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Napirendi javaslat  

 

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény, továbbá egyes más törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/5404. szám)  
(Részletes vita)  
(Kivételes eljárás keretében)  
(Megjegyzés: Az elfogadott kivételességi javaslat száma: T/5404/1.) 

2. A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó- és 
Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről 
szóló 2015. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5419. 
szám)  
(Bánki Erik (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  
(A bizottság eljárása az elfogadott határozati házszabályi rendelkezésektől való 
eltérés alapján)  
(Megjegyzés: Az elfogadott határozati házszabálytól való eltérésre irányuló 
javaslat száma: T/5419/1.) 

3. A XXXIII. Olimpiai Játékok és a XVII. Paralimpiai Játékok 2024-es budapesti 
megrendezésére vonatkozó pályázati szándék támogatásáról szóló határozati 
javaslat (H/5422. szám)  
(Rogán Antal (Fidesz), Harrach Péter (KDNP) és Bánki Erik (Fidesz) 
képviselők önálló indítványa)  
(A bizottság eljárása az elfogadott határozati házszabályi rendelkezésektől való 
eltérés alapján)  
(Megjegyzés: Az elfogadott határozati házszabálytól való eltérésre irányuló 
javaslat száma: H/5422/1.)  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Dr. Gulyás Gergely (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Balla György (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Horváth László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP), a bizottság alelnöke  
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Ágh Péter (Fidesz)  
B. Nagy László (Fidesz)  
Bóna Zoltán (Fidesz)  
Dr. Galambos Dénes (Fidesz)  
Hadházy Sándor (Fidesz)  
Jakab István (Fidesz)  
Kucsák László (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Nyitrai Zsolt (Fidesz)  
Dr. Pesti Imre (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz)  
Dr. Salacz László (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Vécsey László (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP)  
Gőgös Zoltán (MSZP)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)  
Apáti István (Jobbik)  
Dr. Lukács László György (Jobbik)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
Szilágyi György (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

 
Tuzson Bence (Fidesz) Horváth Lászlónak (Fidesz)  
Bóna Zoltán (Fidesz) távozása után dr. Pesti Imrének (Fidesz)  
Dunai Mónika (Fidesz) Bóna Zoltánnak (Fidesz)  
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP) dr. Rubovszky Györgynek (KDNP)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Ágostházy Szabolcs 
Dr. Magyar Zsóka 
Babos Tímea  
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Meghívottak 
 

Dr. Fónagy János államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
Bánki Erik (Fidesz)  
Dr. Simicskó István államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Igazságügyi Minisztérium)  
Dr. Péterfalvi Attila elnök (Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 17 óra 50 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok! Köszöntöm képviselőtársaimat és mindenkit, aki a bizottsági 
munkát figyelemmel kíséri. Az ülést megnyitom.  

Ismertetem a helyettesítési rendet: Bóna Zoltán képviselő úrnak Dunai Mónika 
képviselő asszony, Szűcs Lajos képviselő úrnak Selmeczi Gabriella képviselő asszony, 
Horváth László képviselő úrnak Tuzson Bence alelnök úr adott eseti képviseleti 
megbízást. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 

A napirendi javaslattal kapcsolatban, tekintettel arra, hogy az infotörvény 
módosításához még az utolsó pillanatban is nyolc darab LMP-s módosító javaslat 
érkezett, és nem akartunk a bizottsági ülés megkezdésével várni, az a kérésem, hogy 
ezt tegyük harmadik napirendi pontként utolsó helyre, és amíg az úszó-
világbajnoksággal kapcsolatos módosítást, illetve az olimpiával kapcsolatos határozati 
javaslatot megtárgyaljuk, addigra tárgyalásra kész formában lesz már az infotörvény-
módosítással kapcsolatos valamennyi anyag is. Erre tekintettel tehát ezzel a 
módosítással teszek javaslatot a napirendre. Kérem képviselőtársaimat, hogy ennek 
megfelelően szavazzanak most! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a módosított napirendi javaslatot 22 igen 
szavazattal, 1 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadta.  

A Budapesten megrendezendő úszó-, vízilabda-, műugró-, műúszó- 
és nyíltvízi világbajnokság megvalósításához szükséges 
létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény 
módosításáról szóló T/5419. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása az elfogadott határozati házszabályi 
rendelkezésektől való eltérés alapján) 

Ennek megfelelőn most soron következik a Budapesten megrendezendő úszó-, 
vízilabda-, műugró-, műúszó- és nyíltvízi világbajnokság megvalósításához szükséges 
létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló T/5419. 
számú törvényjavaslat. Köszöntöm a kormány képviseletében Fónagy János 
államtitkár urat, az előterjesztő képviseletében pedig Bánki Erik képviselő urat.  

A háttéranyagban szerepel képviselői módosító javaslat Völner Pál 
képviselőtársunktól, az előterjesztő pedig az ülésen ismerteti álláspontját, tekintettel 
arra, hogy határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel tárgyalunk. 
Megadom a szót az előterjesztő képviseletében Bánki Erik képviselő úrnak. 
Parancsoljon! 

 
BÁNKI ERIK (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Egy darab módosító indítvány érkezett Völner Pál képviselő úr részéről, 
amelyet a magam részéről támogatok. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. A kormány képviseletében államtitkár úrnak adom 

meg a szót. Parancsoljon! 
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm szépen. A kormány támogatja a módosító javaslatot.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Jelzésre:) Gőgös Zoltán 
képviselő úr kért szót. Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Ez az a korrekció, amit a 
múltkori házszabályprobléma miatt hajtunk végre a világbajnokság kapcsán, és 
szeretném jelezni, hogy én nem tartom elfogadhatónak, és mi nem tartjuk 
elfogadhatónak, hogy a mobil lelátók ilyen lazán legyenek kezelve, hogy arról 
semmiféle engedély meg semmiféle vizsgálat meg egyéb ne legyen, mert én azt nem 
tartom relevánsnak, hogy a katasztrófavédelem erről mit mond. Ez ennél komolyabb 
ügy. Szerintem van még idő, tehát nem a rendezvény előtt egy héttel vagyunk, 
úgyhogy mi ezt semmiképp sem fogjuk támogatni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Szilágyi György képviselő úr következik a Jobbiktól. 

Parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Mi pedig 

továbbra is, amíg részt tudunk vállalni abban, hogy egy valóban sikeres 
világbajnokságot tudjunk megrendezni, és amíg nem látunk arra utaló jeleket, hogy 
bármilyen probléma lenne - gondolok itt elsődlegesen gazdasági vagy bármilyen 
egyéb visszaélésekre, és ilyeneket egyelőre nem látunk -, addig támogatni fogjuk 
minden erőnkkel ezt a világbajnokságot, hogy minél jobb világbajnokságot tudjunk 
rendezni, és minél nagyobb hírnevet tudjunk ezzel szerezni hazánknak. 

Viszont lennének kérdéseim. Az 1. §-nál az a kérdésem, hogy az itt 
meghatározott különböző dolgokról - akár a beépítettség mértékéről, a zöldfelületről, 
építménymagasságról, hasonlókról - folytak-e előzetesen bármilyen egyeztetések a 
XIII. kerületi önkormányzattal. Tehát mennyire volt ez egyeztetve? Ez az egyik 
kérdésem. 

A másik kérdésem az, hogy jól értem, ugye - és ezzel azért tisztában van az 
előterjesztő és mindenki -, hogy amennyiben, mondjuk, az ideiglenes lelátók 
létesítése tekintetében könnyebbé tesszük a különböző eljárásokat, engedélyeztetési 
eljárásokat, a tűzvédelmi és katasztrófavédelmi követelményeket pedig rendeletben 
határozzuk meg, akkor itt azért egy nagyon súlyos felelősség van a katasztrófák elleni 
védekezésért felelős miniszteren, tehát ha, isten ne adja, de véletlenül bármi történne, 
akkor az természetesen egyértelműen az ő felelőssége vagy a kormány felelőssége. 
Ugye, azért ezzel mindenki tisztában van? Remélem. 

Még egyetlenegy dolog. Ez is csak egy kérdés. Szintén ma tárgyaljuk az 
olimpiai pályázattal kapcsolatos törvénymódosítást is. Itt az szerepel a 2. §-ban: „Az 
ideiglenes lelátókat legkésőbb 2017. december 31-ig meg kell szüntetni. Az ideiglenes 
lelátók létesítése kapcsán a fővárosi és kerületi…” - mindegy, ezeket kell tartalmazni, 
hogy 9 hónapig állhassanak. A kérdésem csak az, hogy nem kellene-e esetleg nyitva 
tartani ezt a lehetőséget. Ugyanis 2017-ben megrendezzük a világbajnokságot, és 
2017-ben döntés fog születni az olimpiai rendezés jogáról is. Amennyiben - bár egy 
kicsit szkeptikus vagyok, de - elnyernénk az olimpia rendezésének lehetőségét, akkor 
nem lenne-e esetleg ésszerűbb egy hatástanulmánnyal vagy pontos számításokkal 
kiszámolni, hogy mivel jár jobban Magyarország: ha visszabontja ezt az ideiglenes 
lelátót, vagy pedig azzal, ha egy komoly állagmegóvást végez 2024-ig, és utána már 
nem kell építeni adott esetben ennél a létesítménynél újra ideiglenes lelátókat? Tehát 
ez a három észrevételem lenne, ezekre kérnék szépen választ. Köszönöm. 

 



8 

ELNÖK: Köszönöm szépen. További felszólalási szándékot nem látok. 
Kérdezem, hogy az előterjesztő válaszol-e a felmerült kérdésekre. (Bánki Erik bólint.) 
Akkor Bánki Erik képviselő úré a szó. Parancsoljon! 

 
BÁNKI ERIK (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Gőgös képviselő úr felvetésére válaszolva: rettentően szorít az idő 
bennünket, és gyakorlatilag a következő időszak minden egyes napjára szükség van 
ahhoz, hogy kellő időben, kellő színvonalon és kellő minőségben megvalósulhassanak 
ezek a beruházások. Ez indokolja azt, hogy az átlagos előírásoktól eltérő, rendkívüli 
előírások vonatkozzanak ez esetben az ideiglenes lelátó építésére. 

Mi azt gondoljuk, hogy ez a törvényjavaslat kellően körültekintő. Megjegyzem 
egyébként, hogy a XIII. kerületi önkormányzattal, amelynek szocialista polgármestere 
és szocialista többségű közgyűlése van, minden részletkérdésben meg tudott 
állapodni a kormánybiztos úr, sőt részletes tájékoztatást adott a közgyűlés számára; 
ez egyben válasz Szilágyi képviselő úr felvetésére is. Tehát a XIII. kerületi közgyűlés 
és maga a polgármester úr is támogatja a beruházást és egyébként annak minden 
műszaki paraméterét. Tehát én azt gondolom, hogy a kormánybiztosság e tekintetben 
is kellően körültekintő volt. 

Ami Szilágyi úr kérdéseit illeti - még a XIII. kerületen túl, ahol tehát mind a 
közgyűlés, mind a polgármester úr külön tájékoztatást kapott ennek a 
törvényjavaslatnak a részleteiről is -: az olimpiával kapcsolatos felvetése szerintem 
megalapozott, 2017 szeptemberében dönt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság az 
olimpiarendező városról, a pályázat lezárásával meglátjuk azt, hogy Magyarország 
valóban el tudja-e nyerni ezt, és amennyiben elnyeri, még van időnk arra, hogy ezt a 
kérdést eldöntsük, hiszen a törvényjavaslat szerint december 31-ig kellene 
visszabontani az ideiglenes lelátókat. Látok én is realitást abban, hogy megmaradjon 
abban az esetben akár véglegesen ez a lelátó, és nyilván az olimpiával kapcsolatos 
egyéb világeseményeket tudjunk adott esetben itt rendezni.  

