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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 02 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait, köszöntöm a 
munkatársakat, és mindenkit, aki a munkánkat figyeli.  

Tisztelt Bizottság! Jegyzőkönyvbe mondom a helyettesítést: Vitányi István 
alelnök úr helyettesíti Varga József képviselő urat, Vas Imre alelnök úr helyettesíti 
Demeter Zoltán képviselő urat, jómagam helyettesítem Budai Gyula alelnök urat. 
Megállapítom, hogy a bizottság ezzel határozatképes.  

Tisztelt Bizottság! Először a napirenddel kapcsolatban kell határozatot 
hoznunk. Van egy javaslat, amely szerint Vas Imre alelnök úr azt indítványozza, hogy 
az igazságügyi alkalmazottak szolgálati viszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, 
valamint a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról 
és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosításáról szóló 
T/12920. számú törvényjavaslat részletes vitáját a bizottság vegye le a napirendjéről. 
Kérdezem, ezzel kapcsolatosan kíván-e valaki hozzászólni. Bárándy képviselő úrnak 
adok szót. 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én ennél 

kicsit bővebb indokolást szeretnék kérni Vas képviselőtársamtól. Egyszerűen azért - 
és indokolom is a kérésemet -, mert az általános vitában éppen az volt az indoka 
annak, hogy képviselői egyéni indítványként nyújtotta be egyébként az igazságügyi 
államtitkár ezt a javaslatot, hogy nem tűr halasztást ennek a problémának a 
megoldása. Most ehhez képest meg azt látjuk, hogy úgy tűnik, mégiscsak tűr 
halasztást. Úgyhogy egy bővebb indokolást hadd kérjek Vas Imrétől! Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Fogok adni lehetőséget rá, de annyit hadd mondjak el, hogy legjobb 

tudomásom szerint nem ebben a törvényben, de még az idén elfogadásra kerülnek 
azok a szükséges döntések… De ezt ne én mondjam - megadom a szót Vas Imre 
alelnök úrnak. 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Ezt a 

problémát idén mindenképpen rendezni kell. Ehhez további egyeztetések 
szükségesek; még nem dőlt el, hogy ebben a törvényben vagy egy másikban, emiatt 
kérjük a levételét. De mindenképpen az idén, úgy, hogy január 1-jétől ez hatályba 
léphessen, rendezni kívánjuk a problémát. 

 
ELNÖK: Kérdezem, hogy ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban van-e további 

hozzászólás. (Nincs ilyen jelzés.) Nincs. 
A következő, napirenddel kapcsolatos javaslat Apáti képviselő úrtól érkezett a 

Magyarország Alaptörvényének hetedik módosításáról szóló T/12895. számú 
törvényjavaslat napirendre vétele kapcsán. Szeretném elmondani, hogy a bizottság 
november 16-án került kijelölésre, tehát bőven határidőn belül vagyunk, ezért nem 
terjesztettem én ezt be napirendi javaslatként. Ezzel kapcsolatban Apáti képviselő 
úrnak adok szót. 
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DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 
Jelenlévők! Igaz ugyan, hogy formálisan a 30 napos határidő még nem telt le, de több 
okból is fontos lenne az Alaptörvény hetedik módosításának napirendre vétele és a 
tárgysorozatba vételről szóló döntés mielőbbi megszületése. Egyrészt a közelgő 
decemberi EU-csúcs miatt, másrészt pedig tegnap a rendészeti bizottság ülésén Kósa 
Lajos bizottsági elnök úr, frakcióvezető úr úgy fogalmazott, hogy tavasszal újabb 
migrációs hullámtól lehet tartani. Emiatt lenne az fontos, hogy egy olyan politikai, 
jogi, majd nyilván egy fizikai zárszerkezetet állítsunk fel a magyar határokra, amely 
légmentesen zár, amely valamennyi jogcímen történő illegális bevándorlás ellen 
megvédi az országot és a magyar embereket.  

 Meg kell ismételnem azt a kijelentésünket, hogy ez szóról szóra megegyezik a 
miniszterelnök úr által korábban benyújtott javaslattal, illetve az ötpárti 
egyeztetéseken kimunkált javaslattal. Mindössze egyetlen mondatnyi kiegészítés 
szerepel, amelynek az a lényege, hogy a letelepedés jogosultsága ellenérték 
megfizetéséhez sem köthető; tehát sem dollárban, sem euróban, sem forintban nem 
vásárolhatja be magát senki Magyarországra. Bámulatos zűrzavar alakult ki a Fidesz 
kommunikációjában ezzel kapcsolatban. A legutóbbi, légből kapott érv az volt, hogy 
akkor a turistavízumot is lehetetlenné tenné ez a jobbikos javaslat. Nos, hát ezt 
Völner Pál fogalmazta meg, aki vagy szándékosan ködösít, ez a jobbik eset, vagy 
egyszerűen nem ért a szakmájához, mert ha értene, akkor tudnia kellene, hogy a 
turistavízum esetében az illeték megfizetése magának az eljárásnak a díja, és nem 
valamifajta letelepedési jogért vagy lehetőségért fizetett ellenérték.  

Tehát mivel egymondatnyi eltéréssel az a változat került beadásra, amelyet 
egyébként önök is elfogadtak, és amely - emlékezzünk vissza! - a november 8-ai 
zárószavazás előtti utolsó szavazásnál, tehát a TAB-módosítókról szóló szavazásnál 
155 igen szavazatot kapott, tehát a Fidesz mellett a Jobbik-frakció is támogatta, ezért 
úgy gondolom, a világon semmi észérv nem szól amellett, hogy ezt ne vegyük 
napirendre. Minden észérv amellett szól, hogy napirendre vegyük és tárgysorozatba 
vegyük, annak érdekében, hogy a kívánt hatást, Magyarország védelmét meg tudjuk 
végre oldani, és hogy olyan egészséges kompromisszum szülessen, amely után 
mindenki tiszta és jó lelkiismerettel tudja ezt megszavazni. 

Az pedig már csak felteszi a pontot az i-re, hogy december 12-13., december 
közepe tájékán beáll a téli ülésszünet, és ha a normál menetrendet követjük, hacsak 
nem történik valami rendkívüli, akkor február elején kezdődik a parlament tavaszi 
ülésszaka. Úgyhogy ez adott esetben nemhogy néhány napos vagy hetes, hogyan akár 
több hónapos késedelmet szenvedhet. S ha valóban annyira fontos ez a Fidesz 
számára is, és nem csak egy pártügy, hanem valóban nemzeti ügy és nemzeti érdek, 
akkor semmi akadálya a napirendre vételnek. Természetesen módosító 
indítványokkal lehet kezelni, lehet változtatni; jól tudjuk, hogy ennek semmi akadálya 
nincs. Úgyhogy ennek alapján kérem a napirendre vételt. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bennem ugyan fölmerül az a kérdés, hogy ha olyan 

lényegtelen az eltérés, akkor a lényegest miért nem szavazta meg a Jobbik (Dr. Apáti 
István: Azt meg kell kérdezni majd a Fidesz képviselőitől!) - de ez nem az én dolgom, 
ezt majd a Jobbik elbírálja. Ez a KDNP-álláspont. 

Megadom a szót Vas Imre alelnök úrnak. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Szerintem 

semmi észérv nem szól amellett, hogy napirendre vegyük, a Jobbik lelkiismeret-
furdalását leszámítva. Nem szokás a magyar jogrendszerben egy IRM-rendelet 
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módosításához Alaptörvényt módosítani, merthogy ez a dolog tulajdonképpen egy 
IRM-rendeletben van szabályozva. Mást meg egyébként nem tilt.  

Azt képviselőtársam is helyesen mondta, hogy azt az egy bekezdést leszámítva 
önök szavazták le. Annak az egy bekezdésnek pedig nincs értelme. (Dr. Apáti István: 
Szerinted.) Értem én, látszik, hogy a Jobbiknak legalább egyes képviselőit furdalja a 
lelkiismeret, ezt látjuk. De semmi észérv nem szól amellett, hogy ezt napirendre 
vegyük, amikor önök körülbelül három hete szavazták le ugyanezt az alaptörvény-
módosítást. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bárándy képviselő úr kért szót. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én alapvetően 

nem a Jobbik meg a Fidesz vitájába szeretnék beleszólni, ez az önök dolga. Csak 
szeretném azt jelezni, hogy mi eddig is tartózkodtunk a szavazásban való részvételtől 
az Alaptörvény kapcsán, most is ezt fogjuk tenni, tehát nem veszünk részt a 
szavazásban.  

Mindazonáltal, ha már nálam a szó, azt azért szeretném megjegyezni, hogy 
valóban furcsa a kormánynak vagy a kormánypártoknak a hozzáállása, mert a 
miniszterelnök és a miniszterek is azt mondták, hogy a letelepedési kötvényt meg 
kívánják szüntetni. Mi voltunk az elsők egyébként, akik ezzel kapcsolatban 
fölszólaltunk és ezt követeltük. Ez pedig semmi mást nem tartalmaz, mint a 
letelepedési kötvénynek a kivezetését, plusz ugyanazt a javaslatot, amelyet a Fidesz 
meg kívánt szavazni. Tehát ha már egyszer a miniszterelnök meg a miniszter azt 
mondta, hogy ki kívánják vezetni a letelepedési kötvényt, nosza, itt lenne a lehetőség, 
hogy a saját alaptörvény-javaslatukat megszavazzák! De persze ez az önök vitája, még 
egyszer mondom, nekem nincs semmi közöm ehhez. Mi nem veszünk részt a 
szavazásban. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Apáti képviselő úr kíván válaszolni. 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Igen, fontos reagálni; köszönöm a szót, elnök úr. 

Először is, tegyük tisztába a dolgot: nem azt mondtam, hogy lényegtelen, mert a 
tartalmát tekintve nagyon lényeges ez az egy bekezdés. A terjedelmét tekintve, az 
egymáshoz viszonyított arányában, tehát a már megszavazott, az általunk is 
támogatott szöveg és az egy bekezdés hossza vagy terjedelme az, ami a szöveg 
terjedelméhez képest talán nem túl jelentős, de ami benne van, a tartalma, az igenis 
jelentős. 

Elmondtuk már november 8-a óta többször, hogy a módosítás szövegében az a 
rész, amit mi is megszavaztunk, az jó volt; azért is támogattuk, mert jónak tartottuk. 
A rossz az, ami kimaradt belőle, a rossz az, ami nincs. Ami benne van, az jó.  

Tiszta a lelkiismeretünk, kedves Vas Imre, tiszta a lelkiismeretünk. Önöknek 
viszont, úgy néz ki, hogy nem tiszta. (Dr. Vas Imre nevet.) Pontosan 120 milliárd 
okuk lehet arra, hogy ne támogassák a letelepedési kötvények kivezetését. Már most 
ott tartunk, hogy miért ennyire fontos és miért lényeges: BM-adatok szerint legalább 
3915 személy vásárolt ilyen kötvényt és szerzett először schengeni tartózkodási 
engedélyt, majd hat hónap elteltével élethosszig tartó letelepedési jogosultságot.  

 
ELNÖK: Ilyen nincs! (Dr. Vas Imre: Ilyen nincs. Képviselőtársunk nem ismeri 

a jogszabályokat.)  
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DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Közeli hozzátartozók, illetve családegyesítések 
révén közel 18 ezren - kicsit jobban ismerem, mint te, Imre - jöhetnek 
Magyarországra. Ez a Brüsszel által első körben meghatározott kvóták 
tizenháromszorosa. Inkább ezt a fonákságot, ezt az ellentmondást kellene feloldani.  

Tükröt tartunk önök elé. Addig-meddig beszéltek az illegális bevándorlásról, 
belehajszolták a közvéleményt a saját kommunikációjuk saját maguk által 
megteremtett csapdájába, belehúzták a nyakukat a hurokba, most megpróbálják 
kivenni ilyen mondvacsinált magyarázatokkal. Egy módon jöhetnek ki ebből a 
hurokból: ha támogatják ennek a javaslatnak a napirendre vételét.  

Mint ahogy elmondtam, nem elég az, ha mondjuk, az öt-nyolc-tíz ajtó vagy 
kapu közül csak négyet vagy kilencet zárunk be; mindet be kell zárni, kivétel nélkül, 
annak érdekében, hogy hatékonyan meg tudjuk védeni Magyarországot az illegális 
bevándorlás valamennyi formájától. És tegyék már föl maguknak a kérdést, nem mint 
jogászok, hanem a józan paraszti ész alapján: jól tudják, hogy ez alapján nem csak 
azok veszélyesek, akik kerítésen keresztül jönnek be, hanem azok is, akik komoly 
tőke, komoly mennyiségű pénz birtokában nemcsak üzleti hálózatot, hanem akár 
terroristahálózatot is építhetnek Magyarországon. Amilyen állapotban jelenleg a 
magyar terrorelhárítás van, sem a kötvényesek leellenőrzésében, annak a 
hatékonyságában nem lehet bízni, sem egyéb terrorelhárítási tevékenységben, 
úgyhogy legalább a tőlünk telhetőt tegyük meg, és támogassuk ezt a javaslatot! Ne 
próbálják ezt megerőszakolt, mondvacsinált, izzadságszagú érvekkel megfúrni, mert 
nem fogják tudni a közvélemény előtt hitelesen elmondani, hogy mi változott 
november 8-a óta, miért nem támogatják azt, ami másfél éven keresztül a 
legfontosabb témájuk volt. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A legfurcsább az, hogy egy jogszabály alapján való 

bejövetelt ön illegális betelepítésnek minősít. De ez teljesen közömbös, csak 
figyelmeztetésképpen mondtam el. (Dr. Apáti István: Köszönöm.)  

Tisztelt Bizottság! Most a napirend-módosításokról kell döntenünk. Az első 
napirend-módosítási indítvány, ahogy említettem volt, Vas Imre alelnök úré, amely a 
T/12920. számú törvényjavaslat levételéről szól. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki 
támogatja ennek a napirendi pontnak a levételét. (Szavazás.) Ez 9 igen. Répássy 
képviselő úr Vigh László képviselő urat helyettesíti, ez már ennél a szavazásnál is így 
történt. Ki van ellene? (Szavazás.) Ilyen nincs. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 3 tartózkodás mellett a bizottság levette napirendjéről a 
napirendi javaslat 5. pontját.  

A következő napirend-módosítási indítványt Apáti képviselő úr terjesztette elő, 
miszerint a T/12895. számú, az Alaptörvény hetedik módosítása tárgyában 
előterjesztett törvényjavaslatot vegye a bizottság a mai napirendjére. Aki ezt 
támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ez 1 igen. Ki van ellene? 
(Szavazás.) Ez 9 nem. (Dr. Apáti István: Lelkiismeret!) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
Ilyen nem volt. (Dr. Bárándy Gergely és Teleki László nem vettek részt a 
szavazásban.) Nem került tehát napirendre ez a törvényjavaslat. 

Az így, az 5. napirendi pont levételével módosított napirendet teszem föl 
szavazásra. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja az így már négy pontra csökkent 
napirendünket. (Szavazás.) Ez 8 igen. Ki van ellene? (Szavazás.) Ez 1 nem. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 3 tartózkodás mellett a bizottság 
elfogadta a napirendet. (Dr. Apáti István kimegy a teremből.)  

Tisztelt Bizottság! Tájékoztatásul szeretném közölni a tisztelt bizottsággal, 
hogy a napirendünk 1. és 2. pontjában lévő beszámolók, vagyis a Nemzeti Emlékezet 
Bizottságának a 2015. évről szóló beszámolója, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és 
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Információszabadság Hatóság elnökének 2015. évi beszámolója tekintetében a 
Házbizottság leadta az Országgyűlés jogkörét az Igazságügyi bizottság. Itt mi a 
beszámolóról végleges döntést hozunk, amelyet tájékoztatásul megküldünk a 
Házbizottságnak. Tehát nem előkészítő ülésről van szó, hanem érdemi döntést kell 
hoznunk. 

Országgyűlési beszámoló a Nemzeti Emlékezet Bizottsága 2015. évi 
tevékenységéről (B/12105. szám)  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 85. § (2) bekezdése alapján és 
lehetőség szerint a határozathozatal) 

Rátérünk az első beszámoló meghallgatására. Nagy tisztelettel köszöntöm 
Földváryné Kiss Réka elnök asszonyt és munkatársait. Megadom a szót elnök 
asszonynak - bár a beszámolót is megkaptuk, és láthatóan minden képviselő annyi 
anyagot kapott a helyszínen, hogy a következő évi beszámolóig nem fogjuk tudni 
elolvasni. (Derültség.) De nem komolytalankodom tovább - tessék parancsolni! 

Földváryné Kiss Réka szóbeli kiegészítése 

FÖLDVÁRYNÉ KISS RÉKA, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke: 
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Jelenlévők! (Dr. 
Apáti István visszatér a terembe.) Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy 
röviden összefoglalhatom önöknek a Nemzeti Emlékezet Bizottsága 2015. évi 
tevékenységét, és ha nem is teljes körű, de talán a legfontosabbnak tartott 
eredményeinkről röviden egy összefoglalót adhatok önöknek.  

