizottság kormánypárti elnöke 
lényegében elejét veheti mindenféle vizsgálódásnak. Ezt szeretné elkerülni ez az 
indítvány, és a bizottság érdemi tevékenységét kívánja megtámogatni. Ugyanezt a célt 
szolgálja az a része a javaslatnak, amely arra szolgál, hogy amennyiben a paritásos 
bizottság úgy látja, hogy indokolt valamiféle vizsgálódás, valamilyen szándékolt 
félrevezetés nyomát veszi észre, akkor ott egy érdemi vizsgálat kezdődjön el, 
alapvetően az adóhivatal bevonásával.  

Azt gondolom, hogy ha ezek érvényesülnének, akkor máris tisztább képet 
kaphatnának az állampolgárok azokra a kérdésekre, amelyek sokszor érdeklik őket. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Átadom az ülés vezetését alelnök úrnak, mert 

szeretnék ehhez hozzászólni. 
 

(Az ülés vezetését dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, az ülés vezetését átveszem. Megadom a szót elnök 

úrnak. 

Hozzászólások 

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a bizottság elnöke: Tisztelt Bizottság! Én 
ígéretet tettem még november-december táján arra, hogy kezdeményezni fogom a 
Mentelmi bizottsággal való közös bizottsági ülést. A múlt heti bizottsági ülésünk után 
is szóba hoztam ezt Vejkey Imre bizottsági elnök úrnak. Az összes eddig bejött 
törvényjavaslatot átadtam a Mentelmi bizottság szakértőinek. A Mentelmi bizottság 
szakértői ezeket az anyagokat megkapták, ezt is és a ma napirendre kerülő későbbit, 
az e) pontban lévő anyagot is. Erre a Mentelmi bizottság fog egy szakvéleményt 
küldeni, és a szakvélemények ismeretében fogom kezdeményezni a két bizottság 
ülését. Nem tartom szerencsés megoldásnak, ha az Igazságügyi bizottság a Mentelmi 
bizottság megkérdezése nélkül mentelmi ügyben döntés hoz és javaslatot fogad el.  
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Valóban, olyan elharapózott mennyiségű indítvány jött össze, hogy ezt érdemes 
végignézni. Döntsön a két bizottság arról, hogy mi lesz. Ez az én álláspontom, én ezért 
nem fogom támogatni ennek a tárgysorozatba vételét. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Apáti képviselő úr kért szót a vitában, majd Vas 

Imre következik. 
Visszaadom az elnöklés jogát elnök úrnak. 
 

(Az ülés vezetését dr. Rubovszky György (KDNP), a bizottság elnöke veszi át.) 
 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Azt hiszem, egypár héttel ezelőtt 

is volt hasonló javaslatról szó, és akkor a jobbikos képviselőtársunk hozzájárult a 
halasztáshoz - jól mondom, megfelelő szakkifejezést használok? -, tehát nem kért róla 
szavazást, tudomásul vette az elnök úr tájékoztatását. Lehet, hogy rosszul 
emlékszem… 

 
ELNÖK: Az nem ez volt. Az a Szent Korona volt. 
 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Bocsánat, így van. Nos, egyébként a Jobbik 

támogatja ezt a javaslatot. Régi, még 2010 óta hatályos programunk a 
politikusbűnözés elleni fellépés, melynek egyik, nem kizárólagos, de egyik fontos 
programpontja a képviselői vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos szabályok jelentős 
szigorítása, sőt ebben tovább is mennénk: kötelező vagyonosodási vizsgálatot 
rendelnénk el képviselőknek és meghatározott tisztségviselőknek, minimum 
négyévente egyszer. S attól függetlenül, hogy képviselő asszony párttársai sokszor 
fogalmaznak meg igaztalan, személyünkben is bántó, sértő kritikákat velünk 
szemben, de mi ezen felülemelkedünk, nem ezt tartjuk elsődlegesnek, meg a 
sértődöttség amúgy sem politikai kategória, és függetlenül attól, hogy kik adták be, mi 
támogatni fogjuk ezt. Hiszen nem a javaslat beterjesztőjét, politikai hovatartozását 
vesszük alapul, hanem a javaslat tartalmát, mellyel egyetértünk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vas Imre képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Az 1. §, amely az országgyűlési 

törvény 75. §-át módosítaná, a következőképpen szól: „A képviselő mentelmi joga 
nem terjed ki a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, 
továbbá az adózás rendjéről szóló törvény szerinti közigazgatási hatósági eljárásokra.” 
Ezekre az én emlékeim szerint soha nem is terjedt ki, csak büntető- és szabálysértési 
eljárásokra; a szabálysértésnél még le is lehetett mondani a mentelmi jogról. Ez az 
1. §-sal kapcsolatos kifogásom. 

A 2. §-sal kapcsolatos kifogásom pedig az, hogy a Mentelmi bizottság 
egyébként most sincs elzárva, hogy ha ő alaposnak találja, attól, hogy az adóhivatalt 
az általa tett megállapításokról tájékoztassa. 

Megmondom őszintén, igazából nem is értem a PR-on kívül a javaslatnak a 
lényegét, úgyhogy én nem javaslom tárgysorozatba venni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bárándy Gergely képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Azt mi is látjuk, hogy számos szakmai hibától terhelt a javaslat, de mi 
minden olyan javaslatnak a tárgysorozatba vételét támogatjuk és támogatni is fogjuk, 
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amely a közélet átláthatóságát növeli. Éppen ezért ennek a javaslatnak a 
tárgysorozatba vételét is támogatjuk. Amit már most látunk, hogy módosító 
javaslatokkal bizonyosan korrigálni kell. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, kíván-e még valaki 

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nem, megadom a szót válaszadásra 
képviselő asszonynak. Tessék parancsolni! 

Szelényi Zsuzsanna válaszai 

SZELÉNYI ZSUZSANNA (független): Köszönöm szépen a megjegyzéseket. 
Nyilvánvalóan azért szerepelnek ebben a gyűjteményben ezek a javaslatok, mert 
annak ellenére, hogy adott esetben a Mentelmi bizottságnak bizonyos jogosítványai 
vannak, ezekkel nem szokott élni. Tehát amikor ezeket a vizsgálati kompetenciákat 
szeretnénk megerősíteni, akkor azzal azt a célt is szeretnénk szolgálni, hogy 
vagyonosodással kapcsolatos ügyek egyáltalán folyjanak; ilyenek nem nagyon 
zajlanak egyáltalán a Mentelmi bizottságban.  

Azzal pedig messzemenőkig egyetértek, hogy az, hogy ilyen sok különböző vád 
bukkan fel politikusokkal kapcsolatban, és ezek nincsenek utánkövetve, az 
nyilvánvalóan azt mutatja, hogy az ezzel kapcsolatos jogszabályok vagy nem jók, vagy 
ezeket nem megfelelően alkalmazzák a megfelelő szereplők. Tehát azt, hogy ennek 
legyen egy rendes áttekintése, egyébként én mindenképpen támogatom, amit a 
bizottsági elnök előterjesztett.  

Nyilván fenntartom a javaslatomat, de ha egy generális, kiegyensúlyozott, 
politikailag semleges és tisztességes átgondolása történik a politikusok 
vagyonosodásának és az ezzel kapcsolatos vizsgálódásoknak, azt mindenképpen 
üdvözlöm. Köszönöm szépen. 

Szavazás a tárgysorozatba vételről 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, tárgysorozatba veszi-e ezt 
a törvényjavaslatot. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 4 igen. Ki az, aki nemmel szavaz? (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy 7 nem szavazat mellett a bizottság nem vette tárgysorozatba az indítványt. 
Köszönöm szépen. 

Beszámoló megvitatása a HHSZ 85. § (2) bekezdése alapján és lehetőség 
szerint a határozathozatal  
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 2013. évi 
tevékenységéről szóló B/100. számú beszámoló  
(Kijelölt bizottság) 

Most tehát köszöntöm Péterfalvi Attila elnök urat. Tisztelt Bizottság! Ki van 
osztva a 3/2014-18. számú határozati javaslat, amelyet az Igazságügyi bizottságnak 
kell a mai napon meghozni. Ez az előterjesztés; a döntésre természetesen akkor 
kerülhet sor, ha a bizottság tagjai ennek a javaslatnak megfelelő álláspontot foglalnak 
el a meghallgatás után.  

Szeretném felhívni a figyelmet, hogy az elnök úr beszámolója nem kerül a 
plenáris ülés elé, csak abban az esetben, ha valamelyik frakció ezt kifejezetten kéri. A 
Házbizottság érdemi döntésre kérte föl az Igazságügyi bizottságot.  

Köszöntöm az elnök urat. Megadom a szót a 2013. évre vonatkozó beszámoló 
előterjesztésére. Köszönöm. 
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Dr. Péterfalvi Attila szóbeli kiegészítése 

DR. PÉTERFALVAI ATTILA, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság elnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A 2013. 
esztendő volt az első olyan éve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóságnak, amely saját előző évi tevékenységével összehasonlítható, illetőleg még 
nem volt túl távol az ombudsmani időszaktól, tehát az ügystatisztikát abban a 
vonatkozásban is össze lehet hasonlítani. Ebben az évben indítottuk útjára azt a 
hosszú távú projektünket, amely a „Kulcs a net világához” címet viseli, amelyről még 
fogok szólni; két kiadvánnyal zárult, ezt körbe is adnám. (Megtörténik.) Ez a 
kiadvány részben az alapja annak, ami idén egy uniós projekt, az Arcades-program 
keretében az egész Unió általános iskoláinak adatvédelmi tananyagul szolgálhat. Ez 
egy kiadvánnyal, tananyaggal fog zárulni, mi ezt visszük be ebbe a munkába.  

2013-ban összesen 5700 postai és 11 222 elektronikus levél érkezett, ezen túl 
több mint 11 ezer bejelentés érkezett külön az adatvédelmi nyilvántartásba. Ha 
összehasonlítjuk az ügyeket, ügyként iktattunk 3280 ügyet, amely kétszázzal több, 
mint az előző évi, és közel ezer üggyel több, mint amennyi az utolsó adatvédelmi 
biztosi évben, 2011-ben került iktatásra. Az ügyekként iktatott esetekből 40-et 
tartottunk arra érdemesnek, hogy abban az erősebb jogosítvánnyal élve hatósági 
ügyet indítottunk. Emellett jelentősen emelkedett a jogszabály-véleményezések 
száma is. (Dr. Vitányi Iván megérkezik az ülésre.) 

Ami talán érdekességként megemlíthető, hogy 2013-ban is már érzékeltük azt 
a tendenciát, hogy az információszabadságot érintő ügyek százaléka emelkedik, 11-13 
százalék volt ebben az évben. 311 jogszabály-véleményezést készítettünk, és összesen 
28 jogszabály-módosítást kezdeményeztünk. A hatósághoz 47 közérdekűadat-
igénylés érkezett; ez a hatóság tevékenységével kapcsolatos. 

Fontos megállapítás, figyelemre méltó, hogy 2013-ban a megállapított 
jogsértések száma jelentősen emelkedett az előző évhez képest. Adatvédelmi ügyeknél 
419-ről 494-re, információszabadság-ügyekben 95-ről 184-re, tehát közel 
megduplázódott.  

A hatóság abban az évben 167 médiumban jelent meg összesen, 408 rádió-, 
televízió-, 378 nyomtatottsajtó- és 691 internetes megjelenése volt a hatóságnak. 