A harmadik kérdése pedig a belügyminiszter úr felelősségére vonatkozik; ez 
teljesen természetes. A törvényjavaslat szerint is miniszteri rendelettel kell biztosítani 
ezeket a feltételeket. Én azt gondolom, hogy a miniszter úr és az apparátusa kellő 
körültekintéssel fog tudni eljárni az engedélyezés során. Nyilvánvalóan nagy 
kockázata van, hiszen 14 ezer ember elhelyezéséről van szó, éppen ennek megfelelően 
kellő körültekintést várhatunk a kormány részéről. Én biztos vagyok abban, hogy 
minden szabályozás azt a célt fogja szolgálni, hogy a lehető legbiztonságosabb 
körülmények legyenek, mire a világbajnokság megrendezésre kerülhet. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Miután további felszólalási szándékot nem látok, 

ezért most a határozathozatal következik. Először is a Völner Pál képviselőtársunk 
által benyújtott módosító indítványról kell döntenünk. Ezt az előterjesztő és a 
kormány támogatja. Kérem a képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a módosító indítványt 28 igen szavazattal, 1 nem 
ellenében, 1 tartózkodás mellett a bizottság támogatta.  

Most az összegző módosító javaslat és az összegző jelentés elfogadására kerül 
sor. A kormány és az előterjesztő ezeket támogatja. Kérem a képviselőtársaimat, hogy 
szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy az összegző módosító javaslatot és az összegző jelentést a 
bizottság 28 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett támogatta és 
elfogadta.  

Bizottsági előadónak Vécsey képviselőtársunkat javaslom. Kérem, hogy 
kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.) Köszönöm. 
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Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag Vécsey képviselő urat bizottsági 
előadónak kijelölte.  

Nem tudom, kié volt az egy nem szavazat, de ha az illető felfedi a kilétét, akkor 
(Gőgös Zoltán: Én voltam.) a bizottság kisebbségi előadója lehet. Gőgös képviselő úr 
jelzi (Gőgös Zoltán: Jeleztem!), hogy nem titkolja el a véleményét, de nem kíván 
kisebbségi előadó lenni, tehát nem lesz a bizottságnak kisebbségi előadója.  

Köszönöm szépen az államtitkár úr részéről a kormány képviseletét.  

A XXXIII. olimpiai játékok és a XVII. paralimpiai játékok 2024-es 
budapesti megrendezésére vonatkozó pályázati szándék 
támogatásáról szóló H/5422. számú határozati javaslat  
(A bizottság eljárása az elfogadott határozati házszabályi 
rendelkezésektől való eltérés alapján) 

Áttérünk a soron következő napirendi pontra, ami a XXXIII. olimpiai játékok 
és a XVII. paralimpiai játékok 2024-es budapesti megrendezésére vonatkozó 
pályázati szándék támogatásáról szóló H/5422. számú országgyűlési határozat. A 
határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel tárgyalunk.  

Az előterjesztő képviseletében továbbra is Bánki Erik képviselő urat 
köszöntöm, a kormány képviseletében pedig Simicskó István államtitkár urat.  

A háttéranyagban képviselői módosító javaslatok találhatók Szabó Szabolcs és 
Völner Pál képviselőtársunktól.  

Az előterjesztői álláspont ismertetésére Bánki Erik képviselő úrnak adom meg 
ismételten a szót. Parancsoljon! 

Bánki Erik hozzászólása 

BÁNKI ERIK (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! A határozati javaslattal kapcsolatban felmerülő kérdésekre természetesen 
szívesen válaszolok.  

Az indítvány benyújtását megelőzte egy ötpárti egyeztetés, ahol igyekeztünk 
előzetesen azokat a kérdéseket, amelyek felmerültek, tisztázni. Négy párt vezetőivel 
ezeket sikerült is átbeszélnünk.  

A benyújtott módosító indítványokkal kapcsolatban: Völner Pál 
képviselőtársam indítványai alapvetően technikai jellegűek, természetesen ezeket 
támogatom.  

Szabó Szabolcs képviselő úr indítványát tartalmilag támogatom, tehát én is 
egyetértek azzal, hogy amennyiben olimpia megrendezésére kerül sor, illetve az 
olimpia rendezésére való felkészülés kapcsán Csepel-sziget legyen bevonva az 
olimpiai helyszínek közé, azonban azt gondolom, hogy ez az országgyűlési határozati 
javaslat másról szól, ilyen részletkérdéseket nem szabályoz. Tehát azt nem 
támogatom, hogy ez bekerüljön a határozati javaslat szövegébe, de mondom még 
egyszer, tartalmilag mindenképpen támogatom, és úgy gondolom - majd erről az 
államtitkár úr nyilatkozik -, hogy ebben a kormány is partner lehet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány képviseletében Simicskó államtitkár 

úrnak adom meg a szót. Parancsoljon! 

Dr. Simicskó István hozzászólása 

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 
Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Völner Pál képviselő úr 
módosító javaslatát a kormány támogatja. Szabó Szabolcs képviselő úr módosító 
javaslatának a tartalmi részével valóban döntően egyetértünk, azonban mi is úgy 
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látjuk, hogy az nem illeszkedik az országgyűlési határozati javaslat stílusához, 
szövegéhez.  

Természetesen zárójelben megjegyzem: én is mint volt csepeli - ott jártam 
általános iskolába és gimnáziumba, ott éltem húsz évig - ilyen szempontból fontosnak 
tartom Csepel fejlődését, de most talán nem kellene ebben az országgyűlési határozati 
javaslatban ilyen módon szerepeltetni. Tehát Völner Pál képviselő úr javaslatát 
támogatjuk, Szabó Szabolcs képviselő úr javaslatát nem tudjuk támogatni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Jelzésre:) Hozzászólási 

szándékot Gőgös képviselő úr részéről látok. Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Sokszor elhangzott már, 
hogy az ember kétszer ugyanabba a folyóba nem tud belelépni, és miután az 
egyértelmű, hogy mi az úszó- és vízilabda-világbajnokságot támogatjuk - ilyen 
korrekciókat mondjuk én személy szerint nem, de ez egy részletkérdés -, ott már, úgy 
látom, azért egy kicsit át lett verve a közvélemény is meg mi is. Hiszen annak indult 
például a költsége - ami kifejezetten egy sikeres olimpiai sportágunk - 25 milliárddal, 
most már 50-nél tart, és nagyjából egy héttel a döntés után, miután mindenki áldását 
adta rá, az is kiderült, hogy ennek melyik vállalkozói kör lesz - nyilván a Fidesz által 
preferált és kijelölt vállalkozói kör - a nyertese. Ezek után repkednek itt a számok az 
olimpiával kapcsolatban, és nehezen hihető, hogy egy 50 milliárdos úszó-, vízilabda-
vb-hez képest, és én most nem is 700-at mondok, mert ennél azért magasabb szám is 
volt, mondjuk 1000 milliárd forintból, tehát ennek a hússzorosából olimpiát lehessen 
rendezni.  

Még egy dolgot föltétlenül el kell mondanom: valóban sikeresek vagyunk 
olimpiai szereplésben, de azért ez elég jól behatárolható néhány sportágról szól. Tehát 
ennek kapcsán én azt tudom mondani, hogy az olimpia és annak megrendezése lehet 
egy fontos nemzeti ügy, miután túl vagyunk az ennél fontosabb nemzeti ügyeken. Én 
azt gondolom, hogy egy olyan országban, ahol - hiába nem lesz majd statisztika, de - 
4,2 millió ember megélhetési problémákkal küzd, több százezer gyereknek a napi 
ellátása problémás, kifejezetten lemaradt, leghátrányosabb régiókkal rendelkezünk az 
európai térben, arról álmodozni, hogy több ezermilliárd forintot költsünk el olimpia 
megrendezésére, ez szerintem komolytalan. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan ügy 
lenne tipikusan, amiről meg kellene kérdezni a közvéleményt, hogy akar-e olyan áron 
olimpiát, hogy ez családonként minimum százezer forintba kerül, befizeti-e ezt, meg 
hajlandó-e valaki, az ebből esetleg nagy hasznot húzó kör megfizetni azt a 
19 milliárdot, amit most a költségvetés erre lazán be akar tenni úgy, hogy a következő 
hét évre nagyjából ennyi pénze lesz egy megyei fejlesztési tanácsnak európai uniós 
fejlesztések kapcsán.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Lehet ilyen típusú pótcselekvésekre, ilyen típusú 
látszattevékenységre komoly energiát fordítani, de én ettől óvnám magunkat. Itt 
felelősen gondolkodó emberek vannak. És ha itt felelősen gondolkodó emberek 
vannak, akkor pontosan tudják, hogy erre Magyarország jelenlegi állapotában nem 
képes, és én nagyon félek attól, hogy erre nem lesz képes 2024-ben sem. Meg tudja-e 
azt most a kormány ígérni, hogy a pályázat benyújtásának időszakára nem küzd 
pénztelenséggel az egészségügy, minden rendben lesz az oktatásban, megszűnnek 
azok a problémák, hogy az alacsony bérek okán most már dolgozói szegénységgel is 
találkozhatunk tömegesen? Amennyiben erre itt bárki garanciát tud adni, akkor azt 
mondom, hogy érdemes ennek a dolognak az előkészítésére országgyűlési határozatot 
hozni, nem beszélve arról, hogy a parlament elnöke akar majd egy 24 fős, nem is 



11 

tudom, milyen bizottságot létrehozni, mert az ebből a határozati javaslatból nem 
derül ki. Én úgy gondolom, hogy egy felelős ország felelős politikusi elitje nem tehet 
ilyet - nem tehet ilyet azokkal a szegényekkel szemben, akiknek ebből csak káruk 
lenne és hasznuk nem. Nagyon-nagyon sok rossz példa van előttünk.  

Én azt is értem, hogy most már eldöntötte a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, 
hogy majd olcsó olimpiákat fog rendezni, de én meg ebben nem hiszek. És azért nem 
hiszek, mert ez a történet már az előkészítés fázisában is egyértelműen terheltnek 
tűnik vagy terhelt lesz korrupciós ügyekkel, nem beszélve a folytatásról, amennyiben 
véletlenül olyan döntés születne, hogy ezt Magyarország megrendezheti, amit 
egyébként, megmondom őszintén, nem hiszek. Én ettől nagyon óvnám magunkat, és 
úgy gondolom, hogy ilyet felelősen gondolkodó politikusok nem tehetnek az ország 
jelenlegi helyzetében. Ezért azt jelzem, hogy mi ezt az országgyűlési határozatot nem 
fogjuk támogatni, és én óvok mindenkit attól, hogy ilyen illúziókat kergessen, és ilyen 
helyzetbe vigye bele Magyarországot. Nem kellene ezt csinálni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Balla alelnök úr, parancsoljon! 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, elnök 

úr. Két rövid megjegyzésem lenne mindösszesen ahhoz, amit Gőgös képviselő úr 
mondott, sőt egy megjegyzésem és egy kérésem. 

A megjegyzésem arra vonatkozik, hogy képviselő úr arról beszélt, hogy az 
ország nincsen olyan állapotban, hogy megrendezhessen egy olimpiát, és 2024-ig 
nem is lesz. (Gőgös Zoltán: Így van!) Képviselő úr, én azt javasolom, hogy próbáljon 
eltekinteni a saját személyes érintettségétől, és nézze meg, hogy ez az ország ahhoz 
képest, amikor önök átadták, öt év alatt mennyit tudott fejlődni, és ha ezt a fejlődést 
egészen nyugodtan előrevetítjük 2024-ig, akkor nyugodt lehet az ügyben, hogy az 
olimpia megrendezésére ez az ország kész lehet.  