Az Országgyűlés Magyarország Alaptörvényében foglalt felhatalmazása alapján 
létrehozott független történésztestület munkájáról számolok be, amelynek feladata a 
kommunista diktatúra hatalmi működésének rendszerszintű föltárása, a diktatúra 
emlékezetének megőrzése és az ezzel kapcsolatos társadalmi emlékezet formálása. A 
bizottság öttagú; egy viszonylag kicsi hivatal áll mögöttünk, mintegy 15 fiatal kutató, 
akik állandó státuszban vannak, mellettük pedig a hivatal működését segítő 
munkatársak, hiszen teljesen minden más állami szervtől függetlenül végezzük a 
tevékenységünket. S mellette szakmai összefogással különböző levéltári 
intézményekkel, Tudományos Akadémiával, egyetemi, szakmai műhelyekkel való 
együttműködés keretében mintegy 50-60 olyan kutatóval dolgozunk együtt, 
történészekkel, jogászokkal, akik segítik egy-egy témakörben a munkánkat. 

2014 februárjában állt föl a testület, tehát a 2015. év, amelyről most 
beszámolok, az első teljes éve a bizottság működésének. Röviden négy nagyobb 
témakörben szeretném bemutatni a bizottság működését. Az első az alapkutatásokat, 
tudományos kutatásokat érinti; a második ennek az ismeretterjesztését, 
disszeminálását, publikálását; a harmadik témakör, amelyet rendkívül fontosnak 
tartok, a nemzetközi kapcsolataink kiépítése; a negyedik témakör pedig az 
iratföltárás, a minősített iratokkal való foglalkozás, az ezzel kapcsolatos 
tevékenységünk. 

A bizottságnak a törvényben is megfogalmazott alapfeladata, hogy levéltári 
források, tudományos feltáró munka révén hozza nyilvánosságára kutatásának az 
eredményeit. A 2015. év folyamán sikerült egy, azt hiszem, elég komoly és 
nagyjelentőségű adatbázist létrehoznunk, amelyet 2016 elején, február 25-én, a 
kommunizmus áldozatainak emléknapjához kapcsolódóan hoztunk nyilvánosságra, 
és amely a „Kommunista hatalombirtokosok – 1956” címet viseli. Azoknak a nemcsak 
névsorát, hanem rövid karrierpályáját, tehát tevékenységét is igyekeztünk bemutatni, 
akik vagy betöltött státuszukból fakadóan, tehát a pártállami struktúrából fakadóan 
végzett tevékenységük, vagy pedig személyes tevékenységük folytán szerepet vállaltak 
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az ’56-os megtorlásokban. Ha a teljes adatbázist nézzük, tehát mind az ’56-os 
kommunista hatalombirtokosok, mind pedig az egyéb, a ’45-89 közötti időszakra 
vonatkozó hatalombirtokosok adatbázisát nézzük, akkor mintegy ezer olyan egykori 
pártállami vezető, illetve az apparátusban szerepet vállaló, azt működtető személynek 
az életrajza, rövid karrierpályája olvasható most már a honlapunkon, akik 
meghatározó szerepet, vagy pedig a háttérben, de kulcsszerepet játszottak a rendszer 
működtetésében. S amit ezen belül is az egyik legfontosabb eredménynek tartok, hogy 
az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárával együttműködésben egy nagyon 
alapos és széles körű kutatómunka eredményeként azt a hiányzó időintervallumot, 
amely pont a megtorlás időszaka szempontjából a legfontosabb, az ’56-62 közötti 
állambiztonság vezetőinek teljes struktúráját, névsorát és rövid karrierpályáját 
sikerült összegyűjtenünk, fölvázolnunk. Ez egy rendkívül aprólékos és sokszor 
pepecselő iratföltáró munka eredménye, tehát nagyon komoly szakmai összefogás 
eredményeként sikerült 291 állambiztonsági vezetőnek az életpályáját fölvázolni, és 
elkezdtük azoknak a vizsgálótiszteknek az életpályáját is meghatározni, fölvázolni, 
akik az egyes megtorló pereket elindították, tehát még a politikai rendőrségi 
szakaszban. Ez kevésbé ismert, de rendkívül fontos nevek és életpályák kerültek így 
nyilvánosságra.  

Ehhez kapcsolódóan szeretném elmondani, hogy van két olyan nagy volumenű 
együttműködésünk, amelynek az első eredményét 2015-ben már be tudtuk mutatni. A 
Kúria elnökével és a legfőbb ügyész úrral együttműködésben megindult szintén a 
megtorlásokhoz kapcsolódóan azon jogászok életpályájának a feltárása, akik szerepet 
vállaltak halálos ítélettel záródó, ’56-os megtorló ügyekben. Erről 2015-ben egy 
konferenciát tartottunk a Kúria elnökével és a legfőbb ügyész úrral 
együttműködésben, és hamarosan ez az anyag is teljes körben nyilvánosságra fog 
kerülni.  

A másik: a Magyar Tudományos Akadémiával együttműködésben egy 
vidéktörténeti munkacsoportot hoztunk létre, ahol most már országos lefedettségben 
mintegy 30 fiatal kutató, levéltáros, történész kolléga kezdte el a munkáját. Azt kell 
mondjam, teljesen ismeretlen levéltári anyagokat hoznak elő, nem mindig nagyon 
könnyű körülmények között, mert a levéltári hálózat bizony sok támogatásra szorul. 
Azt gondolom, itt egy olyan fiatal generáció kapcsolódott be a munkába, akiknek az 
első eredményeit hamarosan egy kötet formájában is be tudjuk mutatni. 2015-ben 
egy nagyszabású konferenciát tudtunk tartani a Magyar Tudományos Akadémia 
székházában, ami a történeti kutatás szempontjából, a történeti tudat formálása 
szempontjából rendkívül fontos tevékenység volt. 

Nagyon nagy hangsúlyt helyezünk a tudományos ismeretterjesztésre és 
különösen a fiatal generáció megszólítására, akiknek nincs túl sok ismeretük erről az 
időszakról. Ezt rendkívül fontosnak tartjuk. Ehhez speciális programokat indítottunk 
el, a kollégák együttműködésében létrehoztunk egy interaktív honlapot nullaev.hu 
címmel, amely az 1945-ös sorsfordító esztendőnek a kérdésköreit, a szovjet 
megszállás és a szovjetizálás kérdésköreit próbálja meg kifejezetten a középiskolás 
korosztályt megszólítva bemutatni. Szintén a Gulág-emlékévhez kapcsolódóan, a 
ceglédi hadifogoly- és gyűjtőtáborról egy háromdimenziós számítógépes alkalmazást 
hoztunk létre, szintén a középiskolás korosztályt megszólítva. Létrehoztunk egy 
YouTube-csatornát, hiszen sajnos egyre kevesebb a még velünk együtt élő egykori 
áldozatok száma, az ő történeteiket összegyűjteni és nyilvánosságra hozni rendkívül 
fontos feladatnak tartjuk. A látogatottságából azt gondolom, ez nagyon nagy 
érdeklődésre tart számot, mintegy 28 órányi letöltést tudunk magunk mögött már az 
első évben. Összességében a hatalombirtokos-honlapunkat, illetve a honlapunknak 
ezt a tematikus részét mintegy 60 ezren látogatták, és összességében a honlapunk 
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látogatottsága az első évben a 100 ezres nagyságot érte el, amit szintén nagyon fontos 
eredménynek tartok.  

Az új kutatásoknak a középiskolai oktatás átalakításában vagy lefuttatásában 
betöltött szerepe szempontjából tartom szintén nagyon fontosnak az 
együttműködésünket a Rubicon folyóirattal, amelyiknek egy tematikus számát most 
is elhoztuk önökhöz. Itt tulajdonképpen eddig kevéssé tárgyalt témaköröket tudunk a 
nagyközönség számára is érthetően bemutatni. Tehát megpróbáljuk az új kutatási 
eredményeket nemcsak a szűkebb szakma, hanem a tágabb érdeklődő nyilvánosság 
számára is megjeleníteni.  

A harmadik témakörhöz kapcsolódóan nagyon röviden. Rendkívül fontosnak 
és kulcskérdésnek tartom a nemzetközi kapcsolataink kiépítését. Azt gondolom, a 
történeti ismeretek és különösen a kommunista diktatúra működésével kapcsolatos 
ismeretek, különösen azokban az országokban, Európa nyugati felében, ahol 
szerencsésebb történeti háttérrel bírnak, és nem tapasztalták meg a kommunista 
diktatúrát, sajnos rendkívül gyengék; nagyon sok a tévtanítás, nagyon sok a téves 
ismeret. És azt hiszem, különösen a magyar történelem elhelyezése a nemzetközi 
porondon, ott bizony szintén a szakmai összefogás segítségével, rendkívül sok 
tennivalónk van, úgyhogy a 2015-ös tevékenységünknek egy jó része ezeknek a 
tudománydiplomáciai csatornáknak a kiépítésére fókuszált. Van két olyan nagy 
nemzetközi ernyőszervezet, az Európai Emlékezet és Lelkiismeret Platformja, illetve 
az Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózata, az egyik prágai, a másik varsói 
székhelyű, amelyek nemzetközi szinten foglalkoznak a kommunista diktatúra 
emlékezetének megőrzésével és tematizálásával. Mind a kettőnek tagja lett a Nemzeti 
Emlékezet Bizottsága. A Platformmal 2015-ben egy kétnapos nemzetközi 
konferenciát tartottunk itt, az Országgyűlés épületében, nagyon kiemelkedő 
nemzetközi szakemberek részvételével; az ENRS-szel pedig 2015-ben indítottuk az 
együttműködésünket, és 2016-ban egy háromnapos nagy nemzetközi konferenciát 
tartottunk a Magyar Tudományos Akadémia épületében, harvardi és moszkvai 
professzorokkal együttműködésben, úgyhogy ez egy nagyon fontos tudománypolitikai 
kulcseredmény lett. Szintén a nemzetközi együttműködéseinknek köszönhetően 
2015-ben a Gulág-emlékévhez kapcsolódóan sikerült szintén a Magyar Tudományos 
Akadémia székházában, ami mégiscsak egy emblematikus helye a 
tudományosságnak, egy nemzetközi konferenciát megszerveznünk a Gulág-
tematikában. Ezt nemcsak azért tartom rendkívül fontosnak, mert 10 országból 16 
külföldi kutatót láttunk vendégül, tehát a maga nemében a legnagyobb szabású ilyen 
konferencia volt az elmúlt évben, nem csak Magyarországon, hanem Európában, 
hanem azért, mert nemcsak európai, tágabb európai kutatók jöttek el, hanem a 
határon túli magyarságnak is meghatározó műhelyei tudták elmondani, hogy 
Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján mit jelentett a magyar civil lakosság elhurcolása. 
Tehát sikerült a mai magyarországi, a határon túli magyar tematikát egy nemzetközi 
kontextusba és diskurzusba beágyazni, ezt rendkívül fontosnak tartom. Ez a kötet 
angolul is meg fog jelenni, tehát minden reménység szerint nemcsak a magyar 
olvasóközönség, hanem az ezzel a témával foglalkozó nemzetközi 
történésztársadalom is meg fogja jobban ismerni ezt a magyar szempontból eddig 
teljesen fehér foltnak tekintett területet.  

Olyan témakör ez a nemzetközi tudománydiplomácia, amely nagyon sok alap-, 
előkészítő és háttérmunkát igényel. Ebbe a kollégák, a Nemzeti Emlékezet 
Bizottságának tagjai és a hivatal munkatársai rendkívül sok energiát fektettek. Talán 
még egy területet említenék meg, ami számunkra nagyon fontos és kiemelkedő 
eredményeket hozott, ez az együttműködés a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézetével, 
amely ezen a területen talán a legtapasztaltabb, legnagyobb intézmény. Csak 
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nagyságrendileg, az összehasonlítás végett mondom, hogy ott több mint kétezer 
kolléga foglalkozik ugyanazokkal a feladatokkal, mint nálunk ötvenen. Velük közös 
kiállítást, közös konferenciát szerveztünk, és rendkívül sok szakmai tapasztalattal 
gyarapodtunk. Ez egy nagyon jól működő kapcsolat, s mivel a lengyel intézménynek a 
nemzetközi beágyazottsága, miután 15 éve működik, rendkívül jó, az ő segítségükkel 
olyan ajtókat is meg tudunk nyitni, ami számunkra, akik a nulláról indulunk, komoly 
és többéves munkát jelentene.  

Még egy területet említenék meg, amelyet kiemelt fontosságúnak tartunk, a 
moszkvai magyar levéltári delegátussal 2015-ben és 2016-ban is nagyon jó és intenzív 
kapcsolatokat építettünk ki, és megpróbáljuk előkészíteni és lépésről lépésre 
elősegíteni a moszkvai levéltárakban a magyar vonatkozású iratoknak legalábbis a 
részleges kutathatóságát. Itt is az a tapasztalat, hogy többet lehet tenni, mint amiről 
azt gondoljuk, hogy lehetne; ez egy rendkívül szerteágazó és nagyon lassú munkának 
lesz majd az eredménye.  

Az utolsó témakörre térnék rá röviden, amely a bizottság 2015. évét 
meghatározta, ez pedig a minősített adatok föltárására vonatkozó tevékenységünk. 
Két intézménnyel vettük föl a kapcsolatot és kezdtük meg ezen a területen a munkát, 
az egyik a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat. A KNBSZ és a Nemzeti Emlékezet 
Bizottsága között van egy együttműködés, hogy a még ott a szolgálatnál őrzött 
minősített adatoknak a tételes felülvizsgálatára sor kerüljön. Ez ’15-ben megindult, és 
’16-ban az együttműködésünk eredményeként az első irategyüttes kapcsán javaslatot 
tettünk a minősített adatok feloldására. S amennyire ez a folyamat halad, az első 
iratok, már mintegy 10 ezer oldalnyi iratanyag az Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltárába átkerült a javaslatunknak megfelelően.  

S a másik, talán legfontosabb terület, ami a 2015. évi tevékenységünket 
meghatározta, ez pedig az Alkotmányvédelmi Hivatallal együttműködésben, a 
belügyminiszter úrral, illetve rendészeti államtitkár úrral való egyeztetést követően 
megindult az Alkotmányvédelmi Hivatal kezelésében lévő mágnesszalagok történeti 
értékének föltárása. Erről elkészült egy jelentés, amelyet az Állambiztonsági 
Szolgálatok Történeti Levéltárával és a Nemzeti Emlékezet Bizottságával közösen 
létrehozott munkacsoport készített. Ezt a jelentést benyújtottuk az Országgyűlés 
elnökének, illetve a belügyminiszter úrnak, amelyben javaslatot tettünk arra, hogy a 
mágnesszalagok kerüljenek át az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárához, 
és párhuzamosan, a törvényi felhatalmazásunkkal élve, megkezdtük és folyamatosan 
végezzük a mágnesszalagokon őrzött minősített adatok tételes felülvizsgálatát; 
reményeink szerint a 2017. év folyamán ennek a történetnek is a végére tudunk jutni. 

Köszönöm szépen. Nagyon röviden ezek voltak a 2015. évünk legfontosabb 
eredményei.  

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm az elnök asszony beszámolóját. Tisztelt 

Bizottság! A hagyományokhoz híven azt kérem, hogy első körben, ha valakinek 
kérdése van az elnök asszonyhoz, azt tegye föl; majd azt követően kerüljön sor az 
értékelésre, ami fontos, mert mint említettem, végleges döntést kell hoznunk. 

Nálam először Répássy Róbert képviselő úr jelentkezett, majd Apáti Istvánnak 
adok szót. 

Kérdések 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök 
Asszony! Tisztelt Bizottsági Tagok! Mondjuk úgy, hogy két jogi természetű kérdést 
szeretnék föltenni, illetőleg azzal kapcsolatban szeretnék információt kapni. 
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Az Alaptörvény U) cikke, amelyik a Nemzeti Emlékezet Bizottságának 
létrehozásáról rendelkezik, annak a (4) bekezdése úgy szól, hogy „A kommunista 
diktatúra hatalombirtokosai a diktatúra működésével összefüggő szerepükre és 
cselekményükre vonatkozó tényállításokat - a szándékosan tett, lényegét tekintve 
valótlan állítások kivételével - tűrni kötelesek, az e szerepükkel és cselekményeikkel 
összefüggő személyes adataik nyilvánosságra hozhatók.”. Illetve a 2013. évi CCXLI. 
törvény, amely a Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szól, annak is a 20. § (2) bekezdése 
azt mondja, hogy a „közzétett adatokhoz a kommunista hatalombirtokos a rá 
vonatkozó adatok tekintetében írásbeli megjegyzést tehet, amelyet a Bizottság az 
eredeti adat változatlanul hagyása mellett közzétesz”. Tehát engem konkrétan az 
érdekel, az egyik kérdésem ezt a témakört érinti, hogy ebből a közzétételből, tehát a 
kommunista hatalom birtokosai személyes adatainak közzétételéből adódott-e 
valamilyen jogvita, adódott-e egyáltalán valamilyen vita; kvázi jelentkeztek-e valakik, 
akik megjegyzést kívántak fűzni ezekhez a közzétett adatokhoz, és ez esetleg alakult-e 
később jogvitává. 