A gyerekjogi projektet már 2007-ben elhatároztam, hogy amennyiben 
adatvédelmi biztosként folytathatom, akkor elindul ez a projekt. Ezt 2013-ban 
tudtunk elindítani. A 10-16 éves korosztályt céloztuk meg, de nem csak a 
gyermekeket, hanem a szülőket, pedagógusokat is. Tizenkét szakember működött 
közre, pszichiáter, pszichológus, pedagógus. A kiadvány összefoglalja az adatvédelmi 
ombudsmani, hatósági ügyeket, problématérképet állít fel, különböző deviáns 
magatartásokat sorol fel és értékel, s tartalmazza azokat a nemzetközi jó 
gyakorlatokat, amelyeket figyelembe lehet venni, de egy magyar receptet is alkalmaz. 
Külön, kifejezetten a gyermekeknek készült egy kiadvány ebből, amely képregény 
formájában, teszt formájában és internetes napló formájában is igyekszik felhívni a 
figyelmet az internetes visszaélésekre, illetőleg a biztonságos internethasználat 
fontosságára. 

A kiadványunk mellett hatósági ügyekként is kifejezetten vizsgáltuk azon 
internetes honlapokat, ahol úgy gondoltuk, hogy az életkor ezt indokolja - 16. életév 
alatti korhatárral is lehetett regisztrálni -, és ezekben az ügyekben összesen 7741 
darab adatlapot találtunk, amelyet jogsértőnek véltünk. Próbaregisztrációkat is 
alkalmaztunk. Mindegyik esetben elrendeltük az adatok törlését, és 5 millió 900 ezer 
forint pénzbírságot is kiszabtunk ezekben az ügyekben.  
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Egyébként a hatósági ügyeket nemcsak beérkezett panaszok alapján, hanem 
előre elrendelt ellenőrzési terv alapján indítottuk. Az előre elrendelt intézkedési, 
vizsgálati tervben az internetes honlapok szerepeltek, a helyi adók adatainak 
elektronikus közzététele, illetőleg a követeléskezeléssel, behajtással kapcsolatos cégek 
adatkezelését érintettük. Egy állami szerv, 7 helyi önkormányzati szerv, 2 civil 
szervezetek, 31 gazdasági társaság és 5 magánszemély esetében indítottunk eljárást; 
ez, ha összeadjuk, több mint negyven, de volt olyan magánszemély, illetőleg gazdasági 
társaság, amely több hatósági eljárásnak is adatkezelőként alanya volt. 

A 40 ügyből 2013-ban 36-ot lehetett lezárni. Ebből egy végzéssel zárult le, 
nyilván az eljárás megszüntetésével, 35 pedig hatósági határozattal zárult: 6 esetben 
100 ezer forintot, 18 esetben 100 ezer és 1 millió forint közötti, 7 esetben pedig 
1 millió és 10 millió forint közötti bírságot szabott ki a hatóság. Az ügyek közül 
néhány eljutott bírósági szakba, azonban az eddigi tapasztalatok alapján - a 2012-es 
és 2013-as ügyekről tudok beszámolni - 8 esetben született bírósági ítélet. Két 
keresetet elutasított a bíróság, és 6 esetben a 8-ból az Adatvédelmi Hatóság 
határozatát rendben, megfelelőnek találta, 2 esetben helyezte hatályon kívül és 
kötelezte új eljárás lefolytatására a hatóságot; részben a bírság kiszabásának 
szempontjait kellett jobban megindokolni. 

A törvényalkotás nyomon követésénél 2013 júliusa óta indítottunk egy 
nyomonkövetési rendszert. Azért tettük ezt, mert ugyan 2013-ban csökkent azon 
jogszabálytervezetek benyújtása, amelyet nem a kormány tett meg, ugyanis ezeket a 
tervezeteket nem kell az Adatvédelmi Hatóságnak véleményeznie, viszont lényeges 
törvénymódosítások, lényeges törvényhozási területet érintenek, és ezeket csak úgy 
tudjuk véleményezni, ha hivatalból véleményezzük ezeket. Ezt meg is tettük. Összesen 
310 jogszabályt véleményeztünk, ahogy említettem, és 2013-ban jeleztük először, 
reményeink szerint az idén a parlament elé kerül, talán még a tavaszi ülésszakban a 
mi tevékenységünkre vonatkozó infotörvény módosítása. Ezt részben azért tartjuk 
szükségesnek, hogy fel tudjunk készülni az új európai adatvédelmi rendelet 
hatálybalépésére, tehát olyan módosítást javaslunk, amely már magában foglalja a 
tervezetnek egyes rendelkezéseit, és ki kellene javítani azokat a szabályokat, amelyek 
vagy a luxembourgi bíróság döntései nyomán alkalmazandók - gondolok itt az 
adatkezelés jogalapjaira -, akár azon tapasztalatokon alapulnak, amelyeket a hatósági 
ügyintézés során az adatvédelmi hatóság megtapasztalt.  

Végül szeretnék az információszabadság-ügyekről szólni. Az 
információszabadság-ügyeknél vizsgáltunk hivatalból önkormányzati honlapokat is, 
illetőleg azokat az ügyeket kezeltük kiemelten, amelyek a közpénzek átláthatóságának 
biztosításával kapcsolatosak, hiszen az Alkotmánybíróság 2013-ban meghozott 
21/2013-as határozata kimondja, részben a Nemzeti hitvallás Alapvetésére is 
hivatkozva, hogy az információszabadság gyakorlatilag a közélet tisztaságának 
elengedhetetlen feltétele. Ennek megfelelően vizsgáltuk a nemzeti vagyonnal való 
gazdálkodást, és természetesen észrevételeket tettünk a közpénzek felhasználása 
vonatkozásában a dohány-kiskereskedelmi koncessziós pályázatokkal kapcsolatban 
is, ahol a tényleges és részletes indoklásra hívtuk fel a figyelmet, vagyis arra, hogy 
nem elegendő a minden esetben szereplő általános értékelési szempontokat 
nyilvánosságra hozni.  

Ebben az évben felmerült olyan ügy is, ami két alapjognak az összeütközésével 
kapcsolatos. Itt először mondta ki a hatóság, figyelemmel az Alaptörvényre és az 
infotörvényre, hogy különbséget kell tenni a közérdekű adatok megismerése és 
terjesztése vonatkozásában, hiszen a közérdekből nyilvános személyes adatok 
internetes terjesztése érintheti és sértheti a személyes adatok védelméhez fűződő 
jogot. Ezért nem tartottuk megvalósíthatónak, hogy a közel 140 ezer pedagógus 
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összes adata - illetményadat, jogviszonyra vonatkozó adatok, besorolások - 
elektronikus formában kerüljön átadásra, hiszen ezeknek az internetes megjelenése 
sértheti a személyes adatok védelméhez fűződő jogot.  

2014-ben, tehát a 2013. évet is érintően megalakulásunktól kezdve áttekintette 
az Állami Számvevőszék a tevékenységünket, és alapvetően mind a megalakulást, 
mind pedig a gazdálkodást rendben lévőnek találta. 

Köszönöm szépen a figyelmet. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Papcsák Ferenc alelnök úrnak adok szót, utána 

Bárándy Gergely következik. 

Hozzászólások 

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 
szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársak! Először is szeretném 
rögzíteni, hogy az Alaptörvény meghozatalát követően az adatvédelemre vonatkozó 
átalakítás mint hatósággá történő átalakítás eredményes volt. Mi úgy értékeljük, hogy 
ezt a bizalmat, amelyet egyrészt elnök úr és a munkatársai megkaptak, a polgároktól 
is megkapták, hiszen az a többezres megkeresés, amelyet jeleztek, illetve fölvetették a 
problémát, az is ezt mutatja.  

Amit fontosnak tartok kiemelni, három területét az önök tevékenységének, 
amelyben nyilván tovább kell majd munkálkodni, de nagyon fontosnak tartom, hogy 
2013-ban kiemelten foglalkoztak ezekkel a kérdésekkel: egyrészt a munkavállalók 
védelmével összefüggő bejelentések kezelésére gondolok; a közérdekű adatok 
nyilvánossága területén végzett tevékenységükre - azt gondolom, ez fontos kérdés -, 
valamint az ott tapasztalt jelenségekre, mely szerint jelzéssel éltek akár az állami 
szervek, akár az önkormányzatok irányába; illetve a gyermekek jogainak védelme és 
megóvása. Itt, mint ahogy az utóbb említett KLIK-esetben is, nagyon fontos az 
információ, az internet abszolút szabadságával szemben a gyermekek érdekeinek 
megóvása, hogy olyan tartalmak ne legyenek elérhetők a gyerekek számára, amelyek 
sértik az ő érdekeiket.  

Azt gondolom, a bírságolás mint lehetőség nagyon fontos. Itt egy kérdésem van 
elnök úrhoz, hogy befizették-e a megbírságoltak a kiszabott bírságokat; ez az egyik 
kérdésem. A másik pedig, miszerint arra biztatom önöket, hogy még inkább fejtsenek 
ki ezen a területen is még hatékonyabb bírságolási metódust. Én kicsit alacsonynak 
tartom azokat a bírságösszegeket, amelyek a jogsértésekhez kapcsolódnak, tehát 
biztatom elnök urat és a hivatalát, hogy erősebben alkalmazzák ezt a jogi eszközt. 

A Fidesz-frakció nevében azt tudom mondani elnök úrnak, hogy egyrészt 
köszönjük szépen a munkájukat, másrészt pedig elfogadjuk majd a jelentését. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bárándy Gergely képviselő úrnak adok szót, utána 

Szávay István fog következni. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én is 

tisztelettel üdvözlöm Péterfalvi elnök urat és munkatársait. Természetesen a 
beszámoló kapcsán - és azt gondolom, ezt megszokhatták tőlünk - először is mi 
szeretnénk megköszönni a hivatal munkatársainak azt az áldozatos munkát, amelyet 
kifejtettek, és nyilvánvalóan jó szándékkal és a legjobb tudásuk szerint végeztek.  

Azonban azt gondolom, egy ilyen beszámoló esetén a kritikának is helye van. 
Két részben is kapcsolódnék a Papcsák alelnök úr által felvetettekhez. Az egyik, hogy 
ha emlékeznek még, egypár nappal ezelőtt tárgyaltuk az ombudsman úr 
beszámolóját. Ott elmondtam azt, hogy önmagában az, hogy alelnök úr kritikát 
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fogalmazott meg az ombudsman működésével kapcsolatban, az egy jó jel, hiszen 
ezeknek a független állami szerveknek, akár hivatali, akár más formában működnek, 
az egyik feladata, hogy bizonyos ellensúlyt jelentsenek a kormányzat számára. Én 
most itt kifejezetten kritikaként említem meg, hogy alelnök úr egyetlen kritikai 
észrevételt nem tett a hivatal munkájával kapcsolatban (Derültség.), tehát 
valószínűleg kevésbé valósult meg ez az ellensúlyi szerep, ami az ombudsman 
esetében megtörtént. Én azt gondolom, ez önmagában sokatmondó.  