A másik a kérésem, mert egy darabig persze az ember jól tűri a demagógiát, 
amiből most azért egy tehervonatnyira valót sikerült képviselő úrnak összehordani, 
de ha már ilyen jól benne van, akkor tiszteljen meg bennünket azzal, hogy a 
parlamenti vitáig számolja már ki, legyen szíves, hogy az olimpia megrendezésének az 
árából hány lélegeztetőgépet lehetne vásárolni. (Derültség.) Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szilágyi képviselő úr, parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 

Mondhatnám azt is egyébként, hogy ilyen nagy események megrendezését, mondjuk, 
a nagy pártok kellően át tudják látni, a kis pártok pedig nem annyira, és ezért a nagy 
pártok támogatják, míg a kis pártok pedig annyira nem a megrendezést. (Derültség.) 
De ennél azért sokkal komolyabb ez a kérdés.  

Abban Gőgös képviselő úrnak valóban igaza van egyébként, hogy 
szerencsésebb lett volna, mondjuk, a vizes vb-nél - mert ezt hozta föl példának - nem 
bemondani ezt a 25 milliárd forintos összeget először - az én tudomásom szerint 
egyébként nem politikusoktól és nem a kormány részéről hangzott el ez az összeg, 
hanem mástól -, hanem egyszerűbb lett volna valóban a teljes költséget, és azt 
mondani, hogy ebből számoljuk vissza, hogy mennyi az, amennyit ténylegesen a vizes 
vb miatt, mondjuk, éppen e miatt az egy létesítmény miatt kell felépíteni. Ugyanezt 
mondom az olimpiánál is. Az Olimpiai Bizottságban volt egy ötpárti egyeztetés, ahol 
az én tudomásom szerint - legalábbis amit ott hallottam - az önök pártvezetője még 
támogatta a szándéknyilatkozatot, szándékában az MSZP is támogatja az olimpia 
rendezését. Mivel ez egy országgyűlési határozat, ezért ez egy szándéknyilatkozat. 
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Tehát ott is elhangzott, hogy elvileg az MSZP támogatja. Gondolom, önök most 
meggondolták magukat, hiszen ebből politikai tőkét, politikai hasznot - ha már 
haszonnál tartunk - lehet kovácsolni, és lehet majd azt mondani azokra, akik 
támogatják az olimpia szándékát, tehát annak a szándékát, hogy megrendezzük, hogy 
ők mennyire szívtelenek, mennyire nem éreznek együtt a szegényekkel, hiszen akár - 
elhangzott - lélegeztetőgépet is hányat lehetne venni, vagy még éhségmenetet is 
hányat lehetne rendezni egészen Budapestig ebből az összegből. 

Mi sem értünk egyet egyébként azzal, és én is egy kicsit alulbecsült számnak 
tartom, hogy 774 milliárdból meg lehetne rendezni az olimpiát. Véleményünk szerint 
úgy kellene a közvéleményt erről is tájékoztatni - ezt elmondtam az ötpárti 
egyeztetésen is -, hogy ez sokkal többe fog kerülni, de el kell indulni egy összegből, 
amire azt mondjuk, hogy ennyibe fog kerülni, és abból folyamatosan levesszük azokat 
a dolgokat, amiket egyébként is infrastrukturális fejlesztésekben vagy bármi másban 
elvégezne az ország 2024-ig, és a végén kapunk egy olyan összeget, amire azt 
mondjuk, hogy igen, körülbelül ez az az összeg, ami valóban az olimpiához 
kapcsolódik. 

Azt is elmondtuk, hogy jelen pillanatban mi a szándékunkat megadjuk ahhoz, 
hogy valóban legyen egy pályázat, be legyen adva, elinduljunk ezen az úton, hiszen 
véleményünk szerint egyébként maga a pályázat beadása is hasznot jelenthet az 
országnak, hiszen az ország hírnevét erősíti, ha Magyarország, Budapest vagy most 
már Balatonfüred és Budapest együtt, mondjuk úgy, pályázik egy olimpia 
megrendezésére. De azt is elmondtuk, hogy az ördög a részletekben van elrejtve, 
eddig kaptunk egy 100 oldalas vezetői anyagot, amelyet átnéztünk, és voltak ezzel 
kapcsolatosan kérdéseink. Ma valószínűleg meg fogjuk kapni a Magyar Olimpiai 
Bizottságtól azt az 1300 oldalas megvalósíthatósági tanulmányt, amit elkezdünk majd 
végignézni, és hozzáteszem, hogy holnapra van egy olyan szakértői egyeztetés 
összehíva a MOB-nál, ahol a Jobbik szakértői részt fognak venni, és ott föl fogják 
tenni azokat a szakmai kérdéseiket, hogy mennyire megvalósítható, mondjuk, adott 
esetben az olimpia. Igen, véleményünk szerint ebben a megvalósíthatósági 
tanulmányban vannak olyan kérdések, olyan kardinális kérdések, amelyek hatással 
lehetnek arra, hogy valóban meg tudjuk-e rendezni az olimpiát. Ilyen az, hogy a 
magánszférát mennyire tudjuk bevonni, mondjuk, akár a szálláshelyek 
értékesítésénél és felépítésénél, ilyen az, hogy például adott esetben hogy tudjuk azt a 
problémát eszközölni, hogy ha mondjuk, egy olimpiai falu lesz, de vidéki helyszínek is 
lesznek, akkor az utaztatást, hogy hány kilométer, hogy tudjuk ezt rendezni, de ezek 
mind szakmai kérdések.  

Ami jelen pillanatban előttünk fekszik, az egy szándéknyilatkozat arról, hogy 
szeretnénk-e olimpiát vagy nem szeretnénk. Igen, a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom támogatja, hogy Magyarországon 2024-ben olimpia legyen, azt pedig, 
hogy ezt hogyan tudjuk a gyakorlatban majd megvalósítani, rövid időn belül, egy-két 
hónapon belül a megvalósíthatósági tanulmány ismeretében és annak ismeretében, 
amilyen párbeszédet tudunk egymással folytatni, fel tudjuk majd mérni, és el tudjuk 
dönteni, hogy ez realitás vagy nem realitás. Jelen pillanatban a szándéknyilatkozatról 
beszélünk, ezért nem értem, hogy mivel önök javasolták, az a legszebb, hogy pont 
Tóbiás József javasolta ezen a megbeszélésen, hogy osszuk ketté, legyen egy 
szándéknyilatkozat, először nyilatkozzunk erről, ezt ők is támogatják, utána vizsgáljuk 
meg szakmailag, és utána legyen még valamilyen, akár parlamenti megerősítés vagy 
bármi más arról, hogy mennyire támogatjuk azt, hogy ez megvalósítható vagy nem 
valósítható meg. Tehát véleményem szerint a szándéknyilatkozat egyértelmű, és ezt a 
Jobbik Magyarországért Mozgalom támogatni is fogja. És ahogy nézem a szöveget, 
azért van benne még az MSZP részére is egy olyan gesztus - még ha nem is 



13 

támogatják magát a pályázatot sem -, hogy abba az olimpiai pályázati bizottságba, 
amely az egészet elő fogja készíteni, amely ráláthat arra, hogy milyen elemek alapján 
és milyen stratégiát kívánunk alkalmazni, ebbe a bizottságba, mivel parlamenti 
képviselőcsoporttal rendelkeznek, ezért egy tagot delegálhatnak. Csak hogy fogják 
delegálni ezt a tagot, ha önök nem akarják támogatni még csak azt sem, hogy 
egyáltalán elindulhassunk ezen a pályázaton? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Szűcs Lajos képviselő úr kért szót. Parancsoljon! 
 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Én nem szeretném 

képviselőtársaimat arra kérni, hogy ne bántsák Gőgös Zoltánt, mert én azt hiszem, 
hogy nem vagyok ebben a helyzetben. Én a képviselő urat arra kérném, hogy inkább 
beszéljen a választmányi elnökével (Gőgös Zoltán közbeszól.), vagy beszéljen a párt 
budapesti elnökével, aki a következőt nyilatkozta: az olimpia nagyon erős katalizátora 
lehet a gazdaságnak, a különböző fejlesztéseknek és a hitünknek is, kell az, ami 
összeköthet, löketet ad nekünk, és újra optimistává tesz. Horváth Csaba azt mondta, 
hogy ez az ország közös ügye, Botka László pedig, aki mellszélességgel kiállt a 
rendezés mellett, azt mondta, hogy szerinte Szeged városa, melynek jelszava 
megegyezik az újkori olimpiák „Gyorsabban, magasabbra, erősebben!” jelszavával, 
teljes mellszélességgel támogatja a magyarországi olimpia ügyét.  

Kedves képviselő úr, gondolom, ezt a vitát belül kellene megvitatni, és utána, 
miután ezt a döntést meghozták, mint ahogy ebben a cikkben erről van szó, kérem 
önöket, hogy támogassák az olimpia ügyét.  

 
ELNÖK: Érdemi hozzászólásnak számítom, csak én is ugyanezt akartam 

felolvasni, de még hozzáteszem, hogy február 6-ai közlemény szerint az MSZP is 
támogatja a budapesti olimpiát, majd egy hete a Fővárosi Közgyűlésben az MSZP-
frakció tagjai is lelkesen megszavazták. Tehát nem szeretném, hogy a Törvényalkotási 
bizottságban hasadjon ketté az MSZP, úgyhogy megadom a szót Gőgös Zoltán 
képviselő úrnak. Parancsoljon! 

 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Nagyon örülök, hogy itt 

aggódnak értünk. (Balla György: Nem kell komolyan venni!) Nem kell értünk 
aggódni. Egyet vegyen mindenki tudomásul: egy demokratikus szervezetben lehetnek 
különböző vélemények, de erről döntés született, hogy mi azok után, amit művelnek 
az úszó- és vizes vb kapcsán, amilyen átverés zajlik az úszó-vb rendezése kapcsán, 
hogy megint csak annak a fideszes vállalkozói körnek akarják tovább gyarapítani az 
ellopható pénzeket, ezek után nem adhatjuk a nevünket semmiféle olimpiához, mert 
ez nem arról szól. Ez arról szól, hogy e pályázat kapcsán majd nem 19 milliárdba 
kerül, hanem 80 vagy 100 milliárdba, ki tudja, mert annyi papírt hozhatnak elénk, 
amennyit akarnak, hiszen arra fognak hivatkozni, hogy ebben konszenzus van, és 
innentől kezdve akkor mindenkinek csönd - nem tudjuk ezt a dolgot elfogadni. És 
még egyszer hangsúlyoznám: nem az olimpiai elvvel van baj. Az olimpiát mint elvet, 
mint eszmét természetesen támogatjuk. De úgy ítéljük meg, hogy Magyarország nincs 
abban a helyzetben, és hiába magyaráz Balla képviselőtársam, lassan úgy látom, majd 
arra lesz szüksége egyébként (Derültség.), lélegeztetőgépre, én azt javaslom, és a 
Jobbik is, nem értem, egészen eddig, ugye, annak voltak a pártján, hogy meg kell a 
korrupciót fogni, meg kell akadályozni. Azóta villanyoszlopokra újra lehet plakátot 
tenni, mert a Garancsié lett az üzlet, azóta az úszó- és vízilabda-vb a Garancsié lett.  