A másik kérdéskör pedig: szintén a Nemzeti Emlékezet Bizottságára vonatkozó 
törvény 20. § (1) bekezdés i) pontja azt mondja, hogy a Nemzeti Emlékezet 
Bizottságának feladatai többek között „együttműködés az ügyészség kijelölt szervezeti 
egységeivel a kommunista diktatúra által elkövetett, el nem évülő és az Alaptörvény 
U) cikk (6) bekezdése szerinti bűncselekmények elkövetői körének felderítésében”. 
Azt szeretném megkérdezni, volt-e ilyen együttműködés, egyáltalán az ügyészség 
kijelölt-e ilyen szervezeti egységet, és hogy azzal milyen együttműködés történt. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Apáti István képviselő úr következik. 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Akkor 

kezdeném néhány kérdéssel. Konkrétan milyen javaslatot vagy javaslatokat tett a 
Nemzeti Emlékezet Bizottsága az ügynökmúlt teljes körű, ismétlem, teljes körű és 
hiánytalan feltárása érdekében, feltárása céljából az Országgyűlésnek vagy a 
kormánynak? Milyen társadalmi vitákat kezdeményeztek, akár civil szervezetekkel, 
akár ezen területet kutató, korábban vagy 2010 után létrehozott társintézményekkel?  

Egyes szakértők becslése szerint körülbelül 25-30, az ügynökmúltat és az 
ügynökhálózatot érintő iratok legalább 25-30 százalékát a titkosszolgálatok a mai 
napig indokolatlanul visszatartják. Van-e arról valamilyen, ennél pontosabb 
információjuk, hogy ez a becslés körülbelül megfelel-e a valóságnak, ettől több vagy 
kevesebb, és ez mennyiségben, minőségben milyen egyéb tulajdonságokat mutat?  

S ami nagyon nagy örömet szerzett, a mágnesszalagokkal kapcsolatos utolsó 
néhány mondata. Ezzel kapcsolatban konkrétan milyen kezdeményezésekkel 
kívánnak élni, leginkább az Országgyűlés felé, hogy ez az egyes becslések szerint 
legalább 50 ezer hálózati személyt érintő adatmennyiség hiánytalanul nyilvánosságra 
kerüljön? Illetőleg kutatják-e azt a nagyon fontos és érzékeny kérdést, hogy az első 
szabadon megválasztott parlamentbe hány volt hálózati személy menthette át magát? 
Magyarul, az első szabadon megválasztott Országgyűlésben hány olyan képviselő 
ülhetett, aki ügynök volt? És az első szabadon megválasztott kormánynak hány olyan 
tagja lehetett, és konkrétan kik ezek a személyek, akik ügynökként tevékenykedtek?  

 
ELNÖK: Őket átvilágították. 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Hát, átvilágítani sokféleképpen lehet, tisztelt 

elnök úr; elemlámpából is van sokfajta, meg sokfajta szögben lehet tartani a lámpát, 
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változik a fénytörés, attól függ, milyen fényviszonyok között, milyen 
összefüggésekben; egyáltalán az, aki az átvilágítást végzi, milyen szándékkal végzi ezt 
az átvilágítást. Munkát végezni tehát sokféleképpen lehet, ezt mindannyian jól tudjuk.  

Tehát erre vonatkozóan, és nem csak az első szabadott választott 
parlamentben, merthogy úgy kezdődik az elmúlt közel harminc év históriája, hanem 
az azóta megválasztott Országgyűlésekben és az azóta megalakult kormányokban 
hány ilyen személy lehetett? Mindezt csak azért tartom fontosnak jobboldali 
képviselőként kérdésként megfogalmazni, mert ha igaz az a kijelentés, hogy az 1990-
ben megalakult Országgyűlésben jelentős számban lehettek ilyen volt hálózati 
személyek, akik vélhetően magasabb szinteken irányították a pártállam vagy a 
diktatúra működését, akkor sajnos az akkori parlament összetételét ismerve, azt kell 
feltételeznünk - ha így van, az nagyon szomorú -, hogy magukat jobboldalinak nevező 
vagy hazudó képviselők mentették át magukat volt hálózati személyekből úgynevezett 
szabadon megválasztott, jobboldali beállítottságú képviselőkké. És alapvetően 
befolyásolhatta és valószínűleg befolyásolta is Magyarország törvényhozását, politikai 
berendezkedését, nemcsak a privatizációra, sok egyéb történetre gondolok, ha olyan 
személyek dönthettek gazdasági és társadalmi kérdésekben, akik zsarolhatóvá váltak, 
akik úgymond fogott emberek lehettek azért, mert adott esetben a rendszerváltás 
utáni titkosszolgálatok - és nem biztos, hogy csak hazai, lehet, hogy külföldi 
titkosszolgálatok - őket adott esetben sakkban tartották vagy zsarolhatták.  

A mágnesszalagok kapcsán pedig fölmerül még egy érdekes kérdés: 
valamennyi mágnesszalag Magyarországon van-e? Vagy esetleg lehetnek ilyen 
mágnesszalagok akár Moszkvában, akár más európai vagy nem európai országok 
fővárosában - hogy nagyon finoman fogalmazzak - vagy más titkosszolgálatoknál? 
Hiszen ez pontosan azért lényeges kérdés, hogy mondjuk, külföldről zsarolhattak-e 
magyar miniszterelnököt, magyar minisztereket, meghatározó, befolyásos politikai 
döntéshozókat.  

Ezek azok a kérdések, amelyek valószínűleg sem jogi, sem politikai értelemben 
nem szabad, hogy elévüljenek, túl azon, hogy a diktatúra kárvallottjai, sértettjei, 
áldozatai is valamifajta normális tájékoztatásban, erkölcsi, és ha lehet, még jogi 
elégtételben részesüljenek.  

Ennyi lenne a kérdések sora, és akkor majd az észrevételeket a következő 
körben; nem akarok elébe menni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bárándy képviselő úr kért még szót. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én is a 

kérdések körében két kérdést szeretnék föltenni. 
Az egyik, kicsit kapcsolódva Apáti képviselőtársamhoz, az ügynökmúlt 

feltárására vonatkozó jogszabálytervezetek, amelyeket az LMP nyújtott be; ha jól 
emlékszem, 12 alkalommal szavazott róla az Országgyűlés, és az ellenzéki képviselők 
egyébként ezt minden alkalommal támogatták, pontosan a teljes nyilvánosság és 
kutathatóság miatt. Azt szeretném kérdezni, önök egyetértenek-e ezzel a 
törvényjavaslattal. Nyilván nem politikai szempontból kérdezem, hanem szakmai 
szempontból: tehát rendben van-e, vagy ha nem, akkor mit kellene változtatni rajta?  

A másik kérdésem pedig, mivel látom, hogy kiemelt projektként kezelték az ’56 
emlékezetét a 2015. évben, legalábbis a beszámolójuk szerint, az a kérdésem, megint 
csak szakmai szempontból, mi az álláspontjuk arról az egyébként rendkívül erőszakos 
kormányzati propagandáról, amely gyakorlatilag úgy kívánta beállítani most először 
’56-ot, mintha ahhoz, mondjuk, a teremben lévő képeken szereplő embereknek 
gyakorlatilag semmi közük nem lenne, hanem azt a pesti srácok hajtották volna 
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egyedül végre. Ugyanis eddig ebben viszonylagos konszenzus volt Magyarországon, 
tehát senki nem vitatta el, mondjuk, Nagy Imrének vagy Maléter Pálnak a szerepét, 
közös koszorúzások voltak ebben. Most úgy tűnik, ebben némi változás következett 
be, legalábbis a hozzáállás tekintetében, és én azt gondolom, itt legalábbis érdemes 
önöknél is rákérdezni, hogy az önök kutatásai is ezt támasztják alá, vagy netán azt, 
amiben eddig huszoniksz évig Magyarországon konszenzus volt. Köszönöm szépen, 
ennyi kérdésem volt. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kész Zoltán képviselő úr kért még szót. 
 
KÉSZ ZOLTÁN (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök 

Asszony! Én is fontosnak tartom azt, amiről ön beszámolt, tehát a múlt teljes 
feltárását, és csatlakozom Apáti és Bárándy képviselőtársaimhoz abban, hogy az 
ügynökmúlt teljes körű feltárásával kapcsolatban önöknek mi az állásfoglalásuk. 
Valamint engem rettentően érdekel az, hogy ha 735 millió forint közpénzt elköltenek 
az önök bizottságának a fenntartására, és ön említette azt, hogy milyen eredményeket 
értek el akár a YouTube-csatornával vagy a Facebook-oldal hatékonyságával, ez a 
hatékonyság engem kifejezetten zavar, mert most gyorsan végigpörgettem itt a 
YouTube-csatornát: 56 feliratkozója van a Nemzeti Emlékezet Bizottságának, ami 
mondjuk, egy kis falusi oldalnak körülbelül elfogadható lenne, de egy olyan oldalnak, 
amelyik 735 millió forintot költ el, nem biztos, hogy ez megfelel. Lehet, hogy ön most 
ingatja a fejét, de meg kell nézni, a többség száz megnézettség alatt van; kettő olyan 
van, ami ezer fölött van az önök videói közül.  

Van-e arra stratégia, mondjuk, a következő évekre, hogy ez egy kicsit azért 
nőjön? Mert úgy gondolom, az, hogy eljusson az az üzenet, amit önök képviselnek - 
ami nem feltétlenül rossz üzenet -, ahhoz rettentő fontos, hogy a fiatalokhoz 
megtalálják a közösségi médiában azt a forrást, azt a csatornát, amit szerintem egy 
falusi oldal is jobban megcsinálna ennél. Bocsánat a kritikáért. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, van-e még kérdés. 

Répássy képviselő úrnak van további kérdése. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Elnök úr, mielőtt megteszem, megkérdezem 

ügyrendi szempontból, reagálhatok-e egy másik hozzászólásra. 
 
ELNÖK: Azt most ne, ha egy mód van rá. (Derültség.) Szeretném a jelen lévő 

vendégeket megkímélni az Igazságügyi bizottság belső vitatkozásaitól. Jó? (Dr. Apáti 
István: Kire reagáltál volna? - Dr. Répássy Róbert: Csak ezt akartam felmutatni. - 
Felmutatja a Rubicon folyóirat egy példányát, címlapján az „Év embere” fotójával, 
amely egy pesti srácot ábrázol.) Köszönöm szépen. 

További kérdés nincs. Megkérem az elnök asszonyt, szíveskedjen az elhangzott 
kérdésekre reagálni. 

Földváryné Kiss Réka válaszai 

FÖLDVÁRYNÉ KISS RÉKA, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke: 
Köszönöm szépen a kérdéseket és a megtisztelő figyelmüket.  

Sorrendben válaszolnék a kérdésekre, először Répássy képviselő úr kérdéseire, 
hogy a hatalombirtokosok hogyan fogadták ezt a közzétételt. Jogvitánk nem volt, 
tehát olyan típusú észrevétel, ami jogvitává alakult volna, ilyen nem volt. Több olyan 
megkeresés volt, elsősorban nem az érintettek, hanem már leszármazottak részéről, 
hiszen itt azért az idő múlásával számolnunk kell. Többféle megkeresésünk volt: volt, 
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aki vitatta az állításainkat; volt, aki információt kért be. Mi minden esetben, miután 
mindig törekedtünk arra, hogy pontos levéltári források alapján dolgozzunk, tehát ezt 
szeretném mindenkinek újra és újra nyomatékosan hangsúlyozni, ezt rendkívül 
fontosnak tartom, hogy azt gondolom, egy ilyen rendkívül érzékeny témakörben a 
pontos tudományos föltárásnak és a pontos szakmai megállapításoknak és 
dokumentált megállapításoknak hihetetlen nagy a szerepe, hogy hiteles tudjon 
maradni az, amit mi képviselünk. Ezt minden esetben mi is megtettük. Volt olyan, 
hogy a leszármazottakat, családtagokat elláttuk azokkal a levéltári 
dokumentumokkal, amelyek a felmenők adott tevékenységét dokumentálták, és 
tulajdonképpen ezzel nyugvópontra került a történet. Volt olyan, amikor valakik a mi 
kutatásaink alapján akár családi adatokban találtak új információkat, és ebben is 
segítettünk. És volt olyan, talán ez kapta a legnagyobb nyilvánosságot - és ott a 
látogatottságunk is igen-igen magas volt -, amikor egy leszármazott az édesapjának az 
állambiztonsági tevékenységéért, ami ennek a kutatásnak a nyomán került 
nyilvánosságra, ezt követően egy nyilvános Facebook-bejegyzésben, majd pedig utána 
sajtóinterjúkban is jelezte, hogy ő mint leszármazott kér bocsánatot azoktól az 
áldozatoktól, akik az édesapja állambiztonsági tevékenysége nyomán vélhetően 
áldozatai lettek az elmúlt rendszernek. Tehát én azt gondolom, a társadalmi hatása, a 
nyilvánosságra gyakorolt hatása ennek a tevékenységnek sokkal komplexebb kérdés, 
mint az, hogy most éppen hogy és hány számot talált. Bízom benne, hogy minden 
falusi internetes megjelenés ennyire mély tartalmakat hordoz, mint amennyit a 
Nemzeti Emlékezet Bizottsága a honlapján közzétesz. 

Van tehát érdeklődés, de tulajdonképpen jogvitára nem került sor. Bár éppen a 
KB- és a PB-tagok között, miután ott 1989-ig már el tudtuk vinni egy év alatt, vannak 
olyanok, akik még élhetnek, de jogvitára nem került sor. Mondom, én azt gondolom, 
leginkább azért, mert minden állításunkat levéltári dokumentumokkal tudjuk 
bizonyítani. 

Együttműködés az ügyészséggel. Itt alapvetően megint csak azt kell hogy 
mondjam, hogy azok a kérdéskörök, ahol valószínűsíthetően a büntetőjogi felelősség 
is fölmerült, ez elsősorban az ötvenes évekkel, ’56-tal és a megtorlással kapcsolatos 
kérdéskör, és itt már nagyon kevés a még élő egykori elkövető, egyre kevesebb. (Dr. 
Apáti István: Ezért nem kellett volna ilyen sokáig várni!) Amit mi tudunk ezzel 
kapcsolatban mondani, hogy minden esetben megvizsgáljuk, hogy van-e a mai jog 
alapján büntetőjogi relevancia. Ugyanakkor azt látom, és azt hiszem, ezt a Biszku-ügy 
is mutatta az elmúlt évben, hogy az igazságtételnek többféle formája lehet, a 
büntetőjogi igazságtétel mellett a történeti és erkölcsi igazságtétel. Én úgy látom, 
tulajdonképpen a történészek nagyon sok esetben messzebb tudnak jutni a történelmi 
igazság kimondásával, mint amit a büntetőjog eszközeivel ma, 2016-ban el tudunk 
érni. A Biszku-ügyben egész egyszerűen - és itt részben a társadalmi vitára is 
visszautalok -, amikor a Biszku-ügy egyik fordulója volt, akkor éppen Nagy Imre 
kivégzésének emléknapjához kapcsolódóan egy kerekasztal-beszélgetést, 
pontosabban konferenciát szerveztünk, ahol minden, a témakörben kutató 
műhelynek a vezetőit és meghatározó történészeit meghívtuk - a nemrégiben elhunyt 
Varga László történész-levéltárost, aki a Kenedi-bizottságnak volt a tagja, vagy éppen 
Rainer M. Jánost, aki az ’56-os Intézet vezetője, Kahler Frigyes professzor urat, 
Zinner Tibor professzor urat a Veritasból, M. Kiss Sándor történész urat a Retörkiből, 
Mikó Zsuzsannát a Magyar Nemzeti Levéltárból -, tehát egy nagyon széles körű 
szakmai beszélgetést szerveztünk ennek az ügynek és Nagy Imre kivégzésének az 
apropóján. S ott tulajdonképpen teljes szakmai konszenzus volt Biszku Bélának a 
politikai és történeti felelősségét tekintve. Azt gondolom, a történészek nagyon 
sokszor szabadabban fogalmazhatnak, mint amit ma a büntetőjog meg tud tenni. Ez 
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nem a mi területünk, tehát egy független intézmény vezetőjeként azt tudom mondani, 
hogy mi a teljes történeti föltárásra törekszünk, természetesen az ügyészséggel is 
együttműködésben. S az ügyészséggel az együttműködésünk most elsősorban arra 
irányult, hogy azoknak az ügyészeknek az életpályáit tudjuk feltárni, akik a 
megtorlásban szerepet vállaltak. Ez tulajdonképpen elég összetett kérdés, mert azt, 
hogy egy bíró mit tett, az világos, sokkal egyszerűbb, hiszen ott ítéletet hoz. De hogy 
egy ügyész pontosan milyen szerepet vállal egy ügyben, az tulajdonképpen csak akkor 
derül ki, ha a teljes peranyagot átnézzük, és ezek bizony azért időnként töredékesek és 
nem jól dokumentáltak. Tehát itt megint csak azt kell mondjam, hogy a történeti 
föltárás pontosságára szeretném a hangsúlyt fektetni. De ahol tudtuk dokumentálni, 
ott ezeket az életrajzokat elkészítettük a legfőbb ügyész úr támogatásával, és ezek 
hamarosan nyilvánosságra fognak kerülni, és ezekből az első bemutatásokat már a két 
konferencián, amelyet a Kúriával és a Legfőbb Ügyészséggel szerveztünk, már a 
nagyközönség számára is bemutattuk.  