A másik, amivel kapcsolódnék alelnök úr megszólalásához, az az, hogy 
egyetértek azzal, hogy egypár szót érdemes a struktúrára fordítani, annak ellenére, 
hogy ez konkrétan nem a beszámoló tárgya, azonban most tárgyaljuk először a hivatal 
beszámolóját azóta, hogy a struktúra átalakult. Úgy gondolom, elnök úrnak egyébként 
szerepe volt abban, hogy a struktúra átalakuljon, hiszen talán államtitkár úr volt az, 
aki elmondta azt a felszólalásában, hogy egy, a témához kifejezetten jól értő 
szakember, aki maga is volt adatvédelmi biztos, támogatja ezt az új struktúrát, és 
éppen ezért nem tudom teljesen függetleníteni elnök úrnak a szerepét a struktúra 
átalakításától, annak ellenére, hogy természetesen a felelősség elsősorban a 
parlamentet terheli. Mi úgy véljük a mai napig, hogy ez nem volt helyes és nem volt 
szerencsés lépés. Ahogy elmondtam az ombudsman esetében, ott lehetett támogatni 
akár azt, hogy több, mondjuk úgy, egyenrangú biztos működjön, akár azt, hogy legyen 
egy főombudsman és annak helyettesei. Ebben az esetben, úgy hiszem, kifejezetten 
visszalépést jelentett az, ha európai szinten nézzük, hogy egy önálló adatvédelmi 
biztos helyett egy hivatal jött létre. Ennek most hosszabban nem szeretnék hangot 
adni; akit érdekel e tekintetben a véleményem, viszonylag hosszú tanulmányt írtam 
erről.  

Azt viszont mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy az Európai Bíróság az 
adatvédelmi biztos, Jóri András elmozdítását kifejezetten jogszerűtlennek 
minősítette, és ezért a magyar államnak kártérítést kellett fizetnie. Tehát még abban 
az esetben is, ha ezt egy helyes struktúrának tekintenénk - én nem ezt gondolom róla, 
még egyszer mondom -, akkor is a bevezetése úgy jöhetett volna létre, hogy szépen 
meg kellett volna várni azt, amíg lejár a mandátuma az adatvédelmi biztosnak, és 
utána lehetett volna ezt az átalakítást megejteni. Ez lett volna a helyes. A másik 
megoldás az lett volna, ha a korábbi adatvédelmi biztosnak fölajánlják azt a 
lehetőséget, hogy ennek a hivatalnak ő legyen a vezetője, és ő ezt elfogadja. Tudom, 
hogy ebből volt vita, az adatvédelmi biztos határozottan azt állította, hogy ilyen 
megkeresés hozzá nem érkezett; tudom, hogy a miniszter meg ennek az ellenkezőjét 
állította annak idején. Ebben nyilvánvalóan igazságot nem tudunk tenni. Azt azonban 
tényként kell leszögezni, hogy a magyar államnak ezt a fajta jogalkotási és átalakítási 
mechanizmusát, ütemét, elhatározását egyértelműen jogellenesnek nyilvánította az 
Európai Bíróság, és kártérítésre kötelezte a magyar államot. Azt gondolom, ez nem 
válik a kormánypártok nagyobb dicsőségére.  

Amit még szeretnék kiemelni - és most már elvonatkoztatok a struktúrától -, a 
’13-as jelentés, ahogy talán elnök úr is írta, nem ez lesz a vízválasztó, hanem a ’14-es. 
Azokat a kritikákat, amelyek a leginkább érintik az adatvédelmi biztos tevékenységét, 
illetve bocsánat, a hatóság elnökének tevékenységét, ott fogjuk és kívánjuk 
megfogalmazni. Például azt - és e tekintetben azt kell mondjam, politikai 
szempontból, tudom, hogy jogi szempontból igen, de politikai szempontból nem 
biztos, hogy különbséget lehet tenni a között, hogy ’13-as vagy ’14-es évet tárgyalunk, 
hiszen valahol ez egybefolyik. És ha elfogadjuk az adatvédelmi biztos beszámolóját, 
akár a ’13. évre, az a közvélemény előtt bizony-bizony úgy csapódik le, mint ha az 
adatvédelmi biztosnak az álláspontját - sajnos ilyen a sajtó és ilyen a politikai 
kommunikáció - a mai napig elfogadtuk volna, ezt pedig nem tudjuk megtenni.  
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Nem tudjuk megtenni, például azért - és itt egyetlen dologra utalok -, mert úgy 
gondoljuk, nem emelt szót például az ellen, hogy a paksi ügyben harminc évre 
titkosította az Országgyűlés az információkat. Azt gondolom, ez egy kifejezett hiba 
volt. Értem én, hogy ez a ’14. évre vonatkozik (Dr. Papcsák Ferenc: Igen, és majd 
jövőre beszéljük meg!), értem én, hogy arra vonatkozik, tisztelt alelnök úr, még 
egyszer mondom, azért volt ilyen hosszú bevezetésem (Dr. Papcsák Ferenc: Értem.), 
de nem tudom elválasztani a 2013-as beszámolótól teljes egészében. Nem tudom 
elválasztani. Ugyanis itt mi nem bíróságon vagyunk, hanem ez a testület egy politikai 
testület. Ez az, az Igazságügyi bizottság. Márpedig itt akkor másféle elvek és 
mechanizmusok is érvényesülnek, és sajnos azt kell mondjam, hogy ezt meg kellett 
jegyeznem. 

Emellett, ami kritikaként még felmerülhet, hogy az Alkotmánybíróság sok 
esetben nem adott igazat az Adatvédelmi Hatóság elnöke határozatának. Ezt, én azt 
gondolom, szintén kritikaként kell megjegyezni. 

Végül, és ez csak egy rövid megjegyzés, és valójában ez biztos, hogy nem 
befolyásolta volna, hogy elfogadjuk-e vagy nem a hatóság elnökének a beszámolóját: 
én igazán sokra értékelem a tudományos munkásságot, igazán sokra, de amilyen 
arányban ez megjelenik a beszámolóban, én azt gondolom, az egy picit túlzás. A 
beszámolóban nagyobb helyet kellett volna kapnia másnak, és kicsit kevesebb helyet a 
tudományos munkássággal összefüggő megjegyzéseknek, illetve részeknek. 

Az pedig, amit alelnök úr elmondott, hogy több ezer ember fordult oda, 
többezres megkeresés érkezett… - tessék? (Dr. Papcsák Ferenc: Ez a bizalom jele.) 
Alelnök úr, ez lehetne a bizalom jele, ha volna alternatíva, tudja? Tehát ha több helyre 
fordulhatnának ugyanazokban az ügyekben emberek (Dr. Papcsák Ferenc: Tudnak.), 
de ezekben a kérdésekben a magyar jogszabályok alapján az Adatvédelmi Hatósághoz 
tudnak fordulni. Tudnak még bírósághoz is fordulni. (Dr. Papcsák Ferenc: Bíróság, 
fogyasztóvédelem…) Fogyasztóvédelemhez is tudnak fordulni. Akkor lenne ez a 
bizalom jele, tisztelt alelnök úr, ha megmaradt volna adott esetben az adatvédelmi 
biztos, ugyanazzal a hatáskörrel, és ugyanazzal a hatáskörrel versenyben maradt 
volna a hatóság. Akkor lehetett volna ez a bizalom jele, hogy hova fordulnak többen. 
De ez egy értelmetlen összevetés, mert értelemszerűen, amikor ennek az 
ügycsoportnak a kezelésére egyetlen intézményt jogosít fel a Magyar Országgyűlés, 
akkor fölösleges bizalomról beszélni. Az adatvédelmi biztoshoz is sokan fordultak - az 
is a bizalom jele akkor, ugye? (Dr. Papcsák Ferenc: Igen.) Magyarán szólva, ez egyet 
jelent: hogy az emberek ezekben az ügyekben ezekhez a hatóságokhoz fordulnak. 
Éppen ahhoz, amelyiket az Alaptörvény vagy az alkotmány számukra biztosítja. Tehát 
a bizalom jeleként ezt én semmiképpen nem értékelném.  

Ezekkel a kritikai megjegyzésekkel, illetve ezek miatt a kritikai észrevételek 
miatt nem tudjuk támogatni az elnök úr beszámolóját. De még egyszer mondom, 
ennél bővebb és súlyosabb kritikákat kifejezetten a ’14-es beszámolóhoz tudunk majd 
fűzni, amit, még egyszer mondom, lehet, hogy jogilag lehet, politikai szempontból 
nem lehet vegytisztán elválasztani a ’13-as beszámolótól.  

Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szávay István képviselő úrnak adok szót. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Nekem csak egy rövid kérdésem 

van, erre szerettem volna rákérdezni, de erre Bárándy képviselő úr utalt már, hogy mi 
akkor az ön álláspontja a paksi titkosítással kapcsolatban. Itt azt mondta képviselő úr, 
hogy ezzel kapcsolatban nem fogalmazott meg kritikát, de nem tudom; hogy ha bármi 
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is ezzel kapcsolatban nyilvánosan öntől elhangzott, akkor erre most szeretnék 
rákérdezni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem tudom, ez hogyan kapcsolódik a ’13-as évi 

beszámoló elfogadásához. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Úgy, hogy engem érdekelne ez a kérdés, elnök úr. 

Köszönöm. (Derültség. - Dr. Papcsák Ferenc: Írjál levelet!)  
 
ELNÖK: Jó, köszönöm. Apáti István képviselő úrnak adok szót. 
 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Én egy nagyon széles társadalmi 

réteget és egy viszonylag vékonyabb, de egyáltalán nem jelentéktelen társadalmi 
réteget érintő kérdésekkel vagy részkérdésekkel fordulnék Péterfalvi úrhoz. Magam is 
köszönöm egyébként a teljes apparátus munkáját és a beszámolót, amelynek voltak 
persze előremutató elemei, de komolyabb hiányosságai is.  

Először kezdeném a szélesebb réteget érintő kérdéssel, ami nagyon ritkán 
merül fel itt bizottságban vagy bármilyen parlamenti szinten, de nagyon széles 
réteget, az autóstársadalmat érinti. Az ön megítélése szerint vajon nem aránytalanul 
súlyos, nem tartalmaz-e komoly túlkapásokat a sokszor bűnözőnek vagy éppen 
fejőstehénnek nézett autósokkal szembeni általában vett közhatalmi fellépés, legyen 
az rendőri vagy általában hatósági? Az ön véleménye szerint a magyar 
átlagjövedelmekkel arányban állnak-e a sebességhatár jelentős túllépése miatt 
kiszabható bírságok, amikor mondjuk, északon és keleten sokszor egy jelentéktelen, 
emberéletet és vagyontárgyat nem veszélyeztető szabálysértés esetén - gondoljunk 
arra, hogy egy vasúti átkelőhelyen 30 helyett 60-nal megy az autós; nem hiszem, hogy 
ebből komolyabb problémák származnának az esetek nagy többségében - adott 
esetben egyhavi vagy másfél havi fizetésével felel az autós? Ön szerint ez az 
állampolgároknak igen-igen széles rétegét érintő ügy - és akkor nem mentünk még 
bele abba, hogy az autóstársadalmat milyen egyéb terhek sújtják - az állampolgár és 
hatalom, állampolgár és hatóság viszonylatában nem vet-e fel aggályokat? Nem azt 
várom, hogy javaslatokat, részletes törvényjavaslatokat fogalmazzon meg, de egy 
iránymutatásra azért kíváncsi lennék, hogy ön ezt a mai magyar valóság, a magyar 
átlagjövedelmek és egyébként a társadalmat sújtó borzasztó terhek ismeretében nem 
tartja-e erős túlzásnak. Hangsúlyozom, majdnem minden magyar családban van 
gépjármű, éppen ezért ez egy nagyon fontos kérdés. 