Kedves Barátaim! Kedves Képviselőtársaim! Itt egy intézményes, összehangolt 
lopás zajlik. Ebbe az olimpia eszméjét akarják most bevonni mint gumicsontot. 
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Nagyon sok embert meg lehet hülyíteni vele. Én azt is el tudom fogadni, hogy 
Szegeden meg Budapesten a gazdagok teljes mellszélességgel mellé tudnának állni, 
meg az a vállalkozói kör, amelynek majd ebből haszna lesz, de hogyan magyarázzák 
meg annak a gyereknek, aki hétvégén nem kap enni, hogy 19 milliárdot - csak 
tételezzük fel, hogy ez tényleg annyi, de már azt látjuk, hogy itt semmi nem annyi, 
mint amennyit előre bemondanak - elköltünk olyanra, amiből az ő ellátását évekre 
meg lehetne valósítani. Nem lehet az ilyet támogatni. És mondom, felolvashatnak 
még ezer véleményt, én meg fel tudnék olvasni 3000 olyan véleményt, hogy miket 
írtak az emberek vidékről, nem a fővárosból, nem a fertő tetejéről, hanem a 
kistelepülésekről, amikor megtudták, hogy itt mire készülünk, hogy fejezzük ezt be, 
mert az ország rámehet erre a dologra. És ezt mi nem szeretnénk, és nyilván ehhez 
nem is akarunk asszisztálni.  

 
ELNÖK: Révész képviselő úr, parancsoljon! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! A „merjünk 

kicsik lenni” érvelést hallottuk most, de az is lehet, hogy az MSZP-ben a régebbi 
megnyilvánulások óta készült valamilyen közvélemény-kutatás, és most úgy látják, 
hogy politikailag ez a kifizetődőbb álláspont.  

Ugyanakkor arra hadd hívjam fel Gőgös képviselő úr figyelmét, hogy szociális 
segélyekből nem lehet egy fejlődő országot építeni, ez teljesen egyértelmű. Ha az 
olimpiába belevágunk, és netán sikerül megnyerni, akkor Gőgös képviselő úrnak 
addig igaza van, hogy egy olimpia rendezése valóban rengeteg kiadással jár, de 
ugyanakkor rengeteg pluszbevételt is hoz. Volt önöknek az előző kormányban egy 
pénzügyminisztere, Oszkó Péternek hívták. Oszkó Péter egyébként több helyen 
egyértelműen levezette, hogy az olimpiába belevágni, ha jól csináljuk és értelmesen 
csináljuk, és olyan létesítményeket építünk, amelyek hosszabb távon is 
hasznosíthatók, jól felhasználhatók, akkor az olimpia az ország számára rengeteg sok 
hozadékot hoz.  

Hadd mondjam el a képviselőtársamnak, mert említette a munkanélküliséget, 
hogy mennyi embernek nincs munkája, hogy az a helyzet, hogy ha egy olimpiába 
belevágunk, akkor az rengeteg plusz-munkalehetőséget fog jelenteni. Az az igazság, 
hogy ha az olimpiába belevágunk, akkor az valószínűleg, ha értelmesen használjuk ezt 
az időszakot, jótékonyan fog hatni egyébként a magyarok egészségi állapotára is, és 
nagyon sok pozitív hozadéka is lehet. És még egyszer mondom, hogy rengeteg 
pluszpénzt is fog hozni az olimpia.  

Kétségkívül lehet jól is csinálni és rosszul is. Athén például, amit példának 
említett, rosszul csinálta, és Pekingből is láttunk olyan fényképeket, ahol rohadnak 
szét azok a sportstadionok, úszómedencék, amiket az olimpiára építettek. Úgyhogy 
nagyon bölcsnek kell lenni, és olyan létesítményeket lehet és szabad építeni, amelyek 
egyébként hosszú távon is hasznosíthatóak, felhasználhatóak lesznek. Ezért például 
egy nagyon bölcs elgondolás, hogy bizonyos esetekben olyan uszodát kell építeni, ahol 
a pluszlelátó elbontható, mert nyilvánvalóan nem sok olyan esemény lesz, ami annyi 
nézőt fog vonzani, mint az olimpia. Pekinget és Athént említettük negatív példaként, 
de hadd említsek egy olyan várost, ami rengeteget profitált az olimpia 
megrendezéséből, és tulajdonképpen a mai napig ebből él: Barcelona a 
lakosságszámot tekintve a világ turisták által leglátogatottabb városa, és teljesen 
egyértelműen - mindenki egyetért ebben - ezt a hatalmas turisztikai ismertségét, 
vonzerejét döntően a barcelonai olimpiával alapozta meg.  

Úgyhogy innentől kezdve, azt hiszem, az a feladatunk, hogy próbáljuk meg, 
vágjunk bele, próbáljunk egy olyan olimpiát megvalósítani, ami a Nemzetközi 
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Olimpiai Bizottság döntése alapján egy olcsó olimpia lesz, olyan épületeket, 
intézményeket, stadionokat építsünk, amelyek hosszú távon is felhasználhatók, és 
ebben az esetben ebből a pluszbevételből Magyarország profitálni fog. Nagyon 
remélem, hogy a hasonló lélekszámú Barcelonához fel tudunk majd zárkózni, és az 
elkövetkező 20-30 évben annyi turistát fogunk tudni vonzani Magyarországra, 
Budapestre, mint amit meg tudott csinálni Barcelona is.  

Úgyhogy én azt gondolom, hogy merjünk nagyok lenni, és mindenképpen 
próbáljunk ebbe belevágni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Lukács László képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Én az egészségügyről annyiban beszélnék, ha már 
érintettük az egészségügyi vonzatát és az egészségügyi hasznait, amelyet a pályázattal 
remélünk, és amely egyébként artikulálva is van az 4. pont (i) bekezdésében, 
amelyben leírjuk, hogy a költségvetési többletbevételeket elsősorban és döntően az 
egészségügy fejlesztésére lehessen fordítani, ezzel kapcsolatosan, tudom, hogy ez még 
egy szándéknyilatkozat, de van-e esetleg rá valami kalkuláció. Bár tudom, és itt is kell 
egy gondolatjelet tenni, hogy természetesen minden olimpia más, a földrajzi adottság 
is, tehát mindenben teljesen eltérnek egymástól, de mégis van-e valami olyan 
számítás esetleg ebben a háttértanulmányban, ami nemsokára megismerhető lesz, 
hogy mégis milyen olyan haszonnal kell számolni? Bár haszonról nem lehet beszélni, 
de milyen olyan nyereséggel vagy többletbevétellel lehet számolni, ami az 
egészségügyet érinti?  

Ezt azért is fontos tudni, mert akkor valamilyen módon lehet számolni, hogy ez 
a jelenlegi költségvetési fejezethez képest milyen pluszsegítséget vagy lélegzetvételnyi 
időt ad az egészségügy számára, tehát hogy ezek egyéves szinten tizen-, huszon- vagy 
százmilliárdos hasznot jelentenek-e, vagy hogy jelentenek-e hosszú éveken keresztül 
befolyó bevételeket. Hiszen azt is mondtuk, hogy akkor ezek szerint, ha később a 
létesítményüzemeltetések szintén hasznot vagy valamilyen többletforrást 
eredményeznek, akkor jól értem-e, hogy hosszú éveken keresztül ugyanúgy 
becsatornázható lesz az egészségügyi fejlesztésekre ez az összeg.  

Szerintem valamit tisztázni kell majd, hogy nyereség, többletbevétel, haszon, 
tehát valami tisztább terminológiát kellene legalább közösen használnunk, mert ezek 
így mind-mind ütik egymást a terminológiában. Tehát lehet, hogy akkor tényleg csak 
többletbevétellel kellene mindig használni ezt a szót, mert most azért még elég sok az 
igazodás. De mindenesetre az ember egészségügyi politikusként mindig örül, ha 
többet akarnak beleönteni vagy több forrást akarnak biztosítani, csak nem akarom, 
hogy sokszor ez inkább a médiában valamilyen álca mögé bújás legyen, hogy 
előreteszünk egy nagyon is jó célt, hiszen az egészségügynek szüksége van a 
forrásokra, és néha a kellemetlen döntéseket e mögé állítjuk be, hiszen ő ott van 
véderőként. De egyébként összességében magának az olimpiának a szellemisége, a 
megrendezése tényleg elvitathatatlanul támogatásra szorul, illetve tiszteletben is 
tartom, és ezt egyébként jól megfogalmazta Révész Máriusz.  

Én azt akarom mondani, hogy legyen Budapest a XXI. század Barcelonája, 
tehát hogy ez az olimpia tényleg legyen olyan hozzáadott érték, és hajtson olyan 
többletbevételeket az állam részére, csak mindenképpen szeretném látni, hogy az 
egészségügy számára ez mit fog jelenteni adott évben vagy az utána következő 
években is, meg hogy ez mennyire lesz fenntartható. Ha erre esetleg már van valami, 
ha valami körvonalazódott erről, akkor azt jó lenne tudni, mert már a médiában így 
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jött le a bejelentés is, hogy az egészségügyre fordítanák az olimpia hasznát vagy az 
abból származó nyereséget. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szilágyi György képviselő úr, parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Muszáj 

reagálnom Gőgös Zoltán néhány mondatára. Azt nem is értem, hogy a képviselő úr 
hogy nem képes abba belegondolni, hogy igenis Magyarország képes lesz 2024-ig 
különböző fejlesztéseket végrehajtani - ha lesz olimpia, ha nem lesz olimpia. Tehát 
valóban ezeket a fejlesztéseket, ezeket a fejlesztési pénzeket, amiket akár utakra, akár 
metróra, tömegközlekedésre, bármire fordítunk, lehet úgy venni, hogy ez az olimpia 
költsége lesz, de ha nem lesz olimpia, akkor is meg kell csinálnunk ezeket a dolgokat, 
ezért mondtam azt, hogy nem kellene teljes mértékben keverni ezt.  

Én értem egyébként, hogy egy olyan képviselő, aki abban a rendszerben nőtt 
fel, ahol egy autópálya-építés háromszor annyiba kerül, mint amennyibe kerülhetne, 
úgy gondolja, hogy nem lehet egy olimpiát sem megrendezni. Én meg úgy gondolom, 
hogy meg tudunk rendezni, meg tudunk csinálni normálisan egy olimpiát, ami nagy 
hasznot tud hozni, természetesen akkor, ha kizárjuk ebből az egész rendszerből a 
korrupciót és a mutyizást. Ez az alapja, ez a lényege, ezt kell kizárni, és 
megnyugtatom, hogy 2024-ben a második Jobbik-kormány fog kormányozni 
(Derültség.), előtte egy cikluson keresztül tudunk arra figyelni, hogy ne legyen 
korrupció.  

Viszont egy dolgot még elmondanék. Ön mondott egy olyan mondatot, hogy a 
fertő teteje Budapest. Képviselő úr, annak a 8 százaléknak, amit kapnak jelen 
pillanatban, az utolsó bázisa Budapest, abból 6 százalékot itt kapnak, ne sértse meg 
még a pestieket is, mert akkor ebből véleményem szerint óriási probléma lehet.  

Még egy dolog: ha ön azt mondja, hogy az úszó-vb-vel kapcsolatosan vannak 
bármilyen adatai arra vonatkozóan, hogy itt bármilyen visszaélés vagy korrupció volt, 
akkor, képviselő úr, mi maga mellé állunk, komolyan mondom, a Jobbik abszolút 
támogatni fogja, tegyen feljelentéseket ezekben az ügyekben, tárjuk fel ezeket. Ha 
vannak ilyen ügyek, a Jobbik maximálisan támogatni fogja az MSZP-t ezekben. 
Tegyünk feljelentéseket, leplezzük le azokat a mutyizásokat vagy azokat a gazdasági 
visszaéléseket, ha vannak ilyenek, amelyek a 2017-es úszó-vb-vel kapcsolatosan ön 
szerint vannak. Akkor csináljuk, mert valóban, igaza van, ha vannak ilyenek, akkor 
nem szabad belevágni az olimpia pályázásába se.  