Az ügynökmúlt teljes körű föltárása; Apáti képviselő úr és Bárándy képviselő 
úr is rákérdezett. A következőt tudom az ügynökügyekkel kapcsolatban mondani. 
Ügynöklisták mint olyan nem léteznek. Ilyen teljes körű nyilvántartás a mi 
tudomásunk szerint nincs. A mágnesszalag, amelyeknek a föltárásával, tudományos 
föltárásával az elmúlt évben foglalkoztunk, és próbáltuk meghatározni, hogy ezek 
mennyire teljeskörűen tartalmaznak információkat, azzal kapcsolatban is azt kell 
hogy mondjam, lehet látni, hogy 1990 előtt, a rendszerváltáshoz kötődően, ’89 végén, 
’90 elején történtek törlések ebből az anyagból. Ugye, ezt nem magából a 
mágnesszalagból tudjuk meghatározni, hanem éppen az Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltárában lévő egyéb iratanyagokkal való összevetésből. Tehát olyan 
változásjelentésekből, belügyi parancsokból egy kutatómunka eredményeként tudjuk 
föltárni azt, hogy bizony, ami a mágnesszalagokon van, az sem teljes körű, visszafelé 
haladva az időben semmiképpen nem. Tehát a hetvenes évek előtti időszakra 
vonatkozóan nagyon esetlegesen őriz adatokat, de még a ’89 végi, ’90 legeleji 
állapotot sem teljeskörűen őrizte meg.  

A másik ezzel kapcsolatos állítás, amelyet sokszor sok helyen elmondtunk, és 
itt is szeretnénk újra megtenni, hogy legjobb szakmai meggyőződésünk szerint az 
egész ügynökkérdés, hálózati kérdés két összefüggésben érthető meg. Az egyik, 
hogyha az állambiztonsági működés teljes struktúráját föltárjuk. Tehát én azt 
gondolom, az, hogy az állambiztonsági vezetők ’56-62 közötti teljes struktúráját mi 
bemutatjuk nevekkel, életrajzokkal, ez legalább annyira fontos, és igen, csak valahogy 
azt gondolom, és szeretném, ha ez a tematizálásban, a közbeszédben is megjelenne - 
és ebben az önök segítségét is kérem -, mert enélkül a hálózati személyek működése 
nem érthető meg, ha a teljes pártállami és azon belül az állambiztonsági struktúrát 
nem térképezzük föl. 

A másik, amit mindig elmondunk, és itt szeretném nyomatékosan elmondani: 
a nevek önmagukban nagyon keveset mondanak, hovatovább néha félreérthetőek. Mi 
mindig azt mondjuk, hogy akkor tudunk valakit helyre tenni, ha a nevek mellé 
történeteket is teszünk; tehát nem ügynökneveket, hanem ügynökpályákat szeretnénk 
bemutatni. Ugyanis van olyan - és ezt megint csak a mágnesszalagok vizsgálata 
kapcsán és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában már őrzött egyéb 
mozaikos dokumentáció alapján tudjuk bizonyítani -, hogy valakit elvileg háromszor 
beszerveznek, háromszor ír alá, és egyetlenegyszer nem ad egy ügynöki jelentést sem. 
Tehát én azt mondom, hogy listáknak a nyilvánosságra hozatala anélkül, hogy mögé 
tennénk azt, hogy tudjuk-e dokumentálni, hogy valaki valamit csinált, hogy azt tudjuk 
dokumentálni, hogy tulajdonképpen formális beszervezés adott esetben megtörtént, 
tehát adott esetben még az illető aláírt, megkapta a házszámot, kitöltötték róla a 6-os 
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kartont, tehát egy csomó formai dolognak megfelel, és mégsem végzett semmilyen 
konkrét ügynöki tevékenységet, ez igen káros. Ezeket nem lehet egy nevezőn említeni 
azzal az ügynökkel, aki mondjuk, 1956 után több tíz oldalas jelentéseket tett egykori 
forradalmártársairól, és akinek a jelentései révén aztán utána valakinek a nyakába 
kötelet akasztottak. Szerintem ez nagyon komoly szakmai és erkölcsi felelősség, 
történeti felelősség is, amelyet mi, a bizottság tagjai az ezzel foglalkozó szakmai 
szervezetekkel együttműködésben tudunk, hangsúlyozunk, és azt gondolom, ez kell 
hogy legyen az a szakmai alap, amivel mi akár a mágnesszalagokat, akár pedig az 
ügynökügyet a továbbiakban is vizsgálni fogjuk. Tehát én szakmailag nem vagyok a 
pártján annak, hogy listákat önmagában nyilvánosságra hozzunk, hanem 
történeteket, ezekből a történetekből minél többet. Ez a kutatás folyik, a magunk 
eszközeivel ezt támogatjuk és erősítjük.  

S azt gondolom, ez válasz arra is, hogy a mágnesszalagokkal kapcsolatos 
kezdeményezésünk és javaslataink milyen irányba mennek. Tehát a mi javaslatunk 
az, hogy a mágnesszalagok az Alkotmányvédelmi Hivatal kezeléséből kerüljenek át az 
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának a kezelésébe. Ez az az intézmény, 
amely az elmúlt időszakban már minden ilyen típusú anyagot őrzött, tudja kezelni. 
Tehát át kell kerülnie fizikailag is a mágnesszalagoknak, és ezzel párhuzamosan meg 
kell kezdeni, ahogy pontosabban már folyik a tételese felülvizsgálata, hogy mely adat 
az, amelyik minősített, és mely adat az, amelyiknek a minősítése már nem indokolt, 
ezt nyilvánvalóan a szolgálatokkal való együttműködésben lehet csak elvégezni, 
hiszen náluk van olyan információ, amelyről ők meg tudják azt határozni, hogy vajon 
a minősítés még indokolt-e. Egy példát mondok. Ha mondjuk, valaki 1989 előtt 
III/III-as volt, és utána az illetőt, mondjuk, a szervezett bűnözés területén tovább 
foglalkoztatták - mert ilyen típusú történeteink vannak -, akkor nyilvánvalóan az ő 
adata minősítésének a fenntartása indokolt. Ezt a Nemzeti Emlékezet Bizottsága nem 
tudja meghatározni, mi erről nem tudunk dönteni; erről az Alkotmányvédelmi 
Hivatal, a KNBSZ, adott esetben az IH az, amely felelősen dönteni tud. Mi ennek a 
szakmai munkáját tudjuk elősegíteni.  

Az 1990 után politikai szerepet vállaltak. Azt gondolom, a kérdést így feltéve, 
ez tulajdonképpen túl van a Nemzeti Emlékezet Bizottságának hatáskörén. A mi 
törvényünk arról szól, hogy rendszerszerűen az 1990 előtti kommunista diktatúra 
működését tárjuk föl. Nyilvánvalóan ilyen típusú kutatások folynak, folytak, folyni is 
fognak, hogy a rendszerváltáskor, illetve azt követően a politikai elit hogyan alakul át. 
Ez egy kutatási téma lehet, és biztos vagyok benne, hogy a mágnesszalagokon lévő 
adatállomány, amely, mondom, töredékes, és önmagában nem informatív, hanem 
más forrásokkal együtt értelmezhetően ad ki egy képet, biztos, hogy ebben segíteni 
fog. 

Ezek a válaszaim a feltett kérdésekre.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Most következnek a 

vélemények. Mindenkit szeretnék emlékeztetni, hogy ügydöntő határozatot kell 
hoznunk, tehát nagyon örülnék, ha frakciónként egy nyilatkozat születne arról, hogy a 
frakció támogatja-e a beszámoló elfogadását vagy sem. 

Kérdezem, ki kíván hozzászólni. Először Vas Imre alelnök úrnak adok szót. 

Vélemények 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. A 
Fidesz-frakció támogatja a beszámoló elfogadását, különösen arra tekintettel, amit itt 
az elnök asszony a végén mondott az ügynöklisták kapcsán, hogy nem maga a lista a 
lényeg, hanem maga a cselekvés. Ebben igazolva látom azt, amikor az LMP-s 
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képviselők, eredetileg Schiffer András által többször benyújtott törvényjavaslatot nem 
vettük tárgysorozatba, mert az kifejezetten a listákat kívánta és nem magát a 
történetet nyilvánossá tenni. Korábban is elmondtuk akkor, hogy ez a törvényjavaslat 
egyébként alkalmatlan az elérendő célra, ezt láttuk; elnök asszony ezt nagyon szépen 
elmondta, hogy miért fontosak a történetek az ügynökök tekintetében.  

A munkájukat nagyra értékeljük, és további jó munkát kívánunk önöknek az 
idei évben, a jövő évre és az azt követő évekre. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kész Zoltán képviselő úr kért szót. 
 
KÉSZ ZOLTÁN (független): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Egy nagyon 

rövid hozzászólás arra, amit elnök asszony mondott. Én nem azt kifogásoltam, hogy 
mély tartalom vagy nem mély tartalom; én is nagyra értékelem azt, amit csinálnak, és 
főleg úgy, mint aki a múltban szintén történelmet oktatott, fontosnak tartom azt, 
hogy az a munka, amit önök végeznek, tényleg hatékony legyen. Pont a 
hatékonyságon volt a hangsúly abban, amit kérdeztem, és abban, hogy tényleg eljut-e 
a célközönséghez az az üzenet, amit önök megpróbálnak megfogalmazni. És úgy 
gondolom, ezt a kritikát érdemes megfontolni, főleg azért, mert újra megnéztem: egy 
olyan szervezet, mint a Történelemtanárok Egyesülete, amely nem közpénzből 
működik, nyolcszor annyi feliratkozóval… (Földváryné Kiss Réka, körbemutatva 
munkatársain: Ennyien vagyunk!) Teljesen mindegy, már bocsánat, de a közösségi 
média nem feltétlenül úgy működik, ahogy ön gondolja; az inkább egy exponenciális 
képet kellene hogy mutasson. De én úgy gondolom, rettentő fontos az, hogy ezek az 
üzenetek eljussanak azokhoz az emberekhez. Tehát a közösségi média nem úgy 
működik, hogy majd öt év múlva visszanézik a posztot, hanem annak így kellene 
emelkednie körülbelül. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nálam még Apáti István képviselő úr jelentkezett. 

Parancsoljon! 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Elnök úrnak „az átvilágítás 

már megtörtént a rendszerváltás kezdeti időszakában” című kijelentésére, illetőleg a 
bizottság kijelentésére szeretnék reflektálni. Hát, azért jobbára hozott anyagból 
dolgoznak, és pontosan ezzel a „hozott anyag” kategóriával van probléma, hogy 
milyen mennyiségű és minőségű anyagokat bocsátanak a rendelkezésükre. És itt 
megint visszakanyarodunk ahhoz, hogy nem cáfolta, igaz, nem is erősítette meg - nem 
hallottam erre utaló választ -, hogy mégis mennyire becsülik akár százalékos 
arányban, akár oldalszámban azt a mennyiségű adatot vagy iratot, amelyet nem 
bocsátottak még rendelkezésükre, legyenek azok akár esetlegesen mágnesszalagok, 
legyenek azok bármilyen más típusú dokumentumok. 

A legfőbb probléma itt az, hogy természetesen értjük, hogy ügynök és ügynök 
között különbség van, adott esetben óriási különbség, és nem lehet egy lapon említeni 
azt, akit mondjuk, valamilyen magánéleti ténnyel, körülménnyel megszorítottak, 
megzsaroltak, és aztán végül is teljes passzivitásba vonult, nem jelentett és nem ártott 
senkinek, azzal, aki a rendszert üzemeltette, vagy éppen hűségesen, akár 
meggyőződésből, akár magánérdekből terjedelmes jelentéseket adott, és emberek 
tucatjainak tette tönkre az életét. Ezzel mi is tisztában vagyunk. Nevezhetjük akkor 
nem is ügynöklistának, hanem a történetek listázásának, a történetek felsorolásának, 
vagy akkor differenciált vagy kategorizált ügynöklistáknak, ha ez pontosabb kifejezés. 
Értjük a lényeget. Nyilvánvalóan egyébként a tisztességüket és becsületüket megőrző 
embereket nem szabad - főleg, ha már nem élnek, és nem is tudják magukat 
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megvédeni élő szóban vagy máshogy - olyan helyzetbe hozni, hogy hazaárulónak, a 
kommunista diktatúra kiszolgálójának állíthassa be őket a jelenkor vagy a közeljövő. 
Értjük ezt a problémát, de hát ez nem ok arra, hogy egyébként nagyon sok mindent 
nem tudunk a mai napig, különösen arról a területről, amit az előbb már feszegettem 
- most kénytelen leszek erre egy kicsit visszakanyarodni -, hogy vajon hányan 
menthették át a hatalmukat 1990-ben és az azt követő választások alkalmával 
országgyűlési képviselőként, miniszterként, államtitkárként, az adott kormányok 
tagjaként, vagy éppen titkosszolgálati vezetőként. Nemcsak politikai vonalon, hanem 
egyébként a szervezett bűnözés oldaláról, akár az olajszőkítések révén, hogy egy 
rendszerváltás korai időszakához köthető, sok száz milliárd forintos, ha nem 
ezermilliárdos kárt okozó és nagyon komoly meggazdagodásokat, jogtalan és bűnös 
meggazdagodásokat előidéző tevékenységről beszéljek, amelyben érintett lehet a 
katonai elhárítás, az összes katonai és polgári titkosszolgálat, nyilván az élén a 
vezetőikkel. Átmentették a kapcsolatrendszerüket, a kapcsolati és egyéb tőkéjüket a 
kommunizmusból az úgynevezett rendszerváltás utáni időszakba, és rögtön egy zsíros 
üzlettel kezdtek, hogy csak egyet említsek a teljesség igénye nélkül.  

Másrészt pedig az az érzésünk, és ez nem az önök kritikája, hanem sokkal 
inkább az elmúlt 26 év valamennyi Országgyűléséé és valamennyi kormányáé, hogy 
úgy látjuk, hogy néha mást mondanak, de mégiscsak komoly különbséget tesznek a 
náci diktatúrák és a kommunista diktatúrák bűnösei, azok megítélése és felelősségre 
vonása között. Amíg a náci bűnösöket - mindjárt hozzáteszem, mielőtt még 
félremagyaráznák a szavaimat: nagyon helyesen - felelősségre vonják, börtönbe 
zárják, súlyos büntetésekkel sújtják, adott esetben a 90. és a 100. életévük között is, 
addig azt látjuk, hogy a kommunisták, köszönik szépen, jól vannak, és megúszták.  

És mégis kettős mércével mérnek, ezt láthattuk a Biszku-ügynél is. Van némi 
személyes érintettségem olyanformán, hogy Szilágyi György képviselőtársammal én 
tettem feljelentést, tehát Szilágyi György és Apáti István volt az a két országgyűlési 
képviselő, aki 2012 elején feljelentést tettek Biszku Béla ellen, ennek hatására indult 
el a büntetőeljárás. Hát, szégyenteljes volt. Arra egyébként a magyar 
igazságszolgáltatás rendszere nem lehet büszke, ami ebben az ügyben történt. Biztos 
vagyok benne, hogy ha egy Biszku Bélához hasonló kategóriájú, fajsúlyú náci háborús 
bűnöst sikerült volna feljelenteni és a felelősségét feltárni, akkor minimum életfogytig 
tartó szabadságvesztésre ítélték volna. Ehelyett, és ez lesz majd a lényege a 
mondandómnak, hogy az elmúlt 26 év magukat baloldalinak vagy éppen 
jobboldalinak minősítő, nevező kormányai, úgy látszik, nem a parlament által 
meghozott törvényekre, hanem a biológia törvényeire akarják bízni az elszámoltatást. 
Nevezetesen, hagyják meghalni ezeket a bűnösöket, hagyják kihalni azt a generációt, 
annak a generációnak bizonyos tagjait, akiket egyébként felelősségre kellene vonni. 
Vagy ott van Mátsik ügyész úr tevékenysége. Miért nem történik benne semmi, tessék 
mondani? Vagy éppen egy volt III/II-est tüntetünk ki, ’56 60. évfordulóján léptetünk 
elő altábornaggyá? Mekkora szégyen ez egy jobboldali kormány idején, tisztelt 
képviselőtársaim! Hát, nemhogy felelősségre vonnánk, nemhogy a fegyház mélyére 
küldenénk őket, hogy kenyéren és vízen éljék életük utolsó éveit - mert 
megérdemelnék egyébként, függetlenül életkoruktól és egészségi állapotuktól, mert 
olyan bűnöket követtek el, olyan sok van a rovásukon, hogy bőven megérdemelnék! 
Nem valamifajta könyörtelen lelki beállítottság mondatja ezt velem, hanem azok, akik 
ezt a rendszert, ezt a diktatúrát üzemeltették, akik emberek százainak, ezreinek életét 
fizikailag meg egzisztenciálisan, minden egyéb szempontból megnyomorították, azok 
nem érdemelnek kegyelmet vagy enyhébb ítéletet csak azért, mert 95 évesek! És 
egyébként akkor mérünk egyenlő mércével, akkor vagyunk becsületesek és korrektek, 
ha azt mondjuk, hogy ha náci bűnös voltál, akkor is vállald a felelősséget, akár 95 
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évesen is, de ha kommunista bűnös voltál, akkor is ugyanígy vállald! Semmi 
különbség nem volt a két diktatúra között: az egyik faji és vallási alapon gyűlölt, a 
másik meg osztályalapon gyűlölt. Nem nagyon látok érdemi, tartalmi, lényegi 
különbséget, a végeredményt tekintve meg főleg nem. Mégis, most nyilván végletekig 
leegyszerűsítetten, tehát nem ennyire egyszerű a történet, szeretném mondani, most 
nyilván kisarkítottam és a végletekig leegyszerűsítettem, de míg az egyik oldal 
bűnöseit folyamatosan sikerül megtalálni, feltárni, bíróság elé állítani, addig a másik 
oldalnál, csak a Mátsik- és a Biszku-ügynél látjuk, hogy vagy egyáltalán nem sikerül, 
vagy szégyenteljes egyébként a végeredmény. 