A másik, amire utaltam, egy viszonylag szűkebb, de nem jelentéktelen réteget 
érint. A jelentés 98-99. oldalán más aspektusban kapargatja vagy említi a beszámoló, 
csak ott a munkatörvénykönyv, munkavállaló, munkáltató viszonylatában, és előre 
jelzem, hogy a 2013-as beszámolóban erre még nem kellett feltétlenül reagáljanak, de 
szeretnék kicsit előrehaladni, tehát a 2014-esben és a 2015-ösben igencsak fontos 
szerepet kell hogy kapjon. Kérdezem Péterfalvi urat, nem tartja-e egyenesen egy 
egészen elképesztő, diktatórikus lépésnek, amit a futballszurkolókkal… 

 
ELNÖK: Elnézést, a ’14-es évet rekesszük ki a vitából! 
 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Jó, csak a biometrikus azonosítás a 98-99. oldalán 

ott van a beszámolónak, elnök úr, tehát van kapcsolódási pont. Csak itt 
munkatörvénykönyv, munkáltatók, munkavállalók viszonylatában merül fel, és 
pontosan a Fidesz népszerűségének árt egyébként a legjobban. (Közbeszólások.) Nem 
aggódom érte, ha sunyi vagyok, akkor én most hallgatok, csak én magam is egyébként 
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a szurkolói közösség részének tekintem bizonyos szempontból magam, és kutya 
kötelességemnek meg erkölcsi kötelességemnek érzem, hogy ezt az egyik 
legilletékesebb előtt, Péterfalvi úr előtt vessem föl.  

Tehát ön szerint nem a kora középkori bűnösség vélelmének, a kollektív 
bűnösség vélelmének - ez egészen új fogalom egyébként - a megidézése vagy ezen 
szellemiség megidézése az, amikor semmilyen szabálysértést vagy bűncselekményt 
vagy semmilyen jogellenes cselekményt el nem követő embereket, személyeket, 
magyar állampolgárokat nyilvántartásba vesznek, méghozzá biometrikus 
azonosítókkal, vénaszkennerrel, ujjlenyomattal, lassan már, nem tudom, DNS-
mintákat is be fognak vetni? Nem tartja-e ezt abszolút fordítottnak? Hiszen 
véleményem szerint az lenne az üdvözítő, és a nyugat-európai és általában fejlettebb 
társadalmak jogi szabályozása úgy néz ki, hogy ha bármilyen sportrendezvényen vagy 
egyéb rendezvényen adott személyek vagy csoportok jogellenes cselekményeket 
követnek el, akkor bekerülhetnek akár biometrikus azonosítókkal is különböző 
nyilvántartásokba, hogy például kitiltásokat, egyéb szankciókat, ezek végrehajtását 
tudják ellenőrizni. Na de azt feltételezni, állampolgárok egyébként több tízezres 
nagyságrendű közösségéről, hogy bűncselekményt vagy szabálysértést fognak 
elkövetni majd valamikor a közelebbi vagy távolabbi jövőben, és jó előre 
nyilvántartásba veszik őket, méghozzá különleges, szenzitív adatok nyilvántartásba 
vételével, ki tudja, hogy kik általi, biztonsági cégek, magáncégek általi 
felhasználásával, ez szerintem több mint vérlázító, több mint felháborító. Ezzel 
kapcsolatban is kíváncsi lennék Péterfalvi úr remélhetőleg előremutató gondolataira. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, a bizottság részéről van-e további 

hozzászólás. (Nincs jelentkező.) Nincs. 
Akkor megadom a szót az elnök úrnak, de tisztelettel azt kérem, hogy 

ragaszkodjunk a 2013-as évhez és a 2013. évi kapcsolatos kérdésekhez. A ’14-es 
kérdéseket nagy valószínűséggel az év végén megtárgyalhatja ugyanez a bizottság, ne 
hozzuk előre ezt a csemegézést! (Apáti István: Segíteni akartam.) Köszönöm szépen. 
Parancsoljon, elnök úr! 

Dr. Péterfalvi Attila válaszai 

DR. PÉTERFALVAI ATTILA, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság elnöke: Köszönöm szépen. Ha jól emlékszem, az Országgyűlés megtárgyalta 
a 2012. évről szóló beszámolót, és érdekes módon az általános elfogadásra került. 
Persze vissza lehet mindig nyúlni az átalakításra, de 2012-ben ezt már megtárgyalta 
az Országgyűlés.  

Azt kell mondjam, kevesen vannak Magyarországon, akik olyan régóta 
foglalkoznak adatvédelemmel, mint én. Én 1987-88 óta különböző posztokat 
töltöttem be, tehát igazán mondhatom, hogy van reális összehasonlítási alapom. 
Szerintem a hatósági struktúra jobb, mint az ombudsmani struktúra. Talán kevésbé 
lehet, a politika kevésbé tudja kihasználni a független hatóság intézményét, mint egy 
ombudsmani rendszert, hiszen távolabb áll a politikától az autonóm szerv, mint az 
Országgyűlés egyik szerve.  

Egyébként a hatóságot átalakítása során rendkívül sok intézmény vizsgálta: a 
schengeni értékelő bizottságtól a Velencei Bizottságig mindenféle, TAIEX bizottság, 
és semmiféle kritikát a hatóság jogkörével kapcsolatban nem állapított meg. A 
brüsszeli indítvány kapcsán a luxembourgi bíróság sem kifogásolta a hatóság 
struktúráját, hatáskörét, jogkörét. Valóban megállapította, hogy az adatvédelmi biztos 
idő előtti elmozdítása sérti a függetlenséget, de ez nem a jelen intézménynek a 
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kritikájaként merült föl. Egyébként el kell hogy mondjam, hogy a hatóság nemzetközi 
színtéren is jól indított, a hatóság munkatársai szakértők, nemzetközi szakértők, akár 
az ausztrál légiutas-adatbázis ellenőrzésénél, akár egyéb vonatkozásokban, sőt a 
bizottságot arról is tájékoztathatom, hogy 2006 után, tíz év után jövőre Magyarország 
rendezi az európai adatvédelmi konferenciát. Azt gondolom, ez is egyfajta elismerése 
a hatóság tevékenységének. Azt gondolom egyébként, hogy a megerősített bírságolás 
és a hatósági jogkör is ezt támasztja alá.  

A kiszabott bírságok túlnyomó többsége befolyt, de tulajdonképpen a bírság 
összege nem a hatóság bevételét képezi. Volt olyan bírság, hogy a cég felszámolás alatt 
állt; ezt tudtuk egyébként, de ennek ellenére bírságoltunk, még akkor is, ha 
kétségesnek tekintettük a bírság befolyását, viszont olyan súlyos adatbiztonsági, 
adatvédelmi szabályokat sértett meg a cég, hogy mindenképpen jelezni akartuk ennek 
a jogsértésnek a súlyát.  

Tehát szerintem nem visszalépés a hatóság átalakítása. Egyébként csak egy 
megjegyzésem lenne, hogy szerintem egy hatóságnak vagy egy intézménynek a 
függetlenségét messzemenően befolyásolja, ha nincs egy évig vezetője, még akkor is, 
ha formálisan a jogszabály helyettesítésről intézkedik, de nyilván a helyettesnek nincs 
meg az a szakmai kompetenciája. Tehát én azt gondolom, hogy lehet, hogy az 
adatvédelmi biztosok megválasztása mindig zökkenőmentesen ment volna, de én azt 
gondolom, hogy nem kritérium az Európai Unióban, hogy milyen módon nyeri el a 
hatóság vezetője vagy bizottság tagjai a tisztségüket. Tehát nem az ombudsman az 
egyetlen üdvözítő megoldás. Egyébként azt gondolom, hogy bár nincs erre nézve 
pontos információ, mikor fog hatályba lépni az új európai adatvédelmi rendelet, de 
alapvetően fel fogja forgatni az adatvédelmi rendszert, és sokkal kevésbé lesznek 
eltérések a nemzeti megoldások között.  

Szeretném említeni, hogy nem alkotmánybírósági, hanem rendes bírósági 
megmérettetései vannak az Adatvédelmi Hatóság határozatainak, hiszen 
közigazgatási per bíróság előtti megmérettetéséről van szó. Én azt gondolom, soha 
nem volt ilyen intézmény, és ha nyolcból hat esetben a bíróság egyetértett, és két 
esetben sem a jogalappal vagy a határozattal volt problémája, hanem a bírság 
összegének megindokolásával, hogy miért annyit szabott ki, amennyit, én nagyon 
elégedett vagyok, és büszke vagyok a hatóság ilyen tevékenységére. Hozzáteszem, mi, 
jogászok külön tudjuk, hogy az eljárási kérdések a kulcs nagyon sok esetben, és ha a 
bíróság a szakmai kérdésekben nem talált hibát, mindössze eljárási kérdésekben 
nyolcból kettőnél, én azt egy nagyon jó aránynak tartom.  

Világosan látszik annak a szétválása egyébként, ’96-97-ben még Majtényi 
tanácsadójaként én javasoltam és alá is írta a biztos, hogy a Ptk.-ból nyugodtan 
kimaradhatna az általános személyiségi jogi rész, hiszen az adatvédelem lefedi ezt a 
területet. Ma már világosan látszik - és azt gondolom, ezt az új Ptk. meg is erősíti -, 
hogy az adatvédelem elsődlegesen az új technikai kihívásokra próbál az egyén 
védelmével választ adni. És sajnos az új technológiai kihívások jelentős része 
összefüggésben van a tudomány eredményeivel is, gondoljunk a biometrikus 
azonosítókra meg az egyebekre. Tehát a hatóságnak a tevékenysége során ezeket 
értékelnie kell. Sok esetben, és itt két kategóriát szoktak mondani, a politikust és az 
informatikust: ha az azonosítás PIN-kóddal vagy más módon történik, az számára 
majdnem mindegy, az azonosítás a lényeg. Nyilván a magánszféra védői 
szempontjából ez egyáltalán nem mindegy. Tehát a biometrikus azonosítókat mi sem 
tartjuk szerencsésnek, ha túl széles körben elterjed. Mi azt gondoljuk például, hogy 
aki fénykép kezelésére jogosult, az nem jogosult biometrikus azonosító kezelésére is, 
amely biometrikus sablont a fényképből vagy az arcképből lehet előállítani. Ezért mi 
külön szeretnénk, és részben az infotörvény módosításánál már 2013-ban is jeleztem 
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- egyébként ez az európai trend is, akár az adatvédelmi rendelettervezetben, akár az 
Európa Tanács adatvédelmi konvenciójának az újraszabása kapcsán -, hogy külön 
kerüljön szabályozásra a biometrikus adat kezelése, amely vagy együtt jár 
különlegesadat-kezeléssel, vagy nem, de minden esetben egy sokkal durvább 
beavatkozás a magánszférába, mint más módon történő adatkezelés. Aminél mi 
egyébként azt támogatjuk, nagyon szűk körben, a szükségesség–arányosság szűrő 
alkalmazásával, és olyan privacybarát megoldást támogatunk egyébként, ahol a 
biometrikus sablon az érintettnél lévő kártyán van, és a megfelelő biometrikus 
azonosítóját a kártyán lévő sablonnal hasonlítja össze, nem pedig közös adatbázisban 
tárolással. Tehát a sporttörvény módosítását mi nem a legkorszerűbb módnak 
tekintjük, nem vitatva, hogy a sportrendezvények védelme indokául szolgálhat akár 
biometrikus adat kezelésének, erre nemzetközi példa van; de jobb lenne egy 
privacybarát megoldás, ahol semmiféle adatkezelés nem történik az adatkezelő 
oldaláról, hanem az érintettet hasonlítja össze a saját birtokában lévő kártyával. Ezt a 
megoldást preferálnánk, ez a hatályos törvényben nem így van. Ennek nyilván vannak 
technikai feltételei is. 