De én azt mondom, hogy próbáljunk meg egy kicsit a realitás talaján maradni, 
és próbáljuk meg tényleg reálisan számolni ezeket a dolgokat. Ha jól csináljuk meg, 
korrupciómentesen csináljuk meg, és meg is kapjuk a rendezés jogát, akkor ez 
valóban hasznot tud hozni az országnak, méghozzá nem kevés hasznot. Persze nem 
effektíven úgy, hogy megveszünk valamint 10 forintért, és eladjuk 15 forintért, hanem 
az összes járulékos hasznot hozzá kell számítani, amivel az idegenforgalomból, amivel 
akár egészségügyhöz kapcsolódóan, akár infrastruktúra-fejlesztésekben, mindent 
összevetve abszolút az ország jól járhat. Nem hiszem, hogy ha ki tudjuk zárni a 
korrupciót és a gazdasági visszaéléseket, akkor Magyarország bukni tudna azon, hogy 
olimpiát rendez 2024-ben. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További felszólalási szándékot nem látok. 

Válaszadásra az előterjesztő képviseletében Bánki Erik képviselő úrnak adom meg a 
szót.  
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BÁNKI ERIK (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Igyekszem rövidre fogni a válaszokat, hiszen sok véleményt hallottunk, 
érdemi kérdés viszonylag kevés volt közöttük.  

Amellett nem tudok elmenni, amit Gőgös Zoltán képviselő úr fölvetett, illetve 
nem is értem én magam sem előterjesztőként a szocialista frakció pálfordulását, 
hiszen a korábbi fórumokon egyértelmű támogatói voltak az olimpiának, maga a 
pártelnök kifejezte a támogatását, a budapesti elnökség kifejezte a támogatását, a 
Fővárosi Közgyűlésben megszavazták és támogatták azt, hogy Budapest nyújtsa be az 
olimpiai pályázatát, a 24 fős tervezett bizottságban Oszkó Péter mellett ott ül Baráth 
Etele, illetve kapott felkérést, még nem ül ott, de a felkérést kapottak között ott van 
Baráth Etele, aki szintén szocialista képviselő. (Gőgös Zoltán: Ezt honnan tudjátok?) 
Onnan tudom, képviselő úr, hogy ahogy a szövegben is szerepel, a parlament 
elnökének kell javaslatot tenni a bizottságra, többek között az Olimpiai Bizottság 
javaslata alapján, és az Olimpiai Bizottság által javasolt személyek között szerepel 
mind Oszkó Péter, mind Baráth Etele, tehát majd kellemesen csalódjanak a végén, 
amikor ezekkel a nevekkel is szembetalálkoznak. Nem is értem ezt a demagóg 
szöveget. Mondjuk, nem meglepő, értelemszerűen a „merjünk kicsik lenni” politikáját 
követik önök, de mondom, ez az éles fordulat teljesen érthetetlen számomra is. (Balla 
György: Legyen a bizottságban Gőgös Zoltán, és rendben lesz… - Gőgös Zoltán 
közbeszól.)  

Ha a számokról beszélünk - amit érintett Révész Máriusz képviselő úr is -, 
százezer munkahelyet jelenthetnek azok a beruházások, amelyek az olimpiához 
kapcsolódnak, és 3000 milliárd forintnyi bevételt hozhatnak, amiből körülbelül 
1000 milliárd forint a magyar háztartásoknál fog lecsapódni, 836 milliárd forint a 
magyar vállalkozásoknál fog lecsapódni, és több mint 1000 milliárd forint a magyar 
költségvetés bevétele lesz ezekből a fejlesztésekből. Mindemellett még 130 milliárd 
forintot profitál maga a turizmus is. Hogy ezek a számok hogy jönnek ki? Valóban úgy 
jönnek ki ezek a számok - Szilágyi úr is elmondta, Balla György képviselő úr, illetve 
Révész Máriusz és Szűcs Lajos is utaltak erre -, hogy benne vannak azok a 
beruházások, amelyek egyébként is megvalósulnának mind a fővárosban, mind a 
vidéki helyszíneken, mert ne felejtsük el, hogy több vidéki helyszín is lesz, ahol 
fejlesztések lesznek, Budapesten kívüli helyszínek, amelyek egy részénél, például 
Szegeden - ahol minden bizonnyal az evezős és a kajak-kenu versenyek is lennének - 
szintén szocialista polgármester és szocialista többségű közgyűlés van, akik szintén 
támogatják az olimpia megrendezésének a gondolatát. Tehát ezeknek a 
fejlesztéseknek a jó része amúgy is megvalósulna. Körülbelül 1000 milliárd forintnyi 
tétel az, ami kifejezetten csak az olimpiai rendezéssel kapcsolatos fejlesztésiforrás-
igény lenne, ebből 290 milliárd forint közvetlenül meg is térül a költségvetés számára, 
tehát olyan 770-780 milliárd forint az, amivel az olimpia rendezése miatt 
többletköltségként kalkulálnunk kell. Ezt pedig, ha éves viszonylatra visszabontjuk, 
nem éri el az állami költségvetés fél százalékát. Ennyit arról, hogy képes-e 
Magyarország arra, hogy olimpiát rendezzen vagy sem.  

Lukács László képviselő úr felvetésére reagálva azt tudom mondani, hogy a 
számítások szerint több mint 1000 milliárd forint az, ami a költségvetés számára 
képződő bevétel lesz az olimpia rendezésével kapcsolatban. A tanulmány szerint ez 
1140 milliárd forint. Ha ebből levonjuk azt a 774 milliárd forintot, ami az olimpia 
rendezésével kapcsolatos költségvetési kiadást fogja jelenteni, akkor, azt gondolom, 
körülbelül olyan 300-350 milliárd forintnyi eredményre számíthatunk pénzügyi 
szempontból. Ez nyilvánvalóan a beruházások alakulásával kapcsolatban tud majd 
bevételként megjelenni a költségvetésben, elsősorban adók és járulékok formájában. 
Tehát nyilván az majd egy későbbi számítást igényel, és majd a 2017-es NOB-döntést 
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követően, ha valóban megrendezi, megrendezheti Magyarország a 2024-es olimpiát, 
akkor jutunk majd el idáig, hogy erről beszélhessünk.  

Szilágyi képviselő úr felvetésére: azért is fogadtuk el azt a felvetést az előzetes 
egyeztetések során, hogy a 24 fős bizottságba valamennyi parlamenti frakcióval 
rendelkező párt delegálhasson képviselőket, hogy közvetlen rálátása legyen minden 
parlamenti pártnak arra, hogy a szervezőbizottságban mi történik. Én azt gondolom, 
hogy a transzparenciát ez biztosítani tudja, és ha valóban komolyan veszik a pártok 
azt, hogy ezekre a pozíciókra olyan embereket delegálnak, akik nyomon követik az 
olimpiával kapcsolatos szervezési és beruházási feladatokat, akkor, azt gondolom, ez 
elegendő információáramlást tud biztosítani valamennyiünk számára.  

A 2024-es olimpiáról beszélünk, értelemszerűen addig még több országgyűlési 
választás is lesz. Egyelőre 2017 szeptemberéig tudunk előretekinteni, hisz akkor 
történik meg a Nemzetközi Olimpiai Bizottság döntése arról, hogy végül is ki 
rendezheti ezt az olimpiát. Utána 2018-ban már parlamenti választások vannak, tehát 
sok minden történik vagy történhet még az olimpia megrendezéséig. Amennyiben 
pozitív döntés születik, azt gondolom, az MSZP-nek ez a hozzáállása azt is mutatja, 
hogy ők komoly kormányzati szerepre 2024-ig nem készülnek. (Balla György: És ezt 
jól is teszik.) Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Az a kérésem, hogy mindenki a kormányt vagy az előterjesztőt 

hallgassa, ha éppen a szó náluk van, ahogy ezt egyébként ők is megtették, amikor a 
szó a képviselőknél volt.  

Simicskó államtitkár úr kért szót. Parancsoljon! 
 
DR. SIMICSKÓ ISTVÁN államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Én egy dolgot tennék hozzá. A 
mindannyiunk által támogatott és 2004-ben óriási többséggel elfogadott 2004. évi I. 
sporttörvény szerintünk egy jó törvény, egy jó sporttörvény, amely sok-sok értéket 
fogalmaz meg, többek között a sportról kimondja, hogy a nemzet alapértéke, nemzeti 
közösségünket erősítő érték is, ezért erre oda kell figyelnünk és ápolnunk kell.  

Ennek a sporttörvénynek, amit a szocialista kormányok időszakában mi 
magunk is támogattunk és elfogadtunk akkori ellenzéki képviselőként, a 49. § h) 
pontjában szerepel egy fontos mondat, amely azt fogalmazza meg lényegét érintően, 
hogy olyan, sportrendezvények lebonyolítására alkalmas létesítményeket hoz létre az 
állam - tehát az állam feladatait taglalja a sporttörvény VII. fejezetében, és az 
önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatait is -, amelyek egyértelműen sport-
világesemények, zárójelben olimpia, paralimpia, siket olimpia, világbajnokságok, 
Európa-bajnokságok és kiemelt sportdiplomáciai események megrendezésére is 
alkalmasak.  

Én csak arra szeretném felhívni Gőgös képviselő úr figyelmét nagy tisztelettel, 
és egyetértve vele abban, hogy felelős döntést kell hoznunk, hogy valóban, ezért volt 
társadalmi párbeszéd az elmúlt hónapokban, ezért volt sok-sok eszmecsere, vita, 
nyilvános egyeztetés és sok-sok minden más, hogy beszéljünk erről, és értékeljük azt, 
hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság milyen új helyzetet teremtett az Agenda 2020-
as elképzelésével, amivel tényleg egy történelmi esélye van szerintem 
Magyarországnak és Budapestnek, hogy végre elindulhasson, és megpróbálhasson 
egy ilyen nagyszabású világeseményt megrendezni. Volt már erre próbálkozás 
korábban, többször elindult Magyarország ezen az úton, a Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság alapításán is ott voltunk, és akár majdnem az első olimpiát is rendezhettük 
volna, hiszen Kemény Ferenc nagyon jó barátságban volt Coubertin báróval, és a 
görögök akkor is egy kicsit hasonló helyzetben lehettek, mint most vannak. 1895-ben 
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különböző viták alakultak ki a görögökkel, és a millennium okán felmerült Budapest 
rendezőként, aztán 1911-ben itt volt egy NOB-közgyűlés a Tudományos Akadémia 
székházában, ahol szintén felmerült egy szimpátiaszavazás gyanánt, hogy 1920-ban 
rendezne és rendezhetne Budapest, és ott teljes mértékben támogatta a Nemzetközi 
Olimpiai Bizottság Budapest rendezési jogát, csak közbejött az a fránya első 
világháború. De egy biztos: most valóban történelmi esélyünk van, szerintem ezt nem 
kéne elszalasztani.  

Nyilván a magyar emberek hajlamosak arra, hogy sok-sok mindennek a 
fonákját nézzék és ne a színét, szerintem ebben az esetben - persze jó, ha látjuk, hogy 
van fonákja is mindennek - a színét nézzük, nézzük azt, hogy egy szép ügy, egy jó 
lehetőség Magyarország számára, Budapest számára, a városfejlesztés számára, az 
ország arculatának a javítására, és sok-sok mindenre. Ahogy Szilágyi képviselő úr 
mondta, addig még azért, ha most önnek ez a kifogása van, hogy önben erőteljesen 
felmerül bizonyos korrupciógyanú, akkor nyilván meg lehet tenni a szükséges jogi 
lépéseket, de egyébként 2024 még nagyon messze van, és addig még két parlamenti 
választás is lesz.  