A másik fontos kérdés talán - erről még nem beszéltünk, vagy ha beszéltünk, 
akkor nem árt erre még visszakanyarodni -, hogy milyen módon, mértékben és 
mélységben vizsgálták az 1957-1989 között működő, tudomásom szerint egy 
párthatározottal létrehozott koordinációs bizottság tevékenységét, amely 
gyakorlatilag, kimondva vagy kimondatlanul, a kiemelt súlyú, legalábbis a pártállami 
politika, az akkori politikai rendszer szempontjából kiemelt súlyú ügyekben 
gyakorlatilag eljárási és ügydöntő kérdésekben iránymutatást adott az 
ügyészségeknek és a bíróságoknak. Magyarul: lényegesen befolyásolták akár az 
ítélethozatalt, akár azt megelőzően az eljárási kérdéseket. Mert ez megint egy nagyon 
fontos terület lehet, és én értem azt, és nem is önöket hibáztatom egyébként azért, 
hogy… Nem vagyok benne biztos, hogy olyan mélységbe be tudnak menni a nyúl 
üregébe vagy éppen - bocsánat az erős kifejezésért, akkor kicsit finomítom - a 
középméretű rágcsáló üregébe, nem biztos, hogy olyan mélyen be tudnak hatolni, 
mint ahogy egyébként szeretnék vagy belső meggyőződésük diktálná, mert 
elképzelhető, hogy odafentről leállítják az ilyen jellegű próbálkozásaikat. (Dr. Vas 
Imre felnevet.) Lehet ezen nevetni, Vas Imre képviselőtársam, de ne haragudjon, a 
saját butaságát neveti ki megint! Ugyanis egyszerű… 

 
ELNÖK: Képviselő úr! 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Hát, ezt a cinizmust azért valahogy le kellett 

reagálni! Adjonisten, fogadjisten; mosdó, törölköző viszonya.  
Ugyanis egyszerű a történet, és akkor ne kerülgessük, mint macska a forró 

kását! Annak áll érdekében feltárni kategorizáltan és differenciáltan, felelősség és 
szerepvállalás mértéke, súlya szerint is differenciáltan az ügynökmúltat, akinek nincs 
félnivalója. Akár személy szerint, akár pártszinten. Nyilvánvalóan annak a pártnak, 
parlamenti frakciónak, képviselőnek, politikai szereplőnek, akinek nincs személyes 
érintettsége, magyarul ő maga nem volt, nem is lehetett, akár életkoránál fogva sem 
az ügynökrendszer része, annak nyilván nincs félnivalója. Azoknak van félnivalójuk, 
akik átmentették vagy átmenthették a hatalmukat, vagy éppen közvetlen közeli 
hozzátartozójuk átmentették a hatalmukat, de leginkább ők személy szerint - 
mondjuk, az anyák vagy az apák bűnei miatt a gyermekek ne fizessenek, ezt mondjuk, 
el tudom fogadni -, és adott esetben ezért a kisiklatott rendszerváltásért, a 
rablóprivatizációért és az elmúlt 26 év bűneinek elég nagy részéért felelőssé tehetők, 
vagy ok-okozati összefüggés áll fenn az ügynökrendszer és az elmúlt 26 év 
történéseinek egy jelentős része között. Akik maszatolnak, akik nem hagyják, hogy 
differenciáltan és kategorizáltan feltárjuk az ügynökmúltat, azt kell feltételeznünk, ezt 
azért teszik, mert félnek attól, hogy ők magukról vagy párttársaikról, politikai 
harcostársaikról olyan tények, információk látnak napvilágot, amibe akár egy adott 
kormány belebukna, akár egy miniszter belebukna, akár adott képviselő karrierje 
törne derékba. Mert egyébként ha nincs félnivaló, akkor - ahogy azt egy kocsordi 
választópolgár mondta nekem, amikor 2010-ben mandátumot szereztem - ki kell 
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teríteni az abroszt, fiam, a legmagasabb fórumon is, márpedig én a választópolgári 
elvárásokat nagyon komolyan veszem. Ez pont egy olyan kérdés, hogy ki kellene 
teríteni az abroszt a legmagasabb fórumon is, akkor meg lehetne vizsgálni, megint 
mondom, ’90-től az összes megválasztott parlamenti képviselő és kormánytag 
esetében, hogy van-e ilyen érintettség vagy nincs ilyen érintettség. És ez nem a Jobbik 
mániája, meg nem azért mondjuk ezt, mert mi már csak életkorunknál fogva sem 
lehettünk ennek az aljas rendszernek a részesei, hanem azért, mert ha zsarolható vagy 
egyéb módon fogható szereplők irányították ezt az országot - erre komoly gyanú azért 
fölmerül -, akkor bizony az minimum nagyon súlyos nemzetbiztonsági, 
nemzetgazdasági és egyéb kockázatokat vet fel.  

Ezért lenne fontos ezt a kérdést ennyire komolyan venni. És mindaddig, amíg 
ezeket a törvényeket nem hozzuk meg, segítve egyébként a bizottság munkáját is 
törvényhozói oldalról, addig bizony azt kell feltételeznünk, hogy a jelenlegi kormány 
is időhúzásra játszik, arra játszik, hogy a köztudatból, az emlékezetből, a néplélekből 
kikopjon ez a fontos kérdés, hiszen már nemcsak az elkövetők, nemcsak a bűnösök, 
hanem előbb-utóbb a sértettek is, sajnos az idő vasfoga megeszi őket, meghalnak. És 
szépen az idő majd megoldja azt, amit a parlament - valószínűleg azért, mert súlyos 
érintettség van, kormányok buktak volna bele az elmúlt 26 évben - nem tud, illetve 
meg tudná oldani, csak nem akar megoldani. Akkor majd szép lassan kikopik a 
köztudatból, egyre kevésbé érdekli a sértetteket vagy a sértettek hozzátartozóit. 
Természetesen a haszonélvezők meg röhögnek a markukba, mert ahelyett, hogy 
fegyházban lennének, ahelyett, hogy legalább életük alkonyán elnyernék méltó 
büntetésüket, ahelyett egyébként luxusnyugdíjakat élveznek, és remekül élnek, és 
mosolyognak azon, hogy a széljárás számukra most is kedvező, és megérte 
hazaárulónak lenni, megérte ezt az aljas rendszert működtetni.  

Úgyhogy mondhat ön sok mindent, kedves Vas Imre, még büszke is arra, hogy 
nem veszik napirendre ezeket az ellenzéki, LMP-s vagy jobbikos javaslatokat. Akár 
módosító indítvánnyal lehetne ezeket kezelni, vagy akár egyébként mi akadályozta 
meg önöket abban, hogy az elmúlt hat és fél évben… 

 
ELNÖK: Képviselő úr… 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): …jórészt kétharmados többségű 

felhatalmazással… 
 
ELNÖK: …egy éves beszámolóról beszélünk, és nem az Igazságügyi bizottság 

tevékenységéről! 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): …miért nem nyújtották ezt be? Summa 

summarum, mivel ezek a komoly hiányosságok azért, ha nem is teljes mértékben, de 
részben a bizottság rovására is írhatóak, és komoly hiányérzetünk van továbbra is, mi 
jelen állapotában nem fogjuk tudni támogatni ezt a beszámolót. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bárándy képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Becsülöm az 

elnök asszony árnyalt hozzáállását, ezt egész komolyan mondom, ebben a témában. S 
ha az én második kérdésemre vonatkozó válasz szintén ennek az árnyalt 
hozzáállásnak tudható be, ami csak egy utalás volt a Nagy Imre-konferenciára, akkor 
elfogadom válaszként; ha nem, akkor nyilván egy kiegészítést kérnék elnök 
asszonytól. De ha bólogat, akkor rendben van.  
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Ami a beszámoló érdemét illeti, nyilván nem árulok el ezzel titkot, és mindenki 
tudja, már csak azért is, mert főleg történészekkel állunk szemben, hogy a mi 
frakciónk nem támogatta ennek a bizottságnak a felállítását. Ez nem véletlen, és most 
is helyesnek tartom ezt az álláspontot. Ezzel én nem akarom az önök érdemi 
munkáját megítélni, hanem azt gondolom, és elvi alapon gondolom a mai napig azt, 
hogy a tudomány szabadsága éppen abban áll, hogy nincsenek felkentek bizonyos 
témák kutatására, hanem Deák Ferencet szeretném idézni itt, hogy tudományos 
vitatkozásoknál nem a személy, nem a tekintély, hanem egyedül az igazság bírhat 
döntő erővel. És én e korszak kutatásánál is így gondolom, és ezért pártoljuk 
egyébként az ügynöklisták teljes nyilvánosságát, mert megértve azt, amit elnök 
asszony elmondott, és valóban, itt van egy olyan veszélye ennek, hogy a teljes 
nyilvánosság esetén nehéz lenne ezt az árnyalt megközelítést érvényesíteni, de az 
biztos, hogy jó lenne, ha legalább kutatói szinten ez mindenki számára hozzáférhető 
lenne, és valóban olyan művek születnének, amit mondjuk, Zinner Tibor kollégám írt. 
Itt is csatlakoznék elnök asszonyhoz, hogy valóban, ezek a perek és a perek megítélése 
lényegesen árnyaltabb megközelítést igényel, tehát például amit a Rajk-perről Zinner 
Tibor két kötetben is megírt, az sokkal többet ér és jelent, azt gondolom, a korszak 
megítélése szempontjából, mint ha lett volna egy bírósági eljárás, ahol nyilvánvalóan 
lényegesen kötöttebb keretek között történhetett volna bármi.  

Én ezzel természetesen nem a rehabilitációs pereknek vagy akár a 
büntetőeljárásoknak a létjogosultságát vonom kétségbe, hiszen utóbbinál például 
rendkívül nagy jelentőséggel bírhat az - és én inkább a jövőre nézve tartom ezt 
fontosnak -, hogy ha vannak olyan cselekmények, amelyek el nem évülő 
cselekmények, és legyen az valóban egy náci bűnös vagy legyen az Biszku Béla, élete 
végéig számolnia kell azzal, hogy őt felelősségre vonják azért, amit csinált. Azt 
gondolom, ennek az elsődleges jelentősége nem a múltfeltárás és nem a történelmi 
igazságtétel, mert az a történészek dolga, hanem az, hogy később, ha valaki hasonló 
cselekményt kíván elkövetni, akkor ez komoly visszatartó erővel bírhat az illető 
számára. Egyébként éppen ezért, mert volt ebben is egy vita, és ha jól emlékszem, az 
is a 2015-ös esztendőnek volt a vitája, pont a Biszku-ügy kapcsán, hogy lehet-e 
folytatni vagy lehessen folytatni olyan eljárást, amely mondjuk, életében indult 
valakinek, de a halála megszakította, és a mai büntetőeljárási törvények alapján ezt 
akkor meg kell szüntetni. Én következetesen kitartok amellett, hogy csak élő 
embereknél lehet ezt folytatni és lefolytatni, egész egyszerűen azért, mert bizonyos 
büntető eljárásjogi garanciák, például a védekezéshez való jog egy halott embernél 
nem érvényesíthető, így a büntetőeljárásnak az objektivitása kérdőjeleződik meg. S 
még egyszer mondom, egyetértve elnök asszonnyal, hogy a történelmi igazságtétel 
vonatkozásában pedig sokkal inkább a tudományos kutatások bírnak majd 
jelentőséggel, mint egy ilyen büntetőeljárásnak az eredménye.  

Amivel én egyetértenék, csak hogy mellé tegyem azt is, hogy mi mit tartanánk 
jónak, az az, hogy ilyen kiemelt történelmi korszakokat illetően - mert nyilvánvalóan 
ez az időszak, főleg a ma élő emberek számára is egy kiemelt történelmi korszakot 
jelent - projektek támogatása lenne indokolt az állam részéről, akár olyan 
kutatóintézeteké, mint amilyen a - azt hiszem, nem kell magyaráznom, hozzám 
mennyire nem közel álló - Terror Háza Múzeum, de ott is komoly kutatások folytak 
ebben a témakörben. Tehát én azt gondolom, ez lenne egy helyes történet, és nem az, 
hogy gyakorlatilag egy törvény által felkért kutatócsoport, még ha egyébként kiválóan 
is végzi a munkáját, mondjon a korszakokról valamit.  

Most jutok el addig, hogy miért nem szeretnénk részt venni a szavazásban 
ebben a témakörben. Én nem vagyok történész, Teleki képviselőtársam szintén nem 
történész. Én nem tudom és nem is akarom megítélni az önök kutatási eredményeit. 
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Én azt gondolom, hogy azokat az eredményeket ítélje meg a tudomány, ítéljék meg 
most vagy később a kutatók. Én nem gondolom, hogy helyes dolog az, hogy az 
Országgyűlés szavazással egy kutatási eredményről véleményt nyilvánít. Nem 
gondolom, hogy helyes az, hogy az Országgyűlés, amely egy népképviseleti szerv, 
véleményt mond egy történelmi korszakot illető megállapításokról. Úgyhogy 
elválasztva attól, mert ez nem az önök beszámolójának a hibája, hogy egyáltalán jó-e 
vagy nem, hogy létezik egy ilyen testület - ez nyilván egy más lapra tartozik -, de én 
azért nem gondolom, hogy helyes részt venni ilyen szavazásban, mert még egyszer 
mondom, nem szeretném az önök kutatási eredményeit megítélni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vas Imre alelnök úrnak adok szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Tanulságosnak tartom Apáti képviselő úr hozzászólását, különösen azt a részt, hogy ő 
hogyan képzeli el a független szervezetek működését. Szerintem ezt mindenki látja, 
láthatja, hogy ha a Jobbik kerülne kormányra, akkor hogyan képzelnék el a független 
szervezetek működését. Köszönöm szépen. (Dr. Apáti István: Imre, miről beszélsz?)  

 
ELNÖK: Tisztelettel, én azt kérem, hogy ezt a belső vitát szíveskedjen a 

bizottság abbahagyni, különös tekintettel jelen lévő vendégeinkre; nem muszáj ebben 
élharcosnak lenni. 

Kérdezem, a beszámolóval kapcsolatban további vélemény van-e. Van - 
Répássy képviselő úr! 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Én messzemenően támogatom a beszámolót. 

A bizottsági ülésen sok minden elhangzott, amire szívesen válaszolnék, de az nem az 
önök munkáját érinti. Ami az önök munkáját érinti, azt majd a szavazatommal fogom 
kifejezni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelettel, ez egy jó végszó (Derültség.), 

összecseng az elnök álláspontjával.  

Határozathozatal 

Úgyhogy most a szavazás következik. Tehát mint mondottam volt, érdemi 
döntést kell hoznunk, a leadott jogkörben az Országgyűlés helyett a bizottság dönt, 
hogy elfogadja-e a beszámolót vagy sem. Aki a beszámoló elfogadását támogatja, 
kérem, szavazzon! (Szavazás.) Ez 8 igen. Ki nem fogadja el? (Szavazás.) Ez 1 nem 
szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Ez 1 tartózkodás; a szocialista frakció pedig 
nem vett részt a szavazásban. Megállapítom, hogy a bizottság elfogadta a beszámolót. 