Két esetben is kérdést kaptam Pakssal kapcsolatban. Arra szeretnék utalni, 
nem elkedvetleníteni Bárándy képviselő urat abban, hogy a harmincéves titkosításról 
majd csak a 2015-ös évről szóló beszámolómban lehet szó. (Derültség.) Egyébként a 
Paks II. törvénnyel kapcsolatban súlyos kritikákat fogalmaztam meg, amely törvény 
nem járt nálam véleményezésre. Egyébként a honlapon olvasható a vélemény és ma 
déltől olvasható lesz azon levél is, amelyet egyébként az elfogadott törvény alapján a 
kormánybiztos úrnak írtam a proaktív nyilvánosságról. Azonban az vitathatatlan, 
hogy az infotörvény tartalmazza azt a jogszabályi lehetőséget, amely most született. A 
harminc évet külön én nem értékeltem. Egyébként a levél és a korábbi vélemény a 
honlapunkon olvasható, amely arról szól, hogy csak és kizárólag a nemzetbiztonsági, 
illetőleg a megjelölt szellemi tulajdon védelme érdekében elkülöníthető adatok 
visszatartására ad lehetőséget, és az egyéb jogszabályi rendelkezéseket is figyelembe 
vevő, aarhusi egyezmény, Alaptörvény s a többi alapján a többi adatot nyilvánosságra 
kell hozni.  

Azt gondolom, minden feltett kérdésre igyekeztem válaszolni.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Akkor most dönt a 

bizottság arról, hogy az elnök úr 2013. évre vonatkozó beszámolóját elfogadja-e vagy 
sem. Aki elfogadja… (Dr. Bárándy Gergely jelzésére:) Ügyrendi kérdés? 
Parancsoljon! 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Mondjuk, hogy ügyrendi, elnök úr. 

(Derültség.) 
 
ELNÖK: Akkor nem adok szót, képviselő úr! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Akkor ügyrendi kérdés, elnök úr. 

(Derültség.) Szeretném mondani, hogy elnök úrnak az eddigi beszámolója, illetve 
szóbeli kiegészítése alapján annyiban revideálnánk az álláspontot, és szeretném ezt 
világossá tenni - tekintse ezt elnök úr ügyrendi kérdésnek -, hogy tartózkodni fogunk 
a beszámolóval kapcsolatban. Köszönöm szépen. (Dr. Vas Imre: Ezt már rég láttuk 
volna a szavazáskor. - Derültség.)  

 
ELNÖK: Jó, ha ez ügyrendi volt. 
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Szavazás a beszámoló elfogadásáról 

Nos, tisztelettel, akkor kérdezem, ki támogatja a beszámoló elfogadását. Aki 
támogatja, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 igen. Ki van 
ellene? (Szavazás.) Ilyen nincs. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 4 
tartózkodás mellett az Igazságügyi bizottság a beszámolót elfogadta. 

Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. (Dr. Péterfalvi Attila: Köszönöm.) 
Tisztelettel, ezzel az elnök úr meghallgatását befejeztük. 

Szavazás a határozati javaslat elfogadásáról 

A bizottságnak azonban még döntenie kell - mint ahogy az kiosztásra került -, 
érdemben bíráljuk el a beszámolót. Kérdezem tehát a bizottságot, hogy ezt az 
országgyűlési határozati javaslatot elfogadja-e. Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel 
szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 igen. Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) 
Ilyen nincs. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 igen és 4 tartózkodás 
mellett a bizottság a határozati javaslatot elfogadta. 

Ezzel a 2. napirendi pont tárgyalását befejeztük. 
Én tisztelettel indítványozom Répássy államtitkár úr jelenléte okán azt - 

nekem ma ilyen udvariassági hangulatom van, elnézést kérek a bizottságtól 
(Derültség.) -, hogy a 3. napirendi pontot vegyük előre. Első kérdésem az MSZP felé 
szól, hogy hajlandó-e ehhez hozzájárulni, mert az ő három tárgysorozatba-vételi 
kérelmüket sorolnánk hátrább.  

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Mi is rendkívül udvariasak vagyunk, elnök 

úr, úgyhogy igen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Amennyiben így van, akkor tisztelettel köszöntöm 

Répássy Róbert államtitkár urat és a munkatársát.  

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról 
szóló T/… számú törvényjavaslat  
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról) 

Tisztelt Államtitkár Úr! Az Igazságügyi bizottság készül előterjeszteni a 
bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítására vonatkozó 
törvényjavaslatot. Kérem, szíveskedjék ebben a kérdésben mint Igazságügyi 
Minisztérium állást foglalni. 

Az Igazságügyi Minisztérium álláspontjának ismertetése 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a 
szót, elnök úr, és köszönöm a lehetőséget, hogy sorra került a napirendi pont. 

Elnök úr, a javaslathoz kodifikációs segítséget nyújtottunk, tehát ismerjük a 
javaslatot. Tárcaálláspontot tudok csak rögzíteni, hiszen a kormány még nem 
tárgyalta: az Igazságügyi Minisztérium támogatja a törvényjavaslat benyújtását és 
elfogadását. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Papcsák Ferenc alelnök úrnak adok 

szót. 

Hozzászólások, reflexiók, válaszok 

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Mi is 
támogatjuk a módosítási javaslat benyújtását, figyelemmel arra is, hogy a Végrehajtói 
Kamara tekintetében megkezdett munkát gyorsan és hatékonyan be kell fejezni. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Bárándy Gergely képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Nekem lenne egy 

kérdésem államtitkár úr felé, merthogy ismerjük már ezt a fajta retorikát, hogy 
segítséget nyújtottak a kodifikációhoz - szóval önöktől származik (Derültség.), tehát a 
kérdést is önökhöz intézném.  

A javaslat szerint, ha jól értem, a miniszteri biztos által gyakorolt jogkörök még 
szélesebb körűek lennének. Érdekelnének ennek indokai, hogy miért van erre 
szükség. Illetve érdekelne az, hogy miért ad lehetőséget - és megint csak így 
kérdezem, hogy ha jól értem - a javaslat arra, hogy a közgyűlés a tisztségviselőket 
bármikor indokolás nélkül visszahívhatja, azaz a javaslat szerint a megismételt 
közgyűlés, tehát a jelenlévők számától független közgyűlés, ami gyakorlatilag teljes 
mértékben kiszolgáltatott helyzetbe hozza az új vezetést.  

Én egyetértek azzal, és azzal nekünk semmilyen problémánk nincs, hogy a 
végrehajtás területén ideje rendet tenni; eddig egyetértünk. Azt már erős kritikával 
illettük, hogy ezt úgy kell-e megtenni, hogy rögtön, ha úgy tetszik, kormány alá 
rendelünk újra egy területet, és miniszteri biztost nevezünk ki. De hogy miért kell 
még szélesebb körben megvonni az eddig is széles jogköreit a miniszteri biztosnak, ez 
nem derül ki számunkra. 

Ez tehát az a két kérdés, amire szívesen venném, ha választ kapnék. Nagyon 
szépen köszönöm. Egyelőre legalábbis ezek voltak a kérdéseim; nem tudom, 
jelentkezem-e ismételt hozzászólásra a válasz után. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Apáti képviselő úrnak adok szót. 
 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Nagy részben hasonló aggályaink 

lennének nekünk is, azzal együtt, hogy a Jobbik támogatta folyamatosan a 
végrehajtási rendszer megregulázását és rendbe tételét, viszont tartunk attól, 
személyesen is tartok attól, hogy ezzel már kezdenek a ló másik oldalára átesni. A 
Fidesz ezt is egy meghódítandó területnek tekinti, és egyfajta, a szükségesnél nagyobb 
mértékű térfoglalást próbál végrehajtani azzal, hogy gyakorlatilag teljesen 
eljelentékteleníti a kamara valamennyi vezető tisztségviselőjét. Részben ezzel 
kapcsolatos a kérdésem, hogy milyen szakmai érvek szolgálnak ennek 
alátámasztásául; a politikaiakat persze értjük.  

Másrészt pedig, ha jól emlékszem - de ha tévedek, bocsánat -, a helyettesek 
esetében talán középfokú végzettséget írnak elő. Tudjuk, hogy a végrehajtóknál 
felsőfokú végzettség a követelmény, ez rendben is van, de emlékezetem szerint a 
helyetteseknél a középfokú végzettség is elég. Nem tartják-e ezt túlságosan gyenge 
vagy enyhe feltételnek?  

De a fő kérdés az, hogy a miniszteri biztos tágra nyílt, jelentősen, radikálisan 
kibővített hatáskörei, amelyek a gyakorlatban nyilván felülírják a kamarai szmsz 
vonatkozó rendelkezéseit is, nem aggályosak-e, és nem lehetne-e ezt egyrészt 
elegánsabban, másrészt kevésbé átpolitizáltan intézni vagy megfogalmazni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Átadom az ülés vezetését 

Papcsák alelnök úrnak, mert szeretnék két mondatot én is elmondani. 
 

(Az ülés vezetését dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke veszi át.) 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Az ülés vezetését átveszem, és megadom a szót 
elnök úrnak. 

 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a bizottság elnöke: Tisztelt Bizottság! A 

Kereszténydemokrata Néppárt képviselőcsoportja 2012 óta folyamatosan harcolt a 
végrehajtással kapcsolatosan. Az kétségtelen, hogy a minisztérium nagyon sokat 
segített nekünk, de a kezdeményezés annak idején még Pálffy István képviselő úr 
nevéhez kapcsolódott. Ezt csak a tévedések elkerülése végett szeretném elmondani. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr a vitában szót kért; az elnöklést 

visszaadom elnök úrnak. 
 

(Az ülés vezetését dr. Rubovszky György (KDNP), a bizottság elnöke veszi át.) 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Igen, a 

vitában kértem szót, mert feltételezem, úgy udvarias, ha tudnak rá válaszolni a 
képviselő urak. 

Azzal kezdem, amivel a Jobbik kezdte, miszerint attól tart, hogy átesünk a ló 
másik oldalára. Szeretném jelezni, hogy a ló másik oldalán a Jobbik van (Derültség. - 
Apáti István: Na!), ugyanis a Jobbiknak az az álláspontja, hogy államosítani kell az 
egész végrehajtást. Az, hogy a Végrehajtói Kamarával kapcsolatban a miniszteri 
biztosnak nőnek a jogkörei, egy olyan kis lépés ahhoz képest, hogy az egész bírósági 
végrehajtást államosítsuk, ami most, ebben a pillanatban, azt gondolom, még nem 
merül fel reális alternatívaként. Jelen pillanatban a Bírósági Végrehajtói Kamarának, 
tehát még egyszer mondom: nem a végrehajtási tevékenységnek, hanem a Végrehajtói 
Kamarának az ellenőrzése, átvilágítása, a kamara egyébként közhatalmi 
jogosítványainak a gyakorlásával kapcsolatos igazságügyi miniszteri tevékenységről 
van szó ebben a törvényben és az egész végrehajtási törvénynek ebben a részében.  

Emlékeznek rá, hogy az elmúlt év végén az Országgyűlés nagy többséggel 
meghozott döntése alapján az elmúlt év végétől miniszteri biztos vett át bizonyos 
hatásköröket, nem minden hatáskört vett át a Végrehajtói Kamarától, bizonyos 
hatásköröket; bizonyos ellenjegyzési jogkörei vannak, bizonyos közhatalmi 
jogosítványokban közreműködik, hogy így mondjam, és eminensen a 
panaszfelügyeletet is átvette az Igazságügyi Hivatal.  