Tehát én örülök annak, hogy az MSZP jövőjét így látja, hogy nem lesz esélyük 
választást nyerni, de egy biztos: szeretnénk közösen vinni ezt az ügyet. Szeretnénk 
olyan átláthatóságot teremteni, amellyel valamennyi párt delegáltja, szakemberek, 
hozzáértő emberek a vállukon viszik ezt a nemes ügyet. Ezért szeretnénk kérni önöket 
arra, hogy támogassák ezt, mint ahogy korábban ezt nyilatkozták és tették is. 
Egyébként pedig nem hiszem, hogy szerencsés dolog abból a szempontból sem 
szembemenni ezzel, hogy pont az önök által megírt, benyújtott és a parlament által 
2004-ben elfogadott sporttörvény is erről rendelkezik, ezt a nemes célt fogalmazza 
meg, mint amit mi most a zászlónkra tűztünk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Szilágyi képviselő úr mindezek után még szólni kíván? (Szilágyi 

György: Igen, szeretnék.) Parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Csak egyetlenegy 

mondat, hogy ne bizonytalanítsuk el egymást: az olimpiai pályázati bizottságra a 
szöveg olvasása alapján majd az Országgyűlés elnöke tesz javaslatot, egyeztetve 
természetesen a MOB-bal meg mindenki mással. Ezért most azt mondom, hogy 
bízunk az Országgyűlés elnökének bölcsességében, hogy majd a végleges névsorban 
ilyen nevek azért nem fognak szerepelni, mint Oszkó Péter. Köszönöm. (Derültség a 
kormánypárti képviselők körében.) 

 
ELNÖK: Akkor most a határozathozatal következik. Völner Pál képviselő úr 

módosító javaslatáról kell először szavaznunk. Ezt az előterjesztő és a kormány 
támogatja. Kérem a képviselőtársaimat, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy 23 igen szavazattal, 3 nem ellenében, tartózkodás nélkül a 
bizottság ezt a módosító javaslatot támogatta.  

Szabó Szabolcs képviselő úr javaslatát sem az előterjesztő, sem a kormány nem 
támogatta. Most erről szavazunk. Kérem a képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság Szabó Szabolcs képviselő úr módosító 
javaslatát igen szavazat nélkül, 22 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett nem 
támogatta. 

Most az összegző módosító javaslat és az összegző jelentés elfogadásáról kell 
döntenünk. Ezeket az előterjesztő és a kormány támogatja. Kérem a 
képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  
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Megállapítom, hogy az összegző módosító javaslatot és az összegző jelentést a 
bizottság 26 igen szavazattal, 3 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.  

Kucsák képviselő urat javaslom bizottsági előadónak. Kérem, hogy 
kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság Kucsák képviselő urat egyhangúlag bizottsági 
előadónak kijelölte.  

(Jelzésre:) Kisebbségi véleményt Gőgös képviselő úr kíván mondani, úgyhogy 
ő fogja a bizottság kisebbségi álláspontját képviselni.  

Ezzel a napirendi pont végére értünk. A képviselő úrnak és az államtitkár 
úrnak köszönöm a részvételt.  

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá egyes más törvények 
módosításáról szóló T/5404. számú törvényjavaslat   
(Részletes vita) 

Soron következik az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá egyes más törvények 
módosításáról szóló T/5404. számú törvényjavaslat.  

A kormány képviseletében Répássy államtitkár urat köszöntöm, továbbá a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökét, Péterfalvi Attilát is 
tisztelettel köszöntöm.  

A háttéranyagban található képviselői módosító javaslatok között Harangozó 
Tamás, Staudt Gábor, Szabó Timea és Schiffer András módosító javaslatai 
találhatóak. Tekintettel arra, hogy kivételes eljárásban tárgyalunk, ezért a javaslat 
teljes vitájára az ülésen kerül sor.  

A kormány álláspontjának ismertetésére megadom a szót Répássy Róbert 
államtitkár úrnak.  

Dr. Répássy Róbert hozzászólása 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a 
szót, elnök úr. Igyekszem csak röviden ismertetni önökkel a törvényjavaslat 
előterjesztésének az indokait.  

A törvényjavaslat öt különböző szabályozási célból és indokból kerül az 
Országgyűlés elé. Engedjék meg, hogy ezeket röviden ismertessem.  

Elsőként a jogalkotásnak teljesítenie kell azokat a kötelezettségeit, amelyek rá 
nézve az Alkotmánybíróságnak az Alaptörvény rendelkezései tartalmát kibontó, 
azokból jogalkotási követelményeket levezető határozataiból fakadnak.  

Másodsorban a személyes adatok védelme terén indokolt alkalmazni azokat az 
innovatív megoldásokat, amelyek az érintettek jogainak a védelmét a hatályos 
szabályokhoz képest is nagyobb mértékben tudják garantálni.  

Harmadrészt: célszerű biztosítani a személyes adatot kezelő szervezetek 
részére azon lehetőségeket, amelyek a személyes adatok védelmének teljes biztosítása 
mellett nyújtanak módot a fejlett informatikai megoldások és a nemzetközivé vált 
jogviszonyok által szükségessé tett adatkezelési műveletek lefolytatására.  

Negyedik elemként társul ezekhez az a jogalkalmazói tapasztalat, amelyet az 
Adatvédelmi Hatóság működésének három és fél évében összegyűjtött, és amely a 
törvényi előírások kismértékű módosítását indukálja az alapjogvédelem még 
hatékonyabb működése érdekében.  

Végezetül: a törvényjavaslat figyelembe veszi azokat a közérdekű adatok 
megismerésével kapcsolatban a joggyakorlatban felmerült kérdéseket, amelyek 
részletesebb szabályozást igényelnek annak érdekében, hogy a közérdekű adatok 
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megismerése iránti igények egyértelmű rendben, a közfeladatot ellátó szervek 
rendeltetésszerű működését fenntartva legyenek teljesíthetőek.  

A törvényjavaslat az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló törvény módosítása mellett egyes további törvények 
kisebb terjedelmű, pontosító jellegű módosítását is tartalmazza.  

A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló törvény módosítása a nem 
azonosítható személy által tett panaszok és bejelentések kezelésének rendjét 
egységesíti, átdolgozva és egyértelművé téve az ezzel kapcsolatos szabályokat.  

A szerzői jogról szóló törvény módosítása a szerző személyhez fűződő jogai és a 
közérdekű adatnak minősülő mű megismeréséhez fűződő közérdek közötti egyensúly 
törvényi biztosítása érdekében meghatározza az ezen speciális esetre vonatkozó 
eljárási szabályokat.  

Végezetül: a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének 
meghatározásáról szóló törvény módosítása jogtechnikai jellegű, a területszervezési 
változásoknak a törvényi szabályokban való átvezetését szolgálja.  

Kérem a kormány nevében a törvényjavaslat támogatását.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Az egyeztetési kötelezettségre is tekintettel megadom a 

szót Péterfalvi Attila elnök úrnak. Parancsoljon! 

Dr. Péterfalvi Attila hozzászólása 

DR. PÉTERFALVI ATTILA elnök (Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Az infotörvény módosítását a hatóság több menetben kezdeményezte, 
legutoljára 2014 októberében írtunk Trócsányi miniszter úrnak egy levelet, amelyben 
javasoltuk az infotörvény módosítását részben a tervezett európai szabályozásra 
tekintettel javasoltuk átvenni azokat az intézményeket, amelyek a rendeletben nagy 
valószínűséggel benne lesznek, és jó lenne előtte itthon kipróbálni, hogy fel legyünk 
készülve.  

Javasoltunk olyan változásokat is, amelyek az adatvédelmi törvényben benne 
voltak, az új törvényben nincsenek benne, és akadályozzák a külföldre továbbítást, 
illetőleg a személyes adatok biztonságos továbbítását, például a binding corporate 
rules ilyeneknek minősül. Illetőleg az eljárási szabályok módosítását is 
kezdeményeztük, valamint javaslatot tettünk információszabadság-szabályok 
változtatására is.  

A mi javaslatunk egy része visszaidézhető ebből a benyújtott 
törvényjavaslatból. Természetesen a jogalkotás a kormány és a parlament 
kompetenciája, az Adatvédelmi Hatóságnak nem egyetértési, hanem véleményezési 
joga van, és a kormánynak van saját mozgástere is a NAIH javaslataihoz képest.  

Az elkészült jogszabálytervezettel kapcsolatban több menetben, mondhatom 
talán úgy, sok egyeztetés folyt, ezek egy része írásban történt, egy része pedig 
helyszínen, akár a Belügyminisztérium, akár az Igazságügyi Minisztérium épületében 
szóban történt, ezekről feljegyzések készültek, a NAIH ezeket a véleményeket a 
honlapján nyilvánosságra fogja hozni.  

A jogszabálytervezetnek természetesen vannak olyan részei, amelyek 
egyértelműen üdvözlendők, amelyeket mi is javasoltunk, és vannak olyan részei is, 
amelyek a kormány előterjesztésében születtek, vagy bírják a NAIH támogatását, vagy 
nem bírják, vagy kritikai észrevételeket tettünk. Egyiket sem tartjuk olyan 
módosításnak, amely az információszabadság halálát jelentené. Természetesen 
eltérnek a mostani szabályokhoz képest. Amit nagyon fontosnak tartunk, miután az 
Alkotmánybíróság gyakorlata értelmében a jogállam garanciája, az 
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információszabadság a hatalom ellenőrzésére ad lehetőséget, mi úgy ítéljük meg, 
hogy egyetlenegy olyan módosítás sem lehet ebben a szabályban, illetőleg nem 
vezethet olyan eredményre, amely meggátolja a jogállamnak ezt a fajta működését.  

Itt két vagy három kritikus szabályra szeretnék reflektálni. Az egyik az 
anonimitás megszüntetése. Itt figyelembe kell vagy kellene venni az Európa Tanács 
tromsøi egyezményét, amelyet Magyarország egyébként ratifikált, de még hatályba 
nem lépett. Ez az anonimitás biztosítását lehetőségként, nem kötelező elemként 
aposztrofálja. Ennek megfelelően az infotörvény módosításának azt a szabályát, 
amely szerint az adatigénylésnek nem kell eleget tenni, oldani lenne célszerű abban a 
formában, hogy a lehetőség megmaradjon a teljesítésre abban az esetben is, ha az 
igénylő nem adja meg a nevét vagy az adatait.  

A másik ilyen szabály, amire utalni szeretnék, az adatigényléssel kapcsolatos 
költségtérítéseknek részben a felsorolása, részben pedig arra utalás, hogy jogszabály 
fogja rendezni. A költségtérítés bizonyos elemei eddig is léteztek, mi tapasztaltunk 
egyébként most is olyan visszásságokat, hogy a másolási költségek is olyan 
mértékűek, amelyek akadályozhatják az adatokhoz való hozzáférést. Az új szabály az 
emberi munkaerő-ráfordítás aránytalan mértékű igénybevételének a megfizettetését 
célozza, külön jogszabály alapján. Természetesen a NAIH-nak ezt a jogszabályt is 
véleményeznie kell. Én azt gondolom, hogy elektronikus adatigénylés esetén nem 
igazán lehet aránytalanságról beszélni. Aránytalanságot esetlegesen, ahol egyáltalán a 
munkaerő-ráfordítás tényleges költséget jelent, a papír alapú adatoknak a különböző 
telephelyekről való összeszedése vagy mondjuk több évre visszamenőleges 
összeállítása jelenthet.  

A harmadik szabály pedig a szerzői jogi védelemmel kapcsolatos szabály, ahol a 
jogszabály nem kategorikusan, hanem lehetőségként tartalmazza a NAIH értelmezése 
szerint az adatkérés teljesítését.  