Nagyon szépen köszönjük a Nemzeti Emlékezet Bizottsága megjelent 
tagjainak, különösen az elnök asszonynak a közreműködését. Ezzel ezt a napirendi 
pontot lezárom. Tájékoztatom, hogy a határozatunk másolatát meg tetszenek kapni, 
az eredeti példányt pedig a bizottság meg fogja küldeni az Országgyűlés elnökének. 
Nagyon szépen köszönjük, a viszontlátásra! 

 
FÖLDVÁRYNÉ KISS RÉKA, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke: 

Köszönjük szépen. A viszontlátásra! (Munkatársaival távozik az ülésről.)  
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A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
beszámolója a 2015. évi tevékenységéről (B/8388. szám)  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 85. § (2) bekezdése alapján és 
lehetőség szerint a határozathozatal) 

ELNÖK: Áttérünk a 2. napirendi pontunkra. Tisztelettel köszöntöm Péterfalvi 
Attila egyetemi tanár urat, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
elnökét. A 2015. évről szóló beszámoló a napirendünk tárgya.  

Az idő előrehaladottságára tekintettel nem rendeltem el technikai szünetet; 
már előre elnézést kérek, de pár percre el kell hagynom az üléstermet, úgyhogy 
átadom az elnöklést dr. Vitányi István alelnök úrnak. 

 
(Az ülés vezetését dr. Vitányi István (Fidesz), a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, átveszem az elnöklést, és megadom a szót elnök 

úrnak. 

Dr. Péterfalvi Attila szóbeli kiegészítése 

DR. PÉTERFALVI ATTILA, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság elnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Csak a 
jegyzőkönyv kedvéért szeretném jelezni, hogy egyetemi docens a beosztásom, 
címzetes egyetemi tanár, mielőtt még a sajtóban valami más jelenne meg, hogy olyan 
címeket használok, amire nem vagyok jogosult. (Dr. Rubovszky György: Ezt én 
használtam. - Derültség. - Dr. Rubovszky György és dr. Vas Imre kimegy a 
teremből.)  

Röviden szeretném az Adatvédelmi Hatóság írásbeli beszámolóját kiegészíteni. 
Elsősorban szeretném fölhívni a figyelmet arra a statisztikai ügyszámnövekedésre, 
ami részben az iktatórendszer átalakítása és az EKOP-pályázat lezárása 
következtében bevezetett iratkezelési rendszer miatt következett be, azonban érdemi, 
jelentős ügyiratszám-emelkedés is volt. Csak az adatvédelmi nyilvántartásba 
bejelentkezésnél hatszoros emelkedés következett be. A vizsgálati ügyek száma közel 
800 üggyel nőtt. A 2015-ös ügyeknek mindössze 7 százalékát nem tudtuk lezárni a 
tárgyévben.  

A beérkezett ügyek megoszlása: 67 százalék adatvédelem, 20 százalék 
információszabadság, a többi az egyéb ügyek közé tartozik. 360 jogszabály-
véleményezést készítettünk, ez 64 százalékkal több, mint az előző évben, de ez 
parlamenti választások utáni évben mindig így szokott lenni.  

Ami fontos statisztika: 920 ügyet vontunk vizsgálati eljárás alá, ez 197 üggyel 
több, mint az előző évben. Ezek közül 60 százalék adatvédelmi, 40 százalék 
információszabadság-ügy; illetőleg érdekes a megállapított jogsértések száma: 
mindkét alapjog esetében emelkedett, adatvédelmijog-sértések esetében 239-ről 288-
ra, információszabadságot érintő ügyeknél 115-ről 225-re, ez tehát közel 
megduplázódott. S talán érdekes ehhez azt is hozzátenni, ami a beszámoló végén 
található, amely a hozzánk érkezett elutasított adatigénylésekről szól: 2015-ben 162-
en adtak tájékoztatást, itt 482 elutasított közérdekűadat-igénylést jelentettek és 984 
teljesítettet. (Dr. Vas Imre visszatér a terembe.) Tehát körülbelül a felét elutasították. 
Ugyanakkor azt is fontos megjegyezni, hogy 93 olyan szerv volt, amely egyetlenegy 
adatigénylést sem utasított el, tehát mindet megválaszolta. Ezek közé mi is tartozunk 
- bár saját magunkat nem kell jelenteni -, hiszen 46 közérdekűadat-igénylés érkezett 
az Adatvédelmi Hatósághoz, mindet megválaszoltuk, és összességében 4856-szor 
szerepeltünk a hírekben. 
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A peres ügyek kapcsán arra szeretnék utalni, hogy 30 új ügyet indítottunk 
2015-ben. Ez csak azért érdekes szám, mert a ’18-ban hatályba lépő adatvédelmi 
rendelet azt a fajta vizsgálati eljárást megszünteti, amely most az ügyeink jelentős 
részét jelenti, tehát érdekes lesz azt megvizsgálni, hogy hogyan tudjuk biztosítani a 
kellő számú hatósági ügyek indítását, milyen infrastruktúra-növekedés szükséges 
ehhez. Látható egyébként, hogy nagyon jó a pernyertességünk aránya, tehát 
mindazokban az esetekben, amikor bírósági jogorvoslattal élnek a határozatainkkal 
szemben, körülbelül háromnegyede pernyertességgel zárul részünkre. Ez tehát 
mindenképpen fontos ismérv.  

Szeretnék külön is beszámolni arról, hiszen jogszabály-módosítás is követte a 
termékbemutatókkal kapcsolatos adat kezelését, illetőleg magát a termékbemutatók 
rendszerét. Ezt mi kiemelt vizsgálatnak tekintettük az elmúlt évben, sőt a 
termékbemutatók rendszerének a tisztességtelen adatkezelés jellegét bírságnövelő 
tényezőként is értékeltük.  

Ajánlást adtunk ki az elmúlt évben az online adatok halál utáni sorsáról. 
Vizsgálatok kapcsán tapasztaltuk, hogy ez egy szabályozatlan terület. Pozitív választ 
kaptunk a kormányzattól, itt egy jogszabály-módosítás be fogja tölteni ezt a 
joghézagot. 

Az információszabadság-ügyekre rátérve fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy 
2015-ben kiemelt jelentőséggel bírt, hogy jogszabály alapján, tehát érdemi 
előrelépéssel tisztázódott, hogy az adatigénylések teljesítésének költségvonzata nem 
áfaköteles tevékenység.  

Megállapítottuk, hogy jogszabállyal kellene rendezni a polgármesterek és az 
önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatának nyilvánosságát, vagyis azt, hogy ne 
csak hozzáférhető legyen, hanem honlapon kerüljön publikálásra is a 
vagyonnyilatkozat. 

Azt is megállapítottuk, hogy az az új jogszabályi rendelkezés, amely 
személyazonosításhoz köti az adatigénylések teljesítését, ennek konkrét célja van, 
nevezetesen az, hogy az adatigénylés teljesíthető legyen, illetőleg az, hogy ha egy éven 
belül ugyanazt az adatot igényli valaki, akkor az megtagadási ok, ugyanakkor ez nem 
jelenthet személyazonosság-ellenőrzést, tehát nincs feljogosítva az ellenőrzésre az 
adatkezelő. Ez gyakorlatilag csak az összevetése annak a névnek vagy e-mail-címnek, 
ahonnét az igénylés érkezett.  

A jogalkotással kapcsolatos tevékenységünkről szeretnék szólni, hiszen 
sikernek tekintjük azt a fajta megoldását a központi biometrikus arcképelemző 
központnak, amely létrejött. Az Adatvédelmi Hatóság észrevételeinek, javaslatainak 
alapján jött létre, nemcsak a jogszabályi rendelkezései megfelelőek, hanem azóta a 
helyszínen is ellenőriztem a központ működését, adatvédelmi szempontból teljes 
egészében rendben működik ez a központ. (Dr. Rubovszky György visszatér a 
terembe.) 

Ugyanígy szeretném azt is jelezni, hogy az a fajta proaktivitást igénylő 
hozzáállás a beruházó részéről, amely a Paksi Atomerőmű kapacitásbővítésével 
kapcsolatos, tehát a Paks II.-törvénynél kiadott állásfoglalásaink a mindenfajta, nem 
védendő adat proaktív módon történő közlésére, annyit változott a jogszabályi 
helyzet, és ezt fontos előrelépésnek tartjuk, hogy noha csak egy szó került a 
jogszabályba, de az „azon” szó megnyitja a jogorvoslati lehetőséget, így akár az 
Adatvédelmi Hatóság, akár bíróság is felülvizsgálhatja, hogy az „azon adatok” 
nyilvánossága valóban sérelmet jelentene-e. (Dr. Apáti István kimegy a teremből.) 
Tény és való egyébként, hogy az úgynevezett ex lege, tehát az infotörvény adta 
lehetőséggel élve törvény az adatfajták meghatározásával visszatartja vagy korlátozza 
az információszabadságot; ez az utóbbi időben előtérbe került. Erre jó példát is lehet 
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mondani, olyat, ahol konkrét adatkörökkel, konkrét differenciált határidőkkel kerül 
korlátozásra az adat kiadása, de kevésbé jót is lehet találni, ahol túl általános 
adatköröket fogalmaz meg a jogszabály.  

A titokfelügyeleti hatósági jogkörünkkel élve több hatósági, tehát minősített 
adatokat felülvizsgáló, titokfelügyeleti hatósági eljárásunk van folyamatban. Így azt 
tudom mondani, hogy ezt a kiegészített jogosítványt a hatóság eredménnyel tudja 
használni. 

Végül szeretnék arra is utalni, hogy nemzetközi téren fontos volt a 2015. év 
egyik legnagyobb híre, ami aztán egy jogalkotási vagy jogegyüttműködési 
mechanizmust indított be, ez az úgynevezett Schrems-ítélet, illetőleg az ítélet 
következtében ebben az évben létrejött Privacy Shield - adatvédelmi pajzs - 
megállapodás az Egyesült Államok és az Európai Bizottság között. Az ezzel az ítélettel 
kapcsolatos új megoldási lehetőséget az Adatvédelmi Hatóság a 29. munkacsoport 
keretében több menetben véleményezte, és ezt azért tartom fontosnak megjegyezni, 
mert a kiépülő új rendszer elnöki dekrétummal került bevezetésre - reményeink 
szerint nem fogja érinteni az elnökválasztás a mechanizmust -, azonban a biztosabb 
információnk a nemzetbiztonsági adatkezelések kontrollja vonatkozásában az első 
éves közös európai és amerikai felülvizsgálat után lesz. Viszont fontos hangsúlyozni, 
hogy mindaz, amit megkövetelünk az Egyesült Államoktól, azokat az európai 
tagországokban is biztosítani szükséges, tehát a nemzetbiztonsági ellenőrzések, 
nemzetbiztonsági adatgyűjtések külső kontrollját; ilyet az Adatvédelmi Hatóság 
folytat egyébként, ma is folytat, sőt a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat audit típusú 
ellenőrzése is folyamatban van. 

S még egy eseményre utalnék 2015-ből: nemzetközi drónkonferenciát 
tartottunk. Az adatvédelmi hatóságok közül elsőként adtunk ki egy átfogó jellegű 
ajánlást a jogalkotó számára, hogy hogyan kellene szabályozni a drónok 
tevékenységét, illetőleg a drónok által gyűjtött adatok kezelését. Ebben a 
vonatkozásban ugyan sok hír megjelenik a sajtóban, de még nem tudjuk, hogy ez 
jogszabály szempontjából hogyan fog megoldódni Magyarországon. 

Körülbelül ennyit kívántam a 2015. év írásbeli beszámolójából kiemelni, 
illetőleg kiegészíteni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a beszámolót. Rátérünk a kérdésekre, Bárándy 

Gergelynek adom meg a szót; egyben az elnöklést visszaadom az elnök úrnak. (Dr. 
Apáti István visszatér a terembe.)  

 
(Az ülés vezetését dr. Rubovszky György (KDNP), a bizottság elnöke veszi át.) 

 

Kérdések 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök 
Úr! Volt erről már szó az előző meghallgatásán, de akkor, mivel a 2015. évet érintette, 
ezért csak érintőlegesen beszéltünk róla, most viszont a 2015-ös beszámolóról 
folytatjuk a vitát, tehát itt tenném föl kicsit bővebben a kérdést önnek. Ez pedig a 
2015-ös veszprémi időközi választásról szól. 

Mi ezzel kapcsolatban bejelentést tettünk, név szerint Harangozó Tamás 
képviselőtársam, ugyanis az volt az álláspontunk bizonyos sajtóhírek alapján, hogy a 
veszprémi időközi választáson végzett fideszes mozgósítás olyan folyamatos 
adatgyűjtésen is alapulhatott, amelynél egyértelműen vitatható az érintettek 
adatkezeléshez adott kifejezett hozzájárulása. (Dr. Vitányi István kimegy a 
teremből.) Olyannyira, ha úgy tetszik, bizonyítottnak tűnt a dolog, hogy a 



28 

sajtóorgánumok még fényképfelvételeket is közöltek ilyen listákról, tehát nem légből 
kapott volt az információ. Mindazonáltal ön, gyakorlatilag Kubatov Gábor 
nyilatkozatára alapítva, megszüntette ezt az ügyet. 

Kérdezném: valóban elegendő az érintett tagadó nyilatkozata ahhoz, hogy a 
NAIH ne folytasson vizsgálatot tömeges jogellenes adatkezelés gyanúja esetén? És ezt 
akkor is mondtam, most is kérdezem: az infotörvény 54. §-ában biztosított hatósági 
eszközök valóban nem elégségesek ahhoz, hogy a NAIH érdemben vizsgálatot tudjon 
folytatni a választópolgárok listázásának gyanúja ügyében? Ugyanis mi úgy véljük, 
hogy lett volna lehetősége itt a hatóságnak vizsgálatot folytatni, és már csak a 
sajtóban megjelent bizonyítékok alapján is jó esélye mutatkozott annak, hogy egy 
marasztaló határozatot tudjon hozni. Ehhez képest annak, aki nyilvánvalóan érintett, 
aki szervezte ezt, az ő tagadó nyilatkozatára alapozta a hatóság az eljárás 
megszüntetését. Ezt mi őszintén szólva rendkívül nehezményeztük akkor is, és teszem 
ezt most is.  

Ugyanakkor, ha egy egy percnél nem hosszabb időre az elnök úr megengedi - 
mert most el kell mennem egy temetésre -, véleményt mondanék, mert ez egy 
viszonylag pozitív álláspont. (Az elnök bólintására:) Nagyon szépen köszönöm. Elnök 
úr válaszát természetesen el fogom olvasni a jegyzőkönyvből, és most is elnézést 
kérek azért, hogy el kell mennem. Ami viszont pozitív - és azt gondolom, ha a 
negatívumra rákérdezek vagy azt kiemelem, akkor ez is idetartozik -, hogy kétségtelen 
tény, hogy az egyes információszabadságot védő ügyekben a hatóság a megítélésünk 
szerint rendkívül pozitívan járt el. Itt kiemelem például a hatóság álláspontját a 
Magyar Nemzeti Bank alapítványainak az ügyében, ahol az Alkotmánybíróság 
határozata ellen még úgy nyilatkozott, hogy ez a törvény sérti az adatnyilvánosságra 
vonatkozó törvényeket. Mi egyébként sokra értékeltük ezt a kiállást. 

Úgyhogy összességében nyilván akkor tudja majd a szavazatával Teleki 
képviselőtársam megítélni azt, hogy támogatjuk-e vagy sem a beszámolóját, amikor 
tudott válaszolni erre. S még egyszer elnézését kérem elnök úrnak, hogy nekem most 
el kell mennem. Köszönöm szépen a türelmet, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Répássy képviselő úr kért szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! A magam részéről, ha jól számoltam, három témakört szeretnék 
érinteni, és ebben az álláspontját kérném, hogy esetleg pusztán csak részletekbe 
avasson be engem. (Dr. Bárándy Gergely távozik az ülésről.) 

Az egyik kérdéskör az információszabadság kérdéskörében annak a 
rendeletnek a sorsa, amely ha jól emlékszem, még a 2015. esztendőben kezdődött, de 
talán ebben az évben került megalkotásra, mégpedig az adatkéréshez, adatigényléshez 
kapcsolódó közigazgatási szolgáltatásoknak a díjai. (Teleki László kimegy a 
teremből.) Most nem tudom pontosan a rendelet elnevezését, de ez a lényege, hogy a 
közérdekű adatok kérése során milyen díjakat lehet felszámolni. Ezzel kapcsolatban 
hogyan sikerült az önök véleményezését figyelembe vennie a jogalkotónak? És ez így 
alapvetően elfogadható-e az önök számára? Azért kérdezem ezt, tudom, hogy ez ’16-
os fejlemény, hogy létrejött, elfogadásra, kiadásra került maga a rendelet, de úgy 
emlékszem, még ’15-ben kezdődött. (Dr. Péterfalvi Attila bólint.)  