Amiről a törvényjavaslat rendelkezne, az, mondjuk úgy, hogy a kamara 
működésképtelenségének az elkerülése jelen pillanatban, így tudnám összefoglalni, 
hiszen talán olvasták mindannyian, hogy a kamara elnöksége lemondott; a kamara 
tisztújítás előtt áll, és a tisztújítással kapcsolatban a törvényjavaslat szerint bizonyos 
hatásköröket a miniszteri biztosnak is vagy csak neki lehetne gyakorolni. Én azt 
mondom, hogy itt az „is” a megoldás, tehát nyilván, ha az elnökség legitim módon 
létrejön, megválasztják, s a többi, s a többi, akkor az elnökség gyámság alá 
helyezésére nincs semmi szükség.  

Ellenben itt van például az a szabály, amelyik az egyik pont szerint elmaradna. 
Jelen pillanatban az elnökség négy tagjának jelen kell lennie ahhoz, hogy egyáltalán a 
közgyűlés érvényesen, határozatképesen ülésezhessen. Azt mondanom sem kell, hogy 
ilyen szituációban, amikor az elnökség lemondott, akkor ez eleve egy veszélyes 
helyzet, hogy nem fognak tudni érvényes közgyűlést tartani. Itt most arról nem is 
beszélnék, de azt hiszem, megoszthatom az Igazságügyi bizottsággal, hogy a kamarai 
elnökség nem minden tekintetben osztja az Igazságügyi Minisztérium szándékait 
abban, hogy a kamara átvilágítása gördülékeny legyen és eredményt hozzon. Tehát a 
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Végrehajtói Kamarának, a Végrehajtói Kamara elnökségének még mindig túlságosan 
sok jogosítványa vagy sok lehetősége van arra, hogy blokkolja ezt az átvilágítási 
tevékenységet. 

Azt hiszem, most jól körülírtam a problémát: részben a működésképtelenség 
veszélye áll fenn a kamara mint testület, tehát a kamara közgyűlése vagy az elnökség 
tekintetében; részben pedig, ahogy mondtam, a miniszteri biztos és egyáltalán az 
igazságügyi kormányzat tevékenységének a blokkolása. Ezért támogatjuk mi a 
javaslatot, mert részben megkapja a miniszteri biztos azt a lehetőséget, hogy ő maga 
hívjon össze rendkívüli közgyűlést - tehát nem a rendes közgyűlés összehívásáról van 
szó, az az elnökség feladata; ha a rendkívüli közgyűlés feltételei fennállnak, akkor a 
miniszteri biztos össze tudja hívni -, részben pedig a határozatképes közgyűlés 
megtartásának a lehetőségét, inkább azt mondanám, annak a reális lehetőségét 
biztosítja ez a javaslat, hogy mindenképpen egy határozatképes közgyűlést tartsanak.  

Tehát a javaslat elsősorban, ha úgy tetszik, technikai jellegű, és érdemben nem 
változik a miniszteri biztos hatásköre, ami például a végrehajtási panaszfelügyelet 
ügyével függ össze, vagy a Végrehajtói Kamara működésével kapcsolatos hatáskörei 
ettől még nem bővülnek a miniszteri biztosnak. De kérem, mindig jusson eszükbe, 
hogy nemcsak a Jobbik, hanem nagyon sokan azt állítják, hogy a legjobb lenne az 
egész Bírósági Végrehajtói Kamarát államosítani, vagy bocsánat: a bírósági 
végrehajtást államosítani. Ha ez így történne, ha állami lenne a bírósági végrehajtás, 
akkor gyakorlatilag nem lenne kamara, mert annak semmi értelme nem lenne, hiszen 
az állam gyakorolná azokat a közhatalmi jogosítványokat, amelyeket most a kamara 
gyakorol. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egy ember jelezte, Bárándy Gergely, hogy a 

kérdések után hozzá kíván szólni. Parancsoljon! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen a lehetőséget 

államtitkár úrnak és elnök úrnak is. 
Azt értem, államtitkár úr, hogy most adott esetben miért kívánnak egyszer egy 

lehetőséget adni a közgyűlés összehívására a miniszteri biztosnak, csak nem látom 
benne azt a rendelkezést, hogy ez hatályát veszti, mondjuk, egy hónap múlva vagy 
kettő múlva. Mert ha ez a mostani egyedi esetre vonatkozik, akkor én azt gondolom, 
az még támogatható is volna a részünkről is, ha azt mondjuk, hogy most hívja össze - 
csak utána veszítse hatályát ez a rendelkezés hirtelenjében utána! Ugyanis azt a 
látszatot kelti, minthogyha célként merült volna föl a kormányban az, hogy később a 
miniszteri biztos összehív egy megismételt közgyűlést, ahol a jelenlévők számától 
függetlenül a megismételt közgyűlés már határozatképes lesz, és indokolás nélkül 
bármikor vissza tudja hívni az elnökséget.  

Nem igazán értem továbbra sem azt például, hogy az indokolás nélküli 
visszahívás mire jó. Ugyanis, és államtitkár úrral egyetértek abban, hogy ha úgy 
működik egy elnökség, ami jogsértő, ami mondjuk, fegyelmi tárgyát képezi vagy 
képezheti, akkor nem kell hagyni, hogy az az elnökség tovább így működjön, de erre 
megvannak a mostani szabályok szerint is a lehetőségek, nevezetesen hogy 
bírósághoz lehet fordulni, fegyelmi eljárást lehet indítani, a felfüggesztés és minden 
más eszköz rendelkezésre áll ahhoz, hogy a kamara megváljon egy ilyen 
tisztségviselőtől. Az tehát, hogy indokolás nélkül vissza lehet hívni úgy, hogy 
egyébként ezt a jogkört meghagyják a miniszteri biztosnak, és ezzel bármikor élhet, ez 
valóban egyfajta gyámság alá helyezi, ahogy államtitkár úr fogalmazott, a teljes 
elnökséget, és tartósan ez a cél.  
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Én nem szeretném, ha elmennénk erre, mert persze, én is hallottam olyan 
híreket, hogy vannak, akik szeretnék teljesen államosítani ezt a szektort, csak olyan 
híreket is lehetett hallani, hogy majd nemzeti szakértők és szakértői intézetek lesznek, 
és később még nemzeti ügyvédi irodák - ilyen híresztelések is vannak. (Derültség a 
kormánypárti képviselők részéről.) De erre ne menjünk el, szerintem fölösleges, de 
az látszik, hogy egyre inkább állami felügyelet alá vonnák a végrehajtási szektort. 

Még egyszer mondom, annak, hogy rendet lehessen tenni, nem vagyunk 
ellenzői. De itt egy olyan jogkört kap a miniszteri biztos - és ezt államtitkár úr válasza 
sem tudta eloszlatni -, ami arról szól, hogy ha úgy tetszik, a neki nem tetszően 
működő kamarai elnökséget gyakorlatilag könnyedén le tudja váltatni egy olyan 
eszközzel, hogy összehívhatja, és a jelenlévők számától függetlenül határozatképes 
közgyűlés indokolás nélkül visszahívhatja az elnökség tagjait.  

Mi tehát éppen ezért ezt nem fogjuk tudni támogatni, és megmondom azt is, 
hogy én nem nagyon értem az elfogadható okát annak, hogy miért javasolja ezt a 
kormány, illetve formálisan a bizottság. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Tisztelettel kérdezem, az államtitkár úr kíván-e reagálni. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Igen, 

köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. 
Hát, Bárándy képviselő úr, először a nyelvem hegyén volt egy politikai válasz, 

de nyilván elkezdtem olvasni inkább a jogi válaszomat. A politikai válaszom az lenne, 
hogy talán ön az egyetlen ebben a teremben, aki aggódik a Bírósági Végrehajtói 
Kamaráért, sőt azon gondolkodom, lehet, hogy még odakint, a közvélemény előtt sem 
nagyon találnék olyan embert, aki a Bírósági Végrehajtói Kamaráért aggódik. De 
ennyit a politikai válaszomról.  

Egyébként pedig a törvényben, a hatályos törvényben a miniszteri biztosnak 
széles hatásköre van. A 231. § (2) bekezdése szerint részt vehet a kamara közgyűlésén 
és a kamara más szerveinek ülésén; tájékoztatást kérhet a kamarai szervektől és a 
tisztségviselőktől; megismerheti a kamara és szervei által kezelt valamennyi adatot; 
megtekintheti a kamara és szervei bármely iratát; beléphet a kamara és szervei által 
használt bármely helyiségbe; elrendelheti a kamara gazdálkodásának és informatikai 
rendszerének vizsgálatát. Tehát a miniszteri biztos most is nagyon erős hatáskörökkel 
rendelkezik. Azt gondolom, ehhez képest a rendkívüli közgyűlés összehívása - még 
egyszer mondom: a rendkívüli, tehát annak az indokainak fenn kell állnia, hogy 
rendkívüli közgyűlést lehessen összehívni - már nem tűnik olyan jelentős 
hatáskörbővítésnek. Hiszen a közgyűlést még… - bocsánat, a „még”-et visszavonom -, 
tehát a közgyűlés hatásköreit nem helyettesíti az Igazságügyi Minisztérium vagy a 
miniszteri biztos (Derültség.), hanem a közgyűlésnek az a felelőssége, hogy 
megválassza a tisztségviselőit. Egyébként ezek között nagyon jelentős tisztségviselők 
vannak, akik például a panaszokat elbírálják, tehát a panaszkezeléssel kapcsolatos 
tisztségviselők is vannak.  

Tehát én azt mondom, hogy ez egy nagyon mérsékelt lépés annak érdekében, 
hogy az igazságügyi kormányzat rendbe tegye a Végrehajtói Kamara ügyeit. 
Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. 

Szavazás a bizottsági önálló indítvány benyújtásáról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Most tehát határozathozatal 
következik. A határozathozatal tárgya az, hogy a kiosztott törvényjavaslatot a 
bizottság mint bizottsági törvényjavaslatot előterjeszti-e. Aki ezt támogatja, kérem, 
kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy ez 9 igen. Ki van ellene? 
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(Szavazás.) Tehát 2 ellenszavazat mellett a bizottság úgy döntött, hogy benyújtja a 
bizottsági önálló indítványt. 

Ki legyen a törvényjavaslat bizottsági előadója? (Rövid egyeztetést követően:) 
Nem tudjuk megmondani, mikor tárgyalja a plenáris ülés. A későbbiekben fogjuk 
majd tehát bejelenteni, jó. 

Köszönöm szépen, akkor a mai napon ezt az önálló indítványt benyújtjuk. 
Köszönöm szépen. 

Tisztelt Bizottság! Most csodák csodájára visszalépünk az írásban előterjesztett 
napirendünkre, a tárgysorozatba vételekre 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről 

A c) pont következik: egyes törvényeknek a kormánypárti elit 
álláshalmozásának mint a korrupció egyik megnyilvánulási formájának a 
felszámolása érdekében szükséges módosításáról szóló T/3027. számú 
törvényjavaslat. Feltételezem, hogy Bárándy képviselő úr lesz az előterjesztő.  

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Így igaz, elnök úr. Én azt javaslom, hogy a 

három előterjesztést együtt tárgyaljuk, mert mindháromban én képviselem az 
előterjesztőket, és így rövidebb lehet. 