Ahogy említettem, az Adatvédelmi Hatóság az alapjogok érvényesülését 
figyelemmel kíséri. Tehát azt tudom mondani, hogy lehetősége van az Adatvédelmi 
Hatóságnak mind a három esetben, amennyiben úgy látjuk - de ezt megelőzi még egy 
jogszabály-véleményezés -, hogy bármelyik új szabály akadályozná az 
információszabadság érvényesülését, konkrét esetekben perbe is be tudunk 
avatkozni, sőt pert is tudunk indítani, illetőleg a jogszabály-véleményezés során is 
ezeket az, azt gondolom, követelményeket, hogy milyen adatigénylésért milyen 
költségtérítés állapítható meg, nyilván a véleményezés során meg fogjuk tenni, 
amikor az ezzel kapcsolatos kormányrendeletet véleményezzük. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. (Jelzésre:) Bárándy alelnök úr, 

parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 
elnök úr. Tisztelt Bizottság! Először is azt kell mondjam, hogy úgy látszik, hogy a 
hatóság elnökének az előttünk fekvő javaslatnak hasonló részeivel vannak problémái, 
mint amivel nekünk a legnagyobb gondunk van.  

Először is érdekes, hogy most ezt ilyen sebtében nyújtották be, ugyanis, ha jól 
tudom, akkor a következő ülésszak törvényalkotási tervének a talán 3. pontjában 
szerepel ennek a törvénynek a normál ütemben való megtárgyalása. Tehát azt 
végképp nem nagyon tudjuk megérteni - és erre egyik megszólaló sem tett utalást -, 
hogy miért kell ezt most kivételes eljárás keretében megtárgyalnia és elfogadnia a 
Háznak.  
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A másik, amit elöljáróban szeretnék mondani: most ütközik ki az én 
meglátásom szerint talán először ebben a témakörben az, hogy milyen komoly 
probléma az, hogy korábban nem a közadatok nyilvánosságára, egyáltalán az 
adatkezelésre vonatkozó szabályok kerültek sarkalatos körbe, hanem a hivatal 
működése az, ami ebbe a kategóriába került. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag - hadd 
idézzek a hivatal egyik főosztályvezetőjétől - a demokrácia alapját biztosítja a 
közérdekű adatok nyilvánossága, magyarán szólva egy ilyen fontos kérdésben, ami a 
NAIH vezető munkatársának az álláspontja szerint is a demokrácia alapját biztosítja, 
és én is egyetértek ezzel, ezt sima feles törvénnyel lehet most módosítani. Azt 
gondolom, ezt elöljáróban el kellett mondani. 

A másik, amire egyébként az elnök úr is utalt, hogy van legalább 2-3 olyan 
terület, ahol erősen problémás ez a javaslat. Elnök úr viszonylag hosszan és szépen 
körülírta ezt, de azt gondolom, a véleménye elég egyértelmű volt.  

Az egyik, amit én megdöbbenéssel hallottam államtitkár úrtól, hogy az 
alapjogvédelem hatékonyabb lesz azzal, hogy ez a törvény elfogadásra kerül majd. Én 
nem tudom, hogy ha egyébként alapjogot korlátoznak, az mitől tud majd 
hatékonyabban működni, ugyanis az, hogy mostantól kezdve költségtérítéshez tudják 
kötni egy alapjog érvényesülését vagy érvényesíthetőségét, azt gondolom, az 
alapjogvédelmet biztosan nem hatékonyabbá teszi, hanem sokkal inkább 
megnehezíti, már-már annyira megnehezíti, hogy a mi meglátásunk szerint bőven 
lehetnek alkotmányossági kifogások is ezzel a javaslattal kapcsolatban. Úgyhogy már 
most tudom jelezni, hogy ha ez ilyen formában elfogadásra kerül, akkor bizonyosan 
keresni fogjuk azt lehetőséget, hogy hogyan tudunk az Alkotmánybírósághoz fordulni 
ezzel a javaslattal kapcsolatban. 

Azt gondolom, a valódi cél tökéletesen egyértelmű: az, hogy ahogy eddig tették, 
most ezzel a javaslattal is tovább nehezítsék a közérdekű adatok megismerésének a 
lehetőségeit, ezáltal tovább nehezítsék, mármint tovább korlátozzák a kormányzat 
ellenőrzésének az eszközrendszerét, ugyanis lesznek olyan adatigénylők a jövőben, 
akik pontosan a költségtérítés miatt nem fognak tudni élni majd az adatigénylés 
lehetőségével.  

Pontosan azért alapjog, tisztelt államtitkár úr, a közérdekű adatok 
nyilvánossága, mert ez biztosítja az állami szerveknek az átláthatóságát. Az, hogy ezt 
gyakorlatilag anyagi helyzettől teszik most ezzel a javaslattal függővé, elég problémás 
a mi meglátásunk szerint - hogy, hogy nem, már alaptörvény-ellenes.  

Ahogy az elnök úr is fogalmazott, már most is problémás sok esetben a 
másolási költség, ehhez képest önök még megfejelik egy pluszköltséggel.  

Tisztelt Államtitkár Úr! Az a hozzáállás, hogy néha visszaélésszerűen kérnek ki 
adatokat, azt gondolom, merőben téves felfogást tükröz. Ez körülbelül olyan jellegű 
megnyilvánulás az önök részéről, mint annak idején Lukács bizottsági elnök úrnak az 
az álláspontja, miszerint az, hogy valakit elismernek-e egyháznak vagy nem, az 
Országgyűlés által gyakorolt kegy. Tehát körülbelül ehhez tudom hasonlítani ezt a 
megnyilvánulást. A közérdekű adatokhoz való hozzáférést az Alaptörvény alapján kell 
biztosítaniuk a kormányzati szerveknek, és ha ez pluszfeladatot okoz ezeknek a 
szervezeteknek, akkor ezt a pluszfeladatot fel kell tudni vállalni és meg kell tudni 
oldani, nem pedig azt a reakciót kell rá adni, hogy gyakorlatilag megnehezítem a 
közérdekű adatok kikérésének a lehetőségét.  

Értem és tudjuk azt, tisztelt kormánypárti képviselők, hogy az elmúlt 
időszakban több olyan adatigénylés érkezett a kormányhoz vagy a kormányzathoz 
közel álló szervekhez, ami az önök számára roppant kínos volt. Ilyen volt a MET-tel 
kapcsolatos adatigénylés, de még sorolhatnék sok mást, ami nyilván önöknek nem 
tetszett; ilyen volt a Századvéghez érkezett megkeresés, ami nyilvánvalóan nem 
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tetszett önöknek. Most hoznak egy olyan törvényt, amivel mindezt megnehezítik - 
erről szól ez a javaslat, nem másról.  

És hogy szintén idézzem a főosztályvezető úrnak egy, az OrientPress 
hírügynökségnél megjelent interjúját, amit egyébként nem most találtam meg, és ez 
az érdekessége a dolognak, hogy nem valószínű, hogy ezzel a jogszabállyal 
kapcsolatban mondta, hiszen ma ismerhettük meg az előttünk fekvő jogszabályt, azt 
mondja - szeretnék idézni belőle két mondatot -: „Az adófizető állampolgárok 
tisztánlátását és felelős politikai döntésének meghozatalát szolgálja a közérdekű 
adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való jog biztosítása, amely nemcsak az 
Alaptörvényben foglalt jogunk, de nemzetközi elvárás is.” - mondta a Rádió 
Orientnek Révész Balázs, a NAIH Vizsgálati Főosztályának vezetője. Szeretnék idézni 
még egy mondatot a főosztályvezető úrtól, azt hiszem, ezzel zárja az interjút: „Magát 
az információszabadság intézményét a jövőben is biztosítani kell, hiszen az nemcsak 
az Alaptörvényből eredeztethető kötelezettség, hanem nemzetközi elvárás is. A 
rendszer elvi alapjaihoz nem szabad hozzányúlni, mert az magát a demokrácia alapját 
ingatná meg.” Márpedig, tisztelt államtitkár úr, az, hogy költségekhez kötöm az 
adatigénylést, bizony, az elvi alapjaihoz való hozzányúlás ennek a rendelkezésnek.  

Úgyhogy, tisztelt képviselőtársaim, szakmai szempontból sem, de politikai 
szempontból még kevésbé tudjuk támogatni ezt a javaslatot, hogy ne mondjam: 
kifejezetten felháborítónak tartjuk. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Balla alelnök úr, parancsoljon! 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Kicsit 

higgadtabban. (Dr. Bárándy Gergely: Ebben nem volt semmi idegesség.)  
Először is: alelnök úr, ön hivatkozott a hivatal elnökének a véleményére, csak 

az a helyzet, hogy a hivatal elnöke nem azt mondta el, amit ön, hanem annak az 
ellenkezőjét. Ez azért nagy különbség. (Dr. Bárándy Gergely: Hát ez nem így van!) 
Itt van a bizottság jegyzőkönyve, biztos, hogy ön megkeresheti, alelnök úr… (Dr. 
Bárándy Gergely: Majd megnézzük!) A következő hangzott el: vannak problémás 
kérdések. (Dr. Bárándy Gergely: Úgy van.) Egyébként a törvényjavaslat kapcsán 
folyamatos, tehát nem egyszeri, kétszeri, hanem permanens, folyamatos egyeztetés 
zajlott a hivatal és a kormány között. (Dr. Bárándy Gergely: És a problémák 
megmaradtak.)  

Alapvetően két típus az, amit a hivatal elnöke érintett, és amire ön is 
kihegyezte remek beszédét: az egyik az anonimitás kérdése, a másik pedig az 
adatigénylés kapcsán felmerülő költségek megtérítésének kérdése.  

Az anonimitás kapcsán Péterfalvi úr idézte egy számomra kimondhatatlan 
norvég kisváros nevét, ahol valamilyen nemzetközi egyezményt aláírtunk, ami 
egyébként lehetővé teszi (Dr. Bárándy Gergely: Így van!), nem kötelezően írja elő, 
hanem lehetővé teszi, és tett egy javaslatot, hogy véleménye szerint egyébként a 
törvényjavaslatnak hogyan kellene pontosabban szólni úgy, hogy ennek az egyébként 
még ki nem hirdetett egyezménynek minden tekintetben megfeleljen a 
törvényjavaslat. Ön meg se várta, hogy lehessen erre egy kormányzati vagy 
kormánypárti reakció, máris közölte, hogy az adatvédelmi biztos önnel ért egyet. 
Alelnök úr, nem! (Dr. Bárándy Gergely: Ki mondott ilyet?) Semmi problémám azzal, 
ha a törvényjavaslatba bekerül egy olyan típusú pontosítás, amit a hivatal elnöke 
javasol. Semmi problémám nincs vele. Ha ezzel megfelelünk egy ki nem hirdetett 
nemzetközi egyezménynek, ám egye fene. 

Ami pedig a költségeket érinti: ott nincsenek olyan komoly aggályok. Pontosan 
azt mondta el a hivatal elnöke, ha én jól értettem, hogy szabályozott módon, más 
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jogszabályban, magyarul kormányrendeletben kell pontosan világossá tenni azt, hogy 
az adatigényléssel kapcsolatos költségeket mikor, milyen esetben kell megfizetni, és 
ennek a jogszabálynak a folyamatos véleményezésére a hivatalnak ugyanúgy 
lehetősége van, és meg is teszi. Ez nem kevésbé, hanem jobban szabályozza a jelenleg 
e területen kevésbé szabályozott rendszert.  