A másik egy általánosabb kérdés a jogalkotással kapcsolatos véleményezési 
munkájukról. Azt szeretném kérdezni, elnök úr, hogy ha végez egyáltalán ilyen 
statisztikát, milyen arányban veszik figyelembe a hatóság véleményét a jogalkotók. És 
különösen az érdekelne, hogy volt-e olyan eset - most már egyet éppen Bárándy 
képviselő úr említett -, ahol nem vették figyelembe az önök véleményét, és végül 
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később mégis megváltoztatta a jogalkotó a véleményét, vagy valamilyen 
normakontroll miatt; szerintem kisebb számú eset lehet ilyen, nagyobb számban 
reményeim szerint a gyakorlatban végül is megváltoztatták később a jogalkotók az 
álláspontjukat. Tehát hogy milyen eredményes volt a véleményezési tevékenységük, 
ezt akarom megtudni. 

A harmadik a titokfelügyeleti tevékenység, azon belül is a minősített adatok 
kérdése. Lehet, hogy nem közvetlenül az önök munkájához kapcsolódik a kérdésem, 
de majd elmondom a végén, miért kérdezem meg öntől. A strasbourgi Emberi Jogi 
Bíróság hozott egy olyan döntést, amely alapján valószínűsíthető - igaz, tudomásom 
szerint még nem történt meg a Nagykamarához felterjesztés ebben az ügyben -, hogy 
a titkos, úgynevezett külső engedélyhez kötött eszközök alkalmazása, az erre adott 
engedély nem jó helyen van az igazságügyi miniszternél. Ez valószínűleg be fog 
következni rövidesen, hogy a strasbourgi Emberi Jogi Bíróságnak ez lesz a végleges 
álláspontja. (Dr. Vitányi István visszatér a terembe.) Ha ez így van, akkor ön el 
tudja-e képzelni, hogy az ön hatóságához telepítsenek egy ilyen jogkört? Tudom, hogy 
egy olyan gondolatkísérletre kérem önt, ami még csak nem is jogszabály-
véleményezés, de vajon lehetséges-e, vannak-e olyan típusú adatvédelmi hivatalok 
Európában, amelyek esetleg ilyen engedélyezési tevékenységet végeznek, vagy 
legalább ebben valahogy közreműködnek. 

Köszönöm szépen a kérdéseimre adandó válaszait. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha jól tudom, már csak Kész Zoltán képviselő úr 

kíván kérdést föltenni. Tessék parancsolni! 
 
KÉSZ ZOLTÁN (független): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm 

én is a beszámolót. Csatlakozom Bárándy képviselőtársam kérdéséhez, hiszen pont a 
veszprémi választás kapcsán engem személyesen is érintett a történet. A kérdésem az, 
hogy tényleg elegendő-e az érintettnek, ebben az esetben Kubatov Gábornak a tagadó 
nyilatkozata ahhoz, hogy a NAIH ne folytasson vizsgálatot a jogellenes adatkezelés 
gyanúja esetén. Főleg azok után, hogy én is nyilvánosságra hoztam azt a fényképet is, 
hiszen le is fényképeztem, hogy engem mint volt Fidesz-szavazót is megkerestek - 
sajnos nem rakták össze az egyet meg a kettőt, hogy amúgy az ellenfélnek a jelöltje 
vagyok -, és velem is alá akartak íratni és le is fényképeztem azt a lapot, és ugyanúgy 
nyilvánosságra is hoztam, ennek ellenére nem volt semmiféle eljárás ebben az 
ügyben. Tehát ezt az eljárásmódot is furcsállottam. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, van-e még valakinek kérdése az elnök úrhoz. 

(Nincs ilyen jelzés. - Dr. Apáti István: Majd vélemény lesz.) Nincs. Akkor megadom a 
szót az elnök úrnak, hogy az elhangzott kérdésekre szíveskedjen válaszolni. (Teleki 
László visszatér a terembe.)  

Dr. Péterfalvi Attila válaszai 

DR. PÉTERFALVI ATTILA, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság elnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A veszprémi 
választásokkal kapcsolatban az Adatvédelmi Hatóságnak valóban kétféle eszköze van: 
az ombudsmani típusú eszköze, illetőleg a hatósági típusú eszköze; illetve ebben az 
esetben, miután bűncselekmény is megvalósulhat, a nyomozó hatóságnak is van 
kompetenciája. Olyan jellegű bizonyíték, amely egyértelműen igazolta volna azt a 
fajta jogsértést, amelyben a hatóságnak van olyan jogköre, hogy eredményesen tudott 
volna eljárni, nem érkezett hozzám. Egyébként ezeknél az ügyeknél ez bírósági szakig 
sem jutott, tehát büntetőeljárás sem állapított meg visszaéléseket, ami elérte volna azt 
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a szintet. Minden választás kapcsán fölmerül gyanú, így azon túl, hogy ez politikai 
szempontból érzékeny terület, de adatvédelmi olyan jellegű vizsgálat nem erősítette 
meg egy évben sem - és itt nemcsak a saját biztosi időszakomat említem, hanem más 
biztost is -, ami megalapozta volna ezeket a feltevéseket. Tehát ezt tudom mondani a 
veszprémi időközi választásokkal kapcsolatban is, hogy nem találtunk olyan vagy nem 
jutottunk olyan információhoz. Az Adatvédelmi Hatóságnak nincs nyomozati jogköre. 
Ha a nyomozó hatóság nyomozati jogkörrel sem tud ilyet megállapítani, akkor az 
Adatvédelmi Hatóság sem az ombudsmani típusú, sem a vizsgálati típusú eljárása 
során nem tudja érdemben ezeket az ügyeket kivizsgálni, amelyeknek nyilvánvaló, 
hogy van politikai motivációja, illetőleg háttere is. Már csak azért is, mert adott 
esetben ha bűncselekmény megvalósul, az nem is biztos, hogy csak egy 
bűncselekményt valósíthat meg.  

Az információszabadság-ügyekben, amit Bárándy képviselő úr is megjegyzett, 
illetőleg ezt összevonnám Répássy képviselő úr kérdésével is: az Adatvédelmi 
Hatóságnak elvben minden jogszabálytervezetet meg kell kapnia, amelyik vagy 
adatvédelemmel, vagy információszabadsággal összefüggésben jön létre, kivéve, ha 
egyéni képviselő nyújtja be, ott nincs ilyen kötelezettség. De nálunk van egy 
monitoringrendszer, figyeljük az Országgyűlés honlapját, és ami benyújtásra kerül és 
olyan volumenű, ott minden esetben megkeressük a bizottságot észrevételeinkkel. Ha 
jelentős kérdésről van szó, akkor az Adatvédelmi Hatóság észrevételei vagy bizottsági, 
vagy egyéni képviselői indítvány esetén a parlamenti szakban, amikor jogszabály-
véleményezési körben kerül hozzánk, akkor pedig a jogszabály-előkészítés során 
túlnyomó többségében figyelembevételre kerülnek. Tehát itt konkrét statisztikát nem 
tudnék említeni, de túlnyomó többségében igen, már csak azért is, mert ebből a 
szempontból, azt gondolom, az a fajta médianyilvánossági erő igenis befolyásolja a 
jogalkotókat is, illetőleg az országgyűlési képviselőket is. Nem csak a Nemzeti Bank 
ilyen jellegű, utalni szeretnék a Posta-törvény módosítására is, amelyet hivatalból 
észleltünk. Nem küldték meg hozzánk véleményezésre, de az észrevételeink 
beépítésre kerültek a második körben, tehát az elfogadott jogszabály álláspontunk 
szerint, illetőleg ezt az Alkotmánybíróság is megerősítette, alkotmányosra sikeredett. 
Függetlenül attól, hogy többen vitatják azt a kérdést, hogy megilleti az üzleti titok az 
állami vagy önkormányzati tulajdonú gazdálkodókat, mi határozottan azon az 
állásponton vagyunk, hogy piaci környezetben, versenytársak esetében 
mindenképpen, hiszen visszájára fordulna az alkotmányos jog, és a nyilvánosság kárt 
okozna. Tehát egy egészséges kompromisszumot kell találni. 

Az információszabadság-ügyek kapcsán a költségtérítésnél az elfogadott 
jogszabály nem az Adatvédelmi Hatóság által kedvezőnek ítélt összegeket 
tartalmazza, hanem annál magasabb összegeket. Mi első körben véleményeztünk egy 
jogszabálytervezetet, abban alacsonyabb összegek voltak. Azonban kiadtunk 
állásfoglalást abban a vonatkozásban, hogy miket tartalmazhat csak a költségtérítés. 
A vita azonban igazából az indokolatlan vagy túlnyomórészt a normálist meghaladó - 
persze kérdés, hogy hány óra a normális - munkaerő-ráfordítás körül van, amely az 
adatoknak az összeszedését jelenti. Én úgy gondolom, az az időkorlátozás, ami végül 
is az elfogadott jogszabályban szerepel, ha valaki nem hatalmas mennyiségű, nem 
több évre visszamenőleg olyan adatokat igényel, ami egyébként nincs is meg, vagy 
más helyiségben, más levéltárakban van, akkor nem szabad elérje az aktuális és a 
normális adatigénylésnél azt a négy óra mértéket, ami alatt egy közfeladatot ellátó 
szervnek az alaptevékenységéhez kapcsolódóan az adatokat szolgáltatnia kell. 
Ráadásul mi azt támogattuk, mindig is azt hangsúlyozzuk, hogy tessék minél több 
adatot proaktív módon nyilvánosságra hozni. Hiszen ez nemcsak a beadványok 
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számát csökkentheti, hanem azoknak az adatoknak az összeszedését is, amit 
igényelnek.  

Tehát nem tudunk még kedvezőtlen tendenciáról beszámolni, de azt fontos 
hangsúlyozni, hogy maga a költségtérítés mértéke, a költségelszámolás is jogvitára 
adhat lehetőséget; akár az Adatvédelmi Hatóságnál, akár bíróság előtt is támadható, 
hogy miért annyi a költség, amennyi. Én nem azt mondom, hogy ezek a 
legszerencsésebb módosítások az információszabadság oldaláról, de egyelőre olyan 
negatív hatását nem tapasztaltuk, ami befolyásolná az információszabadság 
érvényesülését. Jelezni fogjuk, ha ilyen beadvány eljut hozzánk.  

S végül a harmadik kérdés, ami egy nagyon érdekes kérdés, amelyet Répássy 
képviselő úr föltett. Az számomra egyébként egy talány, pontosabban a 
beadványozótól értem, mert aki az Adatvédelmi Hatóságot a jogszabályok ellenére 
kormányhivatallá degradálja (Derültség.), attól nem várható el, hogy Strasbourg előtt 
beszámol arról, hogy vannak olyanfajta független kontrollmechanizmusok, amelyek 
kívánatosak. Nem szerepel a strasbourgi bíróság előtt, pedig tényként rögzíthető, 
hogy igen, az Adatvédelmi Hatóság rendelkezik kompetenciával. Miután titkos 
információgyűjtésről van szó, tehát minden, ami ebben a körben történik, az 
személyes adatok kezelését jelenti. Személyes adatok kezelésére pedig vonatkozik az 
infotörvény; az ellenőrzés pedig az Alaptörvény alapján egyetlenegy hatósághoz 
tartozik, ugyan a nevét nem mondja ki az Alaptörvény, de független, autonóm szerv, 
ez pedig az Adatvédelmi Hatóság. Tehát rendelkezünk hatáskörrel, vannak ilyen 
ügyeink, mégis kimaradt a strasbourgi eljárásból. De azt kell hogy mondjam, hogy 
valamilyen formában kimaradt egyébként abból az alkotmánybírósági döntésből is, 
amelyet az Alkotmánybíróság hozott, miközben Salamon László bíró úr 
különvéleményében szerepel, hogy van ilyen kontrollmechanizmus. 

Tehát én azt gondolom - ebben az ügyben egyébként még a héten tervezek 
levelet írni az Országgyűlés elnökének, a belügyminiszternek és a Nemzetbiztonsági 
bizottságnak is -, összegyűjtve azokat az érvrendszereket, ami az Alaptörvényből és az 
infotörvényből levezethető, hogy ha ebben jogszabályalkotás vagy -változás történik, 
akkor a NAIH kompetenciája nem vonható el. Természetesen lehet különböző 
megoldásokat találni, de ezek egyértelműen személyesadat-kezelések. És azt az 
összefüggést is érdemes látni, ezért is emeltem ki magát a Schrems-ítéletet és a 
Privacy Shieldet, mert tulajdonképpen azt a fajta kontrollmechanizmust, azt a 
megoldást, amelyet az Egyesült Államok bevezet, a 29-es bizottság, az adatvédelmi 
hatóságokat tömörítő bizottság véleményezte, és az egyezmény megkötésére, a 
tényleges egyezmény szövegére az adatvédelmi munkacsoport ráhatással volt. Ezért 
említettem, hogy amit az Egyesült Államoktól megkövetelünk, az Európában is elvárt 
az adatvédelmi hatóságoktól is. Egyébként a Fundamental Rights Agencynek van egy 
tanulmánya, amely az adatvédelmi hatóságok kompetenciáját vizsgálja ebből a 
szempontból. Ez vegyes, körülbelül a tagországok felében rendelkezik az adatvédelmi 
hatóság kompetenciával, a felében nem. Magyarország úgy szerepel ebben, hogy 
rendelkezik, tehát a FRA tanulmánya is megerősíti, hogy rendelkezünk ilyen 
jogosítvánnyal. Én ebben egyébként pont a Privacy Shield-mechanizmus életbe lépése 
miatt változást várok a többi uniós tagországban is. Erősíteni kell a nemzetbiztonsági 
adatgyűjtések feletti kontrollmechanizmust, és ez összefüggésben van azzal a 
tendenciával is, ami kétségtelenül megvan, mind a két oldalát látva, az adatvédelmi és 
az információszabadság oldalát is, a brüsszeli és a párizsi terrortámadás utáni 
hasonló megoldásokkal; reméljük, nem olyan mélyen érinti az alapjogokat, mint a 
Patriot Act annak idején az Egyesült Államokban. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Most a véleményalkotásra kerül 
sor. Először Apáti István képviselő úr kért szót. 

Vélemények 

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Péterfalvi 
Úr! Leginkább az elismerés hangján szeretnék megszólalni, mert úgy látom, úgy 
látjuk, hogy az utolsó mohikánok egyike, aki még szembe mer szállni a kedves vezető 
akaratával és az általa átpasszíroztatott törvények alaptörvény-ellenességével, 
illetőleg adatvédelmi szabályokba ütköző mivoltával. (Dr. Vas Imre nevet.) Hát, lehet 
ezen nevetni, csak tudják, ez a helyzet - persze önök egy másik filmet néznek, mint 
mi, úgyhogy nyilván más a megközelítés. Különösen a Paks II. beruházást emelném ki 
és az MNB-alapítványok körül kialakult helyzetet.  

Valóban vérlázító, hogy 30 évre lehet titkosítani különböző, tudomásom 
szerint 3000 milliárdos beruházással kapcsolatos, Magyarország energetikai jövőjét 
akár évszázados mértékben meghatározó projekteket és projektek adatait. Ön 
különösen a környezeti hatásokra és a közpénzek felhasználására vonatkozó adatok 
nyilvánosságát szorgalmazta, illetve ezeknek az adatoknak a nyilvánosságra hozatalát 
tartja különösen fontosnak. Mint ahogy az MNB-alapítványoknál is nagyon helyesen 
megállapította, hogy egész egyszerűen jogi nonszensz és szerintem már az egyetemi 
jogászképzés első évében sem menne át, a legelső vizsgákon is megbukna az, aki azt 
mondaná, hogy csak azért, mert az MNB az alapítványokhoz átutalja a közvagyon 
részét képező pénzeket, azok emiatt elvesztenék közpénzjellegüket. Jól hangzik 
kommunikációban, de egy elképesztő slendrián és szakmaiatlan megfogalmazás, egy 
erőltetett magyarázat; amikor már kínjukban nem tudnak mit mondani a Fidesz 
kommunikátorai, akkor találnak ki ilyen képtelenségeket. 

Ezzel kapcsolatban azért nyilván fölmerülnek kérdések is, hogy mennyi 
valószínűséget ad annak, hogy hosszú távon meg tudja védeni ilyen értelemben az 
adatok nyilvánosságra hozatala melletti érveket, és mennyire látja hatékonynak ezen 
diktatórikus szabályokkal, ezen diktatórikus törvényalkotással kapcsolatos lépéseket; 
egyáltalán hogyan látja ennek a helyzetét a közelebbi jövőben.  

És végül hogyan látja a taopénzek kapcsán kialakuló helyzetet, mert ugye azért 
az is elég érdekes, hogy csak azért, mert valaminek… 

 
ELNÖK: Képviselő úr… 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): …az eltitkolásához… 
 
ELNÖK: …kérdés jellegű hozzászólást ne tessék tenni… 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Ez egy vegyes műfaj. 
 
ELNÖK: …mert nem adok lehetőséget az elnök úrnak a válaszra… 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Jó, rendben. 
 