 
ELNÖK: Nagyon jó. Akkor tisztelettel: a c), d) és e) pontok következnek; ebben 

van még egy vagyonnyilatkozati kérdés, illetve a kormányhivatalok vezetőivel 
szemben támasztott követelmények, T/3028., illetve T/3030. számon. 

Az tehát az ügyrendi javaslat, hogy ezt egyben tárgyaljuk. Aki ezt támogatja, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság ezt 
egyhangúlag támogatja. 

Megadom a szót Bárándy képviselő úrnak az együttes vitában való 
előterjesztésre.  

c) Egyes törvényeknek a kormánypárti elit álláshalmozásának mint 
a korrupció egyik megnyilvánulási formájának a felszámolása 
érdekében szükséges módosításáról szóló T/3027. számú 
törvényjavaslat  
d) A kormányhivatalok vezetőivel szemben támasztott, a 
működésük átláthatóságához fűzött követelmények 
érvényesítéséhez szükséges törvénymódosításokról szóló T/3028. 
számú törvényjavaslat  
e) A vagyonnyilatkozat-tételi eljárásokkal összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló T/3030. számú törvényjavaslat 

Dr. Bárándy Gergely szóbeli előterjesztése 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Gyakorlatilag azért is kértem ügyrendi indítvánnyal, hogy együtt tárgyaljuk, hiszen 
mind a három javaslatot a korrupció elleni fellépéssel, illetve az állami korrupció 
elleni fellépéssel összefüggésben nyújtottuk be. 

Az első javaslat, a T/3027. számú, amelynek a címét elnök úr is felolvasta, 
gyakorlatilag meghatározza azt a személyi kört - ezt már megteszi természetesen a 
kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény is, nevezetesen az 
államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, miniszterelnöki biztos és 
megbízott, kormánymegbízott és miniszteri biztos -, akinek tekintetében a javaslat 
kizárná azt, hogy ők dupla fizetést kapjanak, dupla gázsit kapjanak. Én azt gondolom, 
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nem csak anyagi kérdés ez, hiszen ha azt nézzük, szerencsés-e az, hogy egy kézben 
összpontosul túl nagy hatáskör, akkor az önmagában nem az a mi meglátásunk 
szerint. De úgy hiszem, okkal borzolja a közvéleményt az, hogy bár a képviselői 
fizetést nem emelik meg, vagy a miniszteri vagy az államtitkári fizetést önök nem 
emelik meg, de burkoltan mégiscsak megteszik, hiszen egy-egy képviselőnek, egy-egy 
államtitkárnak vagy akár miniszteri biztosnak több helyről származó fizetése van, 
több állása van, és éppen ezért, ugyan az alapfizetése nem magasabb, mint amit a 
törvény leír, de valójában, a valóságban gyakorlatilag a három-négyszeresét viszi haza 
ennek. Én úgy hiszem, hogy ha átlátható közéletet, átlátható vagyoni viszonyokat 
szeretnénk, akkor abba nem fér az bele, hogy a közvéleményt gyakorlatilag 
megtévesztjük azzal, hogy van egy bizonyos bérplafon a közszférában, akár a politikai 
tisztségviselőket is érintően, ugyanakkor pedig számos olyan szabály van, amely által 
kijátszható ez a bérplafon. És itt most ne terminológiaként értsék a bérplafont, hanem 
általános, köznapi értelemben. 

A másik javaslat, ez a T/3028-as ennél talán még egyszerűbb. Mindenki tudja 
és mindenkit megmosolyogtatott, tulajdonképpen nevetség tárgyává vált az, hogy 
Vida Ildikó az általa fölhozott korrupciós botrány kapcsán saját maga vizsgálta ki a 
saját érintettségét, majd saját maga jutott arra az álláspontra, hogy nem történt 
semmilyen szabálytalanság. Én azt gondolom, elfogadhatatlan az, hogy ha egy 
kormányhivatal vezetőjének vagy bármilyen állami hivatal vezetőjének tevékenységét 
érintő, törvénysértésre utaló adat merül fel, akkor ebben az ügyben a vizsgálatot 
ugyanaz a hivatal maga folytatja le, amelyet ő vezet. Mi azt javasolnánk, hogy egyrészt 
a felügyeleti jogot gyakorló miniszter törvényi kötelezettségévé váljon az ezeknek a 
hivatalvezetőknek a személyével kapcsolatos közérdekű bejelentéseknek a vizsgálata, 
és ami talán a legfontosabb, hogy ennek a vizsgálatnak az eredményéről az 
Országgyűlés érintett bizottságát is tájékoztatni kelljen. Nem hiszem, hogy külön 
indokolást igényel az, hogy ez miért fontos a korrupció megelőzésével kapcsolatban.  

A harmadik pedig, ahogy a bizottsági elnök úr is utalt erre, ez a T/3030. számú 
javaslat valóban a vagyonnyilatkozati szabályokat pontosítaná. Egyrészt szükséges 
egyértelműsíteni, másrészt szükséges változtatni a jelenleg hatályos szabályokon. Az 
új jogi szabályozással egyértelművé válna az, hogy a kormánybiztos, a miniszterelnöki 
biztos és a miniszteri biztos a feladatkörétől függetlenül köteles vagyonnyilatkozatot 
tenni; ez ma nem így van. Másrészt azt az egyébként érthetetlen szabályt módosítaná, 
miszerint az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége eltér 
az országgyűlési képviselőkre vonatkozó azonos tárgyú szabályozástól. Ennek semmi 
értelme nincs, itt a javaslat egységesítené a rendszert: az országgyűlési képviselőkre 
vonatkozóan hasonlóan szabályozná az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettségét. Ezt tehát összhangba hozná a törvény, ezen felül a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét pedig az 
önkormányzati képviselőkkel azonos módon szabályozná.  

Nagyon röviden így lehet összefoglalni a három javaslat tárgykörét. A mi 
meglátásunk szerint ezeknek a szabályoknak az elfogadása tisztábbá, átláthatóbbá 
tenné a közéleti viszonyokat, főleg a vagyoni viszonyokat. Éppen ezért kérem, hogy a 
tisztelt bizottság ezeket napirendre venni szíveskedjék. Természetesen tudva azt, hogy 
több javaslat is elhangzott már hasonló tárgykörben, jó lenne, ha legalább egyet-egyet 
a bizottság átengedne és tárgyalhatóvá tenne az Országgyűlés előtt, hiszen hasonló 
tárgyköröket kívánnak ezek szabályozni, módosítani, és esetleges módosító 
javaslatokkal ezek még változtathatók, árnyalhatók és még jobbá tehetők. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vas Imre képviselő úrnak adok szót. 
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Hozzászólások 

DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Amit Bárándy képviselőtársunk a 
T/3027. törvényjavaslatnál szeretne korrupciónak beállítani, az a következőképpen 
néz ki. Tegyük föl, hogy van egy személy, aki mondjuk, valamelyik bizottságnak az 
alelnöke, így kap 897 ezer forintot; bruttóról beszélünk. Ha ugyanez az ember 
miniszteri biztos lesz, akkor képviselőként kap 224 ezer forintot - merthogy a 
törvényben ez előírás, hogy a képviselői alapdíjnak a 30 százalékát kapja, az 224 ezer 
forint -, miniszteri biztosként pedig maximum 748 ezer forintot kaphat. A kettő 
közötti különbség bruttó 75 ezer forint, ami jelen adószabályok szerint egyébként 49-
50 ezer forintra jön ki nettóban. (Apáti István: Szolgálati kocsi! Az egy külön 
fizetés!) Van olyan személy egyébként, aki ezért látja el, ezért a nettó 49-50 ezer forint 
közötti összegért a miniszteri biztosi teendőket. (Apáti István: Miért? Nem kap 
kocsit?) Úgyhogy ezt korrupciónak nevezni, hát, hogy mondjam…, igen-igen erős 
túlzás. (Apáti István: Nem erről van szó.) 

A T/3028-assal kapcsolatban pedig a 2010. évi CXXVI. törvény 3. §-a szerint a 
fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott és főigazgató személyét 
érintő közérdekű bejelentést a kormányhivatal felügyeletét ellátó miniszter vizsgálja 
ki - ez most jelen esetben a Miniszterelnökséget vezető miniszter -, és ha egyébként 
bármelyik képviselő problémát lát bármelyik kormányhivatal-vezetővel kapcsolatban, 
akkor a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez interpellációt intézhet, kérdést tehet 
föl. Tehát én úgy gondolom, hogy a kormánymegbízottak ellenőrzése és 
számonkérése a jelen szabályok között is biztosított. Véleményem szerint tehát nem 
szükséges módosítani a törvényi előírást.  

A T/3030-as javaslattal kapcsolatban pedig igazából a törvényjavaslat 
szerintem különösebben újat nem tesz, merthogy a kormánybiztos, a miniszterelnöki 
biztos és a miniszteri biztos is az adott minisztérium szervezetében van, és amely 
törvényt módosítani szeretne, ez a 2007. évi CLII. törvény, annak alapján az én 
véleményem szerint egyébként ma is kell, illetve a belső szabályzat szerint a miniszter 
döntése alapján kell vagyonnyilatkozatot tenni. Merthogy ez a törvény egyébként 
kiterjed a hivatali apparátusra is az én emlékeim szerint. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Apáti képviselő úrnak adok szót. 
 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Lehet, hogy ez az igazságnak az 

egyik és csak a kisebbik fele, Vas Imre képviselő úr, hiszen azért egypár hete, 
emlékszem, napvilágot látott az államtitkárok közül többeknek különböző állami 
vállalatoknál betöltött felügyelőbizottsági elnöki, tagsági, igazgatósági vagy 
vezérigazgatósági tagsági szerepe, hatásköre, munkaköre, munkaviszonya. És ott 
bizony bruttó több száz ezer forintos pluszjuttatásokról volt szó; egy államtitkár, ha 
jól emlékszem, helyből bruttó 997 ezer forintot keres… (Dr. Papcsák Ferenc: De 
plafon maximum 2 millió forint!) - várjunk! -, és ehhez képest még 500-600-700-
800 ezer bruttók, kinek mennyi, ott vállalatoktól, tisztségektől függően. És abban sem 
vagyok teljesen biztos, hogy a 2 milliós határba mindenki belefér, bár most nem 
emlékszem fejből erre a tévéműsorban közölt táblázatra, de ez az én figyelmemet is 
felkeltette. Úgyhogy itt nemcsak a miniszteri biztosokról kell beszélni, akik 
képviselőként valóban a 748 ezres bruttónak csak - „csak” - a 30 százalékára jogosult, 
hanem itt azokról beszélünk, azokról az államtitkárokról elsősorban, akik még 
különböző ilyen mondvacsinált vagy bújtatott állásokban, ahol megkérdőjelezhető, 
hogy havonta mennyi munkaórát töltenek el - tehát egyfajta ilyen politikai 
jutalomfalatként tudom ezt én is értékelni -, ott még egy fizetést hozzá tudnak tenni. 
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És megint mondom, hogy ez nem az SI, tehát a „sárga irigység” faktor, hanem 
vérlázító - ezt Kovács Zoltán képviselő úrtól kölcsönöztem, nehogy plagizálással 
vádoljanak -, egészen egyszerűen szerintem pofátlan. Ha egyszer azt mondtuk, hogy a 
politikai álláshalmozás elég tág körben tiltott, országgyűlési képviselő nem végezhet 
az őstermelői tevékenységen meg szellemi, tudományos, lektori, művészi 
tevékenységen kívül, leszámítva egyébként egyéb tevékenységet, tehát nagyon kevés 
kivételtől eltekintve nincs más jövedelemszerző tevékenység, akkor a kormány 
tagjának vagy egy államtitkárnak miért van ez megengedve? Nyugodtan be lehetne 
zárni ezeket a kiskapukat, mert ha csak egy átlag - nem azt mondom, hogy kelet-
magyarországi, nem akarok mindig ezzel példálózni, de már ha egy átlag budapesti - 
jövedelmet is megnézünk, annak is nem a többszöröse, a sokszorosa egy-egy ilyen 
jövedelem, ami tényleg az arcpirító és a várlázító kategória.  

Az pedig, hogy még a politikai álláshalmozáson is lehetne azért csavarni egyet: 
a polgármesterek azért ott lehetnek, mondjuk, megyei közgyűlésekben, bár arról én 
sem vagyok meggyőződve, hogy mennyire feltétlenül szükséges még ezt is szigorítani 
vagy tilalmazni. Egyelőre ez nem tilalmazott. Talán egyébként jóval kevesebb aggályt 
vet fel, mint amiről itt beszélünk, hiszen egy megyei közgyűlésben azért nettó 50-
60 ezer forintokról beszélünk, itt viszont 600-700-800 bruttókról beszélünk a közel 
egymilliós államtitkári javadalmazás mellé, úgy, hogy azért azt se felejtsük el, hogy 
ezeknek a magas rangú tisztségviselőknek, kormánytagoknak korlátlan vagy 
korlátozott jelleggel, tartalommal személygépjármű-használat is jár, amit megint az 
adófizetők pénzéből fizetünk, és nyugodtan hozzátehetjük, az megint havonta több 
száz ezer forintot emészt fel. Aki tart fenn autót, az tudja, hogy ez mivel jár vagy mit 
jelent, az megint egy külön fél fizetés; és akkor még a lakáshasználatról, amely jóval 
megengedőbb, mint a képviselőkkel kapcsolatban, megint nem beszéltem. Tehát itt 
ne csak a kifejezett tiszteletdíjakat, munkabért, készpénzben vagy pénzben megkapott 
juttatásokat nézzük, hanem a természetbeni juttatásokat is, amelyekkel együtt már 
vastagon a 2 millió forint fölött van ezeknek az embereknek a költsége, kiadása, és 
nem vagyok benne biztos, hogy annyit ér a munkájuk, ha itt megnézzük a mai magyar 
közállapotokat. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Papcsák alelnök úrnak adok szót. 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Ez 

tisztán demagógia, amiről beszélt, képviselő úr! Tisztán demagógia! (Apáti István: 
Jaj, hát…! Ez tisztán igazság!) Az a helyet, megmondom őszintén, hogy egy tízmilliós 
országban, ahol összesen van ilyen típusú állami vezető, mondjuk, maximum 200-
300, így cégvezetőkkel együtt (Apáti István: Az elég sok!), én azt gondolom, ez 
felesleges politikai hangulatkeltés. (Apáti István: Jaj! De szép!)  

Ezen az okiraton az van, hogy „a korrupció egyik megnyilvánulási formája”. 
Mitől korrupció az, hogyha több állása van, és mondjuk, megkapja érte a 
tiszteletdíját? Ez egy demagógia! Ide van írva, hogy „a korrupció egyik 
megnyilvánulási formája” - de mitől korrupció az, hogy Bárándy képviselő úr esetleg 
megkapja a parlamenti fizetését a munkája után? Ez nem korrupció! És mellette 
esetleg betölt valamilyen testületben, mondjuk, az egyetemen valamilyen tisztséget - 
mert akkor az is egyfajta… Mert ugye, úgy döntöttünk, hogy a művészeti, 
tudományos, egyéb, akármilyen tevékenység mellett képviselői tisztséget is elláthat, 
illetve fordítva. Viszont fogtunk néhány társadalmi csoportot, jelesül mondjuk, az 
adótanácsadót, a könyvvizsgálót, a fogorvost, a háziorvost, az ügyvédet, ezeket pedig 
beletaszítottuk egy olyan rendszerbe, hogy ne tudja azt a tevékenységet vállalni. Tehát 
lényegében döntenie kell, hogy az egyéni praxisát feladja vagy sem. Ez egy döntés 



 30 

volt, megszavaztuk, rendben is van. Most az egyetemi tanár vagy a tanársegéd mitől 
különbözik egy másik, mondjuk, egy felügyelőbizottsági tisztséget ellátó személytől? 
Semmiben sem különbözik. Ez nem álláshalmozás; ha el tudja látni, akkor lássa el. 
(Apáti István: De nem tudja!) Viszont ha ellátja, akkor meg járjon utána neki 
tiszteletdíj, mert ingyen meg ne lásson el senki semmilyen tevékenységet! Az a 
tevékenység a korrupció! 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem Bárándy képviselő urat, hogy a 

vitában elhangzottakra kíván-e válaszolni. (Dr. Papcsák Ferenc: Mitől különbözik?) 
Parancsoljon! 

Dr. Bárándy Gergely válaszai 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Sok mindenre 
lenne érdemes és próbálok mégis röviden válaszolni.  

Azért Papcsák képviselő úrnak mondanám, és itt bekiabálás szintjén ez el is 
hangzott, hogy milyen szépen érvelt amellett, hogy a csak önöknek nyitva álló 
lehetőségeket be lehessen tölteni, csak önöknek, egyébként senki másnak. (Dr. 
Papcsák Ferenc: Mire gondol?) Hát, arra gondolok, Papcsák képviselő úr, hogy 
legyen szíves mondani egyetlen olyan ellenzéki képviselőt, vagy mondjuk, a Fidesz–
KDNP-pártszövetségen kívüli más pártba tartozó embert, aki miniszteri biztos, vagy 
ezekben a felügyelőbizottságokban szerepet vállal. (Közbeszólások. - Dr. Papcsák 
Ferenc: Az előző nyolc évből?) Tudna egy olyan képviselőt mondani közülünk, akit 
érint ez a történet? Mert én nem tudok. (Dr. Papcsák Ferenc: Hogyan lehetne 
ellenzéki képviselő miniszteri biztos?!) Sem a mi frakciónkból, sem más ellenzéki 
frakcióból.   

Tudja, nyitva áll a lehetőség valóban az oktatási tevékenység előtt, 
bizonyosfajta oktatási tevékenységek előtt. Két megjegyzésem lenne: hogy egyrészt ez 
mindenki számára nyitva áll, tehát akár kormánypárti, akár ellenzéki; amiről ön 
beszél, az csak és kizárólag kormánypárti képviselőknek áll nyitva. Kettő: ön nem 
végez vélhetően ilyen tevékenységet; én elárulom önnek, hogy ezek a tevékenységek, 
amit képviselők szoktak oktatási tevékenységként végezni, én konkrétan tizennégy 
éve végzem ingyen ezt a tevékenységet, az oktatási tevékenységet. Tizennégy éve, 
ingyen. Na, ez a realitás. Ha jól tudom, azokkal a pozíciókkal, amikről Apáti képviselő 
úr is beszélt, meg amiről mi is beszélünk, bizony súlyos százezer forintokat vagy 
milliókat lehet keresni. Az oktatási tevékenységgel aligha. Elárulom önnek, hogy ott 
egy főállású egyetemi adjunktus egyébként nagyjából nettó 100 ezer forintot visz 
haza, egy főállású egyetemi adjunktus, csak úgy miheztartás végett: 100-140 ezer 
forint körüli nettót visz haza.  

Úgyhogy nem erről van szó szerintem. Pontosan értik, hogy miről van szó (Dr. 
Papcsák Ferenc: De mi a korrupció benne?), csak nem akarják megérteni.  

Áttérve a másik törvényjavaslatra, amit Vas képviselő úr mondott: az, hogy ez 
interpellációval tisztázható-e. Képviselő úr, nem akarok hosszas okfejtésbe 
bocsátkozni arról, mert szerintem a bizottság minden tagja, beleértve önt is, pontosan 
tudja, mi a különbség egy parlamenti műfaj és egy fegyelmi eljárás között, ugye? (Dr. 
Vas Imre: Persze.) Ez enyhén szólva is nagy különbség. Az tehát, hogy azért nem 
érdemes fegyelmi eljárásra lehetőséget adó jogszabályt elfogadni, mert egyébként van 
parlamenti műfaj abban a kérdésben, hát, ez enyhén szólva is csúsztatásnak minősül. 
A probléma az, tisztelt képviselőtársaim, hogy sose kerül a parlament elé ezekből az 
ügyekből semmi, merthogy nem folyik fegyelmi vizsgálat, nem folyik semmiféle 
feltáró jellegű vizsgálat. Éppen ezért egy parlamenti képviselő nem is tudja azt, hogy 
ott bent mi történt vagy mi nem. A sajtóból értesül valamiről, mondjuk, fölveti ezt egy 
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interpellációban, arra mond valamit a miniszter, amit vagy tud cáfolni a képviselő, 
vagy nem, de leginkább nem tud. Mert az egyik azt mondja, hogy történt, a másik 
meg, hogy nem. De mivel semmilyen információhoz nem juthat hozzá, amihez 
mondjuk, egy fegyelmi eljárásban hozzá lehetne jutni, hát, így aztán elég nehéz ebben 
tisztán látni! Mi azt javasoljuk, hogy a miniszter köteles legyen ezeket az eljárásokat 
megindítani és az ezekhez tartozó tényeket a parlament illetékes bizottsága elé tárni, 
ahol egyébként erről már érdemben lehet vitatkozni.  

Azt, hogy egyébként milyen juttatások illethetik meg ezeket az embereket, 
mármint miniszterelnöki biztost, megbízottat, kormánymegbízottat, államtitkárt s a 
többi, erről azért nem kívánok bővebben szólni, mert Apáti képviselő úr nagyon 
pontosan elmondta, hogy mi ezzel kapcsolatban az igazság. Köszönöm szépen. 

Szavazás az indítványok tárgysorozatba vételéről 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Határozathozatal következik. Tisztelt Bizottság! 
Kérdezem, ki javasolja… (Közbeszólások.) Elnézést kérek, a zárszó után senkinek nem 
adok hozzászólásra lehetőséget. Ez így működik. 

Arról fogunk tehát dönteni, hogy a T/3027. számú törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételét ki támogatja. Aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Ez 4 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ez 6 nem. 

A T/3028-as törvényjavaslat következik, a kormányhivatalok vezetőivel 
kapcsolatos indítvány. Ki támogatja? (Szavazás.) Ez 4 igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Ez 6 nem. 

Következik a vagyonnyilatkozat-tételi eljárások tárgyával összefüggő T/3030. 
számú törvényjavaslat. Ki támogatja? (Szavazás.) Ez 4 igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Ez 6 nem. 

Megállapítom, hogy a bizottság nem vette tárgysorozatba a három önálló 
indítványt. 

Tisztelettel, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a bizottság 
restanciajegyzéke üres, jelen pillanatban semmi olyan nincs, ami sürgető lenne. Ez 
nem jelenti az, hogy a jövő hét történései okán ne kelljen esetleg bizottsági ülést 
összehívni, de pillanatnyilag erről sem tudok nyilatkozni. (Apáti István: És ha igen, 
melyik napra?) Akkor kedden lesz bizottsági ülés, merthogy több frakció kérte - 
többek között a Jobbik -, hogy hétfőn ne legyen bizottsági ülés a frakcióülések okán. 

Az ülés berekesztése 

Köszönöm a jelenlétet. A bizottsági ülés berekesztem. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja:12 óra45 perc)  
  

Dr. Rubovszky György 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