ELNÖK: …úgyhogy ez így pusztába kiáltott szó. Megkérdeztem, hogy van-e 

kérdése. Most azt kértük, hogy mondja el a véleményét. 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Ez egy vegyes műfaj, de jó, rendben. Akkor 

megértem, hogy ha fájó pontra ütök vagy rúgok, az borzasztó fizikai és lelki fájdalmat 
okoz. Elmondtam a véleményem, köszönöm szépen a lehetőséget. 
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ELNÖK: Köszönöm. Vas Imre alelnök úrnak adok szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. A 

Fidesz-frakció támogatja a hatóság 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolójának 
elfogadását. Különösen azért, mert az Adatvédelmi Hatóság rendkívül nehéz pályán 
mozog, rendkívül érzékeny területekkel foglalkozik. Tudjuk, hogy vannak olyan 
adatkérők, akik bizonyos hatóságnál akár szó szerint is kijelentik, hogy ő addig fog itt 
adatot kérni, amíg őneki ilyen meg ilyen kérését nem teljesítik, szemben egészen 
természetesen a jó szándékú és tényleg érdeklődő állampolgárok adatkérésével. 
Különösen, amikor mondjuk, azt kell éppen megítélni, hogy az állami tulajdonban 
lévő, versenyszférában szereplő szervezet és a magánszférában ugyanazon a piacon 
szereplő szervezet között hogyan kell az adatok kiadását megítélni, mindez rendkívül 
nehéz feladat. Ebben a tekintetben szerintünk a hatóság jól járt el. Akkor is jól járt el, 
ha esetleg nem mindenben értünk egyet, mert a jogi álláspontjaink adott esetben 
különbözhetnek, de a hatóság álláspontom szerint kifejezetten jól végzi a munkáját. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, kíván-e még valaki hozzászólni. (Nincs 

jelentkező.) Hozzászólást nem látok. Megkérdezem az elnök urat, kíván-e a 
véleményekre reflektálni. 

 
DR. PÉTERFALVI ATTILA, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság elnöke: Köszönöm szépen, nem. (Dr. Vitányi István: Jó válasz! - Derültség.)  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Határozathozatal következik. 
Mint említettem, érdemi döntést kell hoznunk. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja 
azt, hogy a beszámolót a bizottság fogadja el. (Szavazás.) Ez 9 igen. Ki van ellene? 
(Szavazás.) Ilyet nem látok. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 2 
tartózkodás mellett elfogadta a bizottság. 

Nagyon szépen köszönöm az elnök úrnak; és elnézést, ha kavart okoztam, de az 
udvariasság mondatta velem, hogy egyetemi tanár. (Derültség.) Köszönöm szépen, 
elnök úr. 

 
DR. PÉTERFALVI ATTILA, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság elnöke: Köszönjük szépen. (Munkatársaival távozik az ülésről.)  

A hivatalos statisztikáról szóló T/12924. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! A 3. napirendi pontunk következik: a hivatalos 
statisztikáról szóló T/12924. számú törvényjavaslat részletes vitája.  

Tisztelettel köszöntöm a Miniszterelnökség részéről Csepreghy Nándor 
parlamenti államtitkár urat, valamint Vukovich Gabriella elnök asszonyt, a 
Statisztikai Hivatal elnökét. 

Tisztelt Bizottság! A részletes vitában az első kérdés az, hogy a bizottságnak 
döntenie kell arról, hogy az eredeti előterjesztés megfelel-e a határozati házszabály 
44. és 45. §-aiban írt feltételeknek. Kérem államtitkár urat, hogy ebben legyen szíves 
nyilatkozni. 
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CSEPREGHY NÁNDOR helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm 
szépen, elnök úr. Igen, a kormány álláspontja szerint megfelel. 

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

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Ha nem, akkor ebben a témakörben kell először 
döntenünk. Ki az, aki szerint a határozati házszabály előírásainak megfelel a 
törvényjavaslat? Aki ezt támogatja, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ez 8 igen. 
Ki szerint nem felel meg? (Szavazás.) Ilyet nem látok. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 3 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta a megfelelőséget.  

Tisztelt Bizottság! Van egy darab, Egyed Zsolt jobbikos képviselő úr által 
előterjesztett módosító indítvány. Kérdezem a kormány képviseletében államtitkár 
urat, támogatják-e. 

 
CSEPREGHY NÁNDOR helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Tisztelt 

Elnök Úr! A kormány nem támogatja a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem 

látok. Kérdezem a bizottságot, támogatja-e azt a módosító indítványt, hogy ne a 
miniszterelnök nevezze ki, hanem az Országgyűlés válassza a KSH elnökét. Aki ezt 
támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ez 2 igen. Ki van ellene? 
(Szavazás.) Ez 8 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 1 tartózkodás 
mellett a bizottság ezt a módosító indítványt nem fogadta el.  

Tisztelt Bizottság! A Miniszterelnökségtől kaptunk egy 19 pontos indítványt, 
amellyel kapcsolatban az a kérés, hogy a bizottság ezt mint bizottsági módosító 
indítványt terjessze elő. Ebben nem kérdezem meg az államtitkár urat, mert ezt 
nyilván támogatják. 

Azt indítványozom, hogy a bizottság ezt az egész anyagot egyben tárgyalja. 
Természetesen, ha lesz indítvány arra, hogy külön szavazást kér bárki, akkor nem 
egyben, csomagban, hanem külön is szavazunk. Az előterjesztést minden képviselő 
megkapta még pénteken, tehát az anyag ismert. Szövegpontosító és nyelvhelyességi 
módosításokról van szó. 

Megnyitom a vitát. Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs 
jelentkező.) Nem látok hozzászólást, úgyhogy nincs mire reagálnia az államtitkár 
úrnak. 

Egy kérdésem maradt a bizottság felé, hogy előterjeszti-e a bizottság ezt a 19 
pontos módosító indítványt mint a saját módosító indítványát. (Szavazás.) Ez 8 igen. 
Ki van ellene? (Szavazás.) Ilyen nincs. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy 3 tartózkodás mellett a bizottság ezt elfogadta.  

Ez lesz tehát a részletes vitát lezáró módosító indítványunk, és ezzel a részletes 
vitát lezárom. Nagyon szépen köszönöm. Ezzel ennek a napirendi pontnak a 
tárgyalását be is fejeztük. 

A civil szervezetek és a cégek nyilvántartásával összefüggő eljárások 
módosításáról és gyorsításáról szóló T/12722. számú 
törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Tisztelt Bizottság! Következik a civil szervezetek és a cégek nyilvántartásával 
összefüggő eljárások módosításáról és gyorsításáról szóló T/12722. számú 
törvényjavaslat részletes vitája.  

Ugyanaz a helyzet, mint az előbb: először döntenünk kell a megfelelőség 
tekintetében. Ebben segítségül hívom az államtitkár urat, hogy kérem, nyilatkozzon, 
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hogy az eredeti törvényjavaslat megfelel-e a határozati házszabály előírásainak. 
Államtitkár úr? 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Megfelel, elnök úr. 
 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm a nyilatkozatot. Kíván-e a bizottság részéről 

valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. Határozathozatal következik a 
megfelelőség következtében. Ki az, aki támogatja, hogy az eredeti előterjesztés a 
határozati házszabály előírásainak megfelel? Aki ezt támogatja, kérem, 
kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ez 10 igen. Ki van ellene? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 1 nem szavazat mellett a bizottság elfogadta a megfelelőséget. 

Van egy 12 pontos háttéranyagunk, amelyen végig kell mennünk; nem egészen 
egyesével, mert vannak összefüggések. 

Az 1. módosító indítványt Ikotity István képviselő úr nyújtotta be az LMP-ből. 
Kérdezem a kormányt, támogatja-e. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk, 

elnök úr. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki 

hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Ilyet nem látok. Ki támogatja a módosító indítvány 
előterjesztését? (Szavazás.) Ez 3 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy 8 nem szavazattal a bizottság elutasította az indítványt. 

A 2. pontban Szávay István képviselő úr kívánja kiegészíteni a rendelkezést. A 
kormány véleményét kérdezem. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki 

hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Ilyet nem látok. Ki támogatja? (Szavazás.) Ez 1 igen. 
Ki van ellene? (Szavazás.) Ez 8 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy 2 tartózkodás mellett a bizottság nem fogadta el. 

Tisztelt Bizottság! Az Ikotity István képviselő úr által a 3. pontban benyújtott 
indítványnál az a megjegyzés szerepel, miszerint vitás az, hogy ez összefügg-e a 
törvényjavaslattal vagy sem, tehát nincs-e túlterjeszkedés. Először ebben az eljárási 
kérdésben kell döntenünk. Államtitkár úr? 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): A törvényjavaslat 

nem kívánta módosítani ezt a részét a törvénynek, tehát nincs nyitva. Tehát ilyen 
értelemben nem lehet módosítani. 

 
ELNÖK: Igen, köszönöm a véleményt. Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki 

hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Ennek a módosító indítványnak a sorsa tehát az, 
hogy úgy dönt a bizottság, hogy túlterjeszkedés okán ezt a módosító indítványt nem 
támogatja. Kérdezem, ki az, aki erre az álláspontra helyezkedik. (Szavazás.) Ez 8 
igen. Ki van ellene? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 3 nem szavazat mellett a 
bizottság úgy döntött, hogy ezt a módosító indítványt érdemben nem tárgyalja 
túlterjeszkedésre való hivatkozással.  

A 4. pontban szintén Ikotity István LMP-s képviselő úr kívánja kiegészíteni az 
előterjesztést. Kérdezem az államtitkár urat. 
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DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs ilyen 

jelzés.) Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítvány előterjesztését. 
(Szavazás.) Ez 3 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 
8 nem szavazattal elutasította. 

Az 5. pontban Bárándy Gergely képviselő úr szeretne egy szakaszt teljes 
egészében elhagyni, összefüggésben a 7-essel, ahol pedig egy szakasz részbeni 
elhagyását indítványozza a képviselő úr. A kettőt együtt tárgyaljuk. Államtitkár úr? 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja a kormány. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja 

Bárándy képviselő úr módosító indítványát. (Szavazás.) Ez 3 igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 nem szavazattal a bizottság elvetette. 

Tisztelt Bizottság! A 6. pontban Szávay István képviselő úr szintén elhagyásra 
tesz indítványt. A lábjegyzet figyelemfelhívó, de szerintem ettől nyugodtan 
dönthetünk. Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem, ki támogatja ezt a 37. § (2) 

bekezdés elhagyására irányuló indítványt. (Szavazás.) Ez 3 igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 nem szavazattal a bizottság nem támogatta.  

A 8. pontban Bárándy képviselő úr a 36/G. § teljes elhagyását indítványozza. 
Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs ilyen 

jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Ki támogatja Bárándy képviselő úr indítványát? 
(Szavazás.) Ez 3 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 nem 
szavazattal a bizottság elvetette. 

A 9. pont alatt Ikotity István képviselő úr terjesztett be indítványt, és itt is van 
egy túlterjeszkedés. Először erről kell döntenünk, tehát hogy a határozati házszabály 
44. § (1) bekezdés szerint mi a lehetőség. Kérdezem a kormányt. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Túlterjeszkedésről 

van szó, elnök úr. 
 
ELNÖK: A kormány szerint a túlterjeszkedés fennáll, ami az érdemi döntés 

akadálya. Kérdezem a bizottságot, ebben a kérdésben kíván-e valaki hozzászólni. 
(Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Ki az, aki azon az állásponton van, hogy 
fennáll a túlterjeszkedés, ezért ne tárgyaljunk róla? (Szavazás.) Ez 8 igen. Ki van 
ellene? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 3 nem szavazat mellett a bizottság úgy 
döntött, hogy a 9. pontot nem tárgyalja. 

A 10. pontban szintén Ikotity István képviselő úr terjeszt elő indítványt, 
szeretné kiegészíteni az egyesület szerveivel kapcsolatos rendelkezést. Kérdezem az 
államtitkár urat.  

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki 

hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Ki az, aki támogatja ezt a 
kiegészítést? (Szavazás.) Ez 3 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy 8 nem szavazattal a bizottság nem támogatta. 

A 11. pontban szintén Ikotity István képviselő úr szeretne a szövegen 
változtatni. Kérdezem az államtitkár urat.  

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Hozzászólás a bizottság részéről nincs. 

Kérdezem, ki támogatja ezt a szövegmódosítási indítványt. (Szavazás.) Ez 3 igen. Ki 
nem támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 nem szavazattal a bizottság nem 
támogatta. 

Tisztelt Bizottság! Az utolsó pont következik, szintén Ikotity István a 12. 
pontban szeretné kiegészíteni a jelenléti ívvel kapcsolatos rendelkezést. Kérdezem az 
államtitkár urat. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki 

hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Ilyet nem látok. Ki támogatja a módosító javaslatot? 
(Szavazás.) Ez 2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 9 nem 
szavazattal a bizottság nem támogatta. 

Ezzel a háttéranyagot befejeztük. Van egy 12 pontos kezdeményezés az 
Igazságügyi Minisztérium részéről. Itt ugyanaz a rendszer, ami eddig volt; a kormányt 
nem kérdezem meg, mert tőlük kaptuk az indítványt. A kérés lényege, hogy a 
bizottság terjessze elő önálló bizottsági módosító indítványként. Először tárgyalunk 
róla, utána egyben fogunk szavazni, kivéve azt az esetet, ha elhangzik indítvány 
bármelyik pont külön szavazására.  

Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Ilyet 
nem látok. Van-e arra vonatkozó indítvány, hogy ne egyben szavazzunk? (Nincs ilyen 
jelzés.) Ilyen sincs. Akkor kérdezem a bizottságot, előterjeszti-e a 12 pontos módosító 
indítványt, amelyet az Igazságügyi Minisztérium kezdeményezett, és a bizottságot 
felkérte erre; vagyis teljesítjük-e az IM kérését. Aki ezt támogatja, kérem, szavazzon! 
(Szavazás.) Ez 8 igen. Ki van ellene? (Szavazás.) Ilyen nincs. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 3 tartózkodás mellett a bizottság úgy döntött, hogy 
előterjeszti a módosító indítványt. 

Tisztelt Bizottság! Ez az előterjesztett módosító indítvány tehát a részletes vitát 
lezáró módosító indítványunk. Ezzel a részletes vitát lezárom. Nagyon szépen 
köszönöm az államtitkár úr és segítői megjelenését. Ezzel ez a napirendi pont is 
befejeződött. 

Egyebek 

Tisztelt Bizottság! Az egyebekben arra szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy 
holnap 11 órakor Rogán Antal miniszter urat fogjuk meghallgatni a 2015. október 
közepétől december 31-ig terjedő időszakot illetően. Éves beszámolókról tárgyal a 
bizottság, és 2015 egy csonka év a miniszter úr esetében.  

Tájékoztatásul közlöm, hogy december 5-én, hétfőn 11 órakor kerül sor az 
emberi erőforrások miniszterének, Balog Zoltán miniszter úrnak az éves 



38 

beszámolóról szóló meghallgatására. Itt minket a kisebbségi, vallásügyi és ezek a 
kérdéskörök érintenek; tehát oktatás, egészségügy, sport nem a bizottság hatásköre.  

Nem tudom megmondani, hány órakor kezdődik a hétfői bizottsági ülés. Azt 
elárulom, hogy azt tervezem a karácsony előtti utolsó bizottsági ülésnek. Tehát ami 
anyag addig úgy jön be, hogy muszáj tárgyalnunk, azt napirendre fogom javasolni, és 
attól függően kerül előbbre a bizottsági ülés kezdete. 

Nekem ennyi van az egyebek között. Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki 
ebben a kategóriában bármilyen hozzászólást tenni. Apáti képviselő úrnak adok szót. 

 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm, csak egy rövid kérdés. Akkor ez a 

bizottsági ülés akár belenyúlhat a plenáris ülésbe is, ha ne adj’ isten, úgy hozza a 
helyzet? Vagy ez teljesen kizárt? Mennyire lehet ezt előre látni vagy kalkulálni?  

 
ELNÖK: Tisztelettel, tekintettel arra, hogy mint hangsúlyoztam, a miniszter úr 

meghallgatása a kisebbségi, civil és egyházi ügyek témakörben lehetséges csak, mert 
ezzel a kérdéskörrel kapcsolódik az Igazságügyi bizottsághoz, én úgy ítéltem meg, 
hogy erre a két óra bőven elegendő. A meghallgatás időpontját nem én határoztam 
meg, mert mi ma hallgattuk volna meg a miniszter urat, csakhogy a miniszter úr 
lemondta kormányzati elfoglaltsága okán, külföldön van. Ő határozta meg a hétfő 11 
órát. Legfeljebb biztonsági okból engedélyt kérek arra a házelnöktől, hogy szükség 
esetén, ha úgy alakul a helyzet, belecsúszhassunk a 13 óra parlamenti kezdésbe. Ez így 
elfogadható, Apáti képviselő úr? (Dr. Apáti István: Igen.) Jó. Van-e még valami? 
(Nincs jelentkező.)  

Az ülés berekesztése 

Mivel nincs további hozzászólás, a bizottsági ülést berekesztem. Köszönöm 
szépen a jelenlétet és a munkát.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 31 perc)  

Dr. Vitányi István 
a bizottság alelnöke 

 

Dr. Rubovszky György 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