Ha valaki úgy akar hozzáállni, alelnök úr, hogy megérti, miért születik ilyen 
szabályozás, és nem azt keresi ellenzéki oldalról, hogy hogyan lehet mondani már 
megint valami jó kis izét - mondjunk éppen egy oligarchát -, hanem felfogja azt, hogy 
miről szólhat egy ilyen szabályozás, akkor pontosan és világosan megérti azt, hogy 
miről beszélt a hivatal elnöke is meg az államtitkár is. (Dr. Bárándy Gergely: Nem 
vagy jogász, nem várom, hogy megértsd.) Köszönöm szépen, ha az alelnök úrnak… 

 
ELNÖK: Az a kérésem az alelnök úrhoz is… 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: …az a véleménye, hogy csak a 

jogász az, aki megérthet valamit, ez némi túlzó önbizalomról tesz tanúbizonyságot… 
 
ELNÖK: Egyrészt Bárándy alelnök úr ne hozzon abba a helyzetbe, hogy 

figyelmeztetnem kelljen a jogászsovinizmusa miatt, mert ez nekem felettébb kínos, 
másrészt pedig, ahogy Balla alelnök úr meg az egész bizottság képes volt 
végighallgatni az ön hozzászólását, én szándékosan tizedik alkalomig nem szólaltam 
meg, ön is legyen kedves végighallgatni Balla alelnök úr hozzászólását. Parancsoljon! 

 
BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: És bár az alelnök úr jogász, de 

én teljesen biztos vagyok benne, hogy amit most fogok mondani, azt meg fogja érteni.  
Csak néhány példát szeretnék mondani arra vonatkozóan, hogy milyen 

közérdekűadat-igénylések szoktak születni, és aki viselt hivatalt, kérdezze meg 
szerintem - ne itt a bizottsági ülésen, mert nyilvánosan nem fogja elismerni, de majd 
utána Gőgös államtitkár urat -, hogy milyen remekbe szabott közérdekűadat-
igénylésekkel szoktak a hivatalokhoz fordulni. Ezt az tudja igazából, nem feltétlenül 
kell ehhez jogásznak lenni, hanem valamilyen közhivatalt kell viselni, és találkozni 
kell ezekkel a példákkal. Mondok néhányat, ami marha egyszerűen teljesíthető meg 
olcsó. „Az ország mennyit költ sportra? Stadionok, sportesemények, nevezés, hazai 
sportolók fizetése, támogatása, intézmények összes alkalmazottainak fizetése, 
olimpiai sportolók éremajándéka, bármilyen sporttal kapcsolatos kiadás, mint 
utánpótlás-nevelés stb. Hány ember él a sportból? Sportolók, edzők, segédedzők, 
sportbírók, gyúrók, sportorvosok és mindenki más.” Ez egy hivatalos közérdekűadat-
igénylés.  

Tisztelt Alelnök Úr! Ha ennek valaki jelen törvények szerint meg szeretne 
felelni, az nem kétnapos munkája, hanem gyakorlatilag egy komplett hivatal egyéves 
munkája lenne. Azt gondolom, ha valaki ilyen közérdekűadat-igényléssel akar egy 
hivatalhoz fordulni, az igenis vállalja a költségeit! Mert szerintem végtelenül fontos, 
végtelenül fontos a közérdekű adatok nyilvánossága, és meg is kell ezt kapni 
mindenkinek, de az azért nem hátrány, ha valaki pontosan tudja, hogy mit akar 
kérdezni. Nap mint nap lehet találkozni azokkal az ügyekkel, amikor valakinek gőze 
nincs arról, hogy valójában mit akar kérdezni, és felsorol olyan szintű kérdéseket, 
amelyekhez egyébként vissza kell menni nem elektronikus úton kezelt adatokig 
teljesen más formátumban, hozzáteszem, az sem egyszerű, hanem vissza kell menni a 
15 meg 20 éve az irattárban porosodó anyagokhoz, hogy valaki egy ilyen elvárásnak 
meg tudjon felelni. Ezt nem lehet megtenni. Azt gondolom, az az idézet, amit én az 
előbb elmondtam - mondhatnék egy másik meg még egy harmadik hasonlót is -, még 
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az anonimitásra is egyébként jó érv, mert már bocsánat, mindenki láthassa már azt a 
marhát, aki egyébként így tud közérdekű adatot igényelni. 

 
ELNÖK: Staudt képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Kezdeném azzal, hogy Balla képviselőtársam, bár kikérte magának, hogy 
nem jogászként is nyilvánvalóan véleménye lehet, de én úgy tudom, hogy amiket ön 
felsorolt - és itt a levélre gondolok - közérdekű adatokat, az adatkezelőtől lehet kérni, 
aki kezeli azokat az adatokat. Tehát nyilvánvalóan, ha más adatot kér az ember, akkor 
ezt vissza fogják utasítani, hiszen nem kezelik.  

Ha az ön által felolvasott levélben lévő adatokat egy adatkezelő kezeli - teljesen 
kizárt, hogy így legyen -, akkor nyilvánvalóan ezt neki meg kell adnia. Ha ezt harminc 
vagy ötven helyen kezelik az országban, akkor írjon ötven levelet, és meg fogja kapni 
ezeket az adatokat. Tehát szerintem - ezt így felvezetőnek mondanám - a szezont és a 
fazont nem biztos, hogy össze kellene keverni. Nem arról van szó, hogy mondjuk, a 
miniszterelnöknek benyújt valaki egy levelet, és a miniszterelnök minden téren adatot 
kellene hogy kiadjon; mindenki azokra az adatokra, amelyek tekintetében ő 
adatkezelő, kötelezhető, illetve kérhető, hogy adja ki a megfelelő információkat. Ez az 
első számú felvezetés. 

A másik: én egész egyszerűen nem értem. A múlt héten fogadtuk el azt a 
módosító csomagot, amely egyébként az infotörvényt és a közadattörvényt is érinti. 
Én direkt kikerestem az általános indokolását, ott EU-irányelvnek, a PSI-irányelvnek 
az átültetéséről beszéltünk, és az általános indokolásból ezt a két mondatot engedjék 
meg, hogy idézzem: a javaslat célja - mármint a múlt héten elfogadott törvényé - a 
közadattörvény és az információs önrendelkezési jogról szóló törvény módosításával a 
PSI-irányelv módosításának átültetése a hazai jogrendszerbe, tehát meg van említve 
az infotörvény is. Tudjuk, hogy azért itt alapvetően a közadat-újrahasznosításról volt 
szó, de alapvető jogelvekről is beszélünk. Az elvek közt, hogy mivel összhangban kell a 
szabályozást megtenni, ott szerepel: a rendelkezésre bocsátásért felszámítható díjak 
mértéke főszabály szerint nem haladhatja meg a rendelkezésre bocsátás 
határköltségét, az adat előállítását is fedező díj megállapítása csak kivételes esetben 
lehetséges. Ez azt jelenti, hogy nem is olyan régen, egy hete fogadtunk el egy 
törvénymódosítási csomagot, ami európai uniós alapelvként fektette le azt, hogy kvázi 
a munkadíja annak az ügyintézőnek, aki az adatfeldolgozást és a közérdekű adatok 
kigyűjtését, ha erre szükség van, végzi, nem megállapítható. Én nagyon örültem, 
egyébként a parlamentben jómagam voltam a vezérszónok, még el is mondtam, hogy 
ez milyen nagy előrelépés, és a jövőben milyen jó lesz, hogy csak a közvetlen 
költségeket lehet elkérni, mondjuk, egy fénymásolási költséget, és már-már valahol 
tudat alatt szinte én se hittem el, hogy ilyen jó irányba indulhat el Magyarországon a 
közérdekű adatokra vonatkozó szabályok rendszere.  

És akkor jött ez az előterjesztés, holnap már ennek az általános és részletes 
vitája gyakorlatilag le is zajlik, és valóban ezeket a költségeket a jövőben - egyelőre 
még átláthatatlan módon - majd az adatkérőkre lehet hárítani. Úgy érzem, mintha 
fordítva ülnénk a lovon, mintha az állam lenne az állampolgárokért, és ha valaki 
állampolgárként arra jut, hogy valami közérdekű adathoz hozzáférjen, akkor 
tulajdonképpen ő van negatív színben feltüntetve, hogy fizessen ő, ha azokhoz az 
adatokhoz hozzá akar férni, hogy mondjuk, az ő adójából működő szervek az ő 
adójából fizetett különböző tanulmányokra vagy működésre mit, mennyiért és milyen 
módon fordítanak. Ez egy ’90 előtti mentalitást tükröz, megmondom őszintén, és 
nem vártuk, hogy a Fidesz-kormány ilyen módon visszarepít minket, én kimondom, 
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egy kicsit a kommunizmusba, és azt mondja, hogy ne foglalkozz te azzal, hogy az adód 
mire megy, ne érdekeljen téged, hogy mondjuk, a tanács miből működik, örülj, hogy 
nem visz el az ávó. Tehát tulajdonképpen egy ilyen elvrendszert vagy 
gondolkodásmódot érzek ki az egészből. 

Azt, ami a díjakat illeti, holnap a vitában részletesen is el fogjuk mondani, de 
még a 23. §-ra azért én szeretnék kitérni, mert ez egy ilyen non plus ultrája a 
perverzitásnak, engedjék meg, hogy így fogalmazzak. Lex Századvég, erről van szó - 
lehet persze ezt szépíteni -, bejön egy törvény kivételes eljárásban pont akkor, amikor 
a TASZ jogerősen pert nyer a Századvég tanulmányai kiadására. És ez a betoldás, ami 
a személyhez fűződő szerzői jogok körébe sorolja azt, hogy majd a jövőben akkor így 
nem kell kiadni ezeket a tanulmányokat, csak a betekintést megengedni, ez számomra 
egészen egyszerűen nehezen értelmezhető, mert ha, mondjuk, több milliárdot költ az 
állam vagy a kormány az adófizetők pénzéből - mert nem a saját pénzéből költi a 
minisztérium, gondolom, vagy ha így van, akkor javítsanak ki - tanulmányokra, 
aminek elméletileg valami haszna kellene hogy legyen a jövőben az ország működése 
vagy a döntések szempontjából, és ha valaki ezt meg szeretné ismerné, tehát kvázi 
kifizették ezt a pénzt, a tanulmányt megkapták, akkor a szerzői jogok mögé 
szeretnének bújni.  

Én úgy gondolom, ha valamit megveszünk közpénzen - mert erről van szó, 
kérnek egy tanulmányt, azt megveszik közpénzen, annak nyilván hasznosulnia kell, 
vagy egy hasznos dolognak kell lennie -, akkor viszont az állampolgárok, a sajtó, az 
ellenzéki képviselők - sorolhatnám - részére ennek kiadhatónak kellene lennie. Nem 
gondolom egyébként, hogy alkotmányosan megállja a helyét, hogy ilyen módon 
korlátozzák, mert ez korlátozás, hiába lehet betekinteni, de azt nem lehet kellőképpen 
sem értékelni ott helyben, vagy ha lehet, akkor nagy a baj, hogy több milliárdért, 
mondjuk, csak egy 20 oldalas tanulmányt kell átolvasni, akkor lehet, hogy ez a 
probléma. De a lényeg az, hogy ezt nem lehet értékelni ott helyben, ráadásul a szerzői 
jogi védelem számomra nehezen értelmezhető ebben a körben.  

Ha valakinek olyan know how-ja van, amit még mondjuk, több milliárdért 
átadva az államnak sem szeretné, hogy más megismerjen, annak lehet, hogy az üzleti 
életben kellene próbálkoznia, ahol ez működőképes kategória lehet, de ez a 
lex Századvég teljesen elfogadhatatlan és véleményem szerint nem is alkotmányos. Itt 
a bizottsági ülésen ennyit szerettem volna mondani, és egyébként az ellenzéki 
módosító javaslatoknak - jöjjön az az ellenzék bármelyik spektrumából - ugyanaz a 
céljuk, hogy ezeket a gyalázatos módosító javaslatokat kiiktassák akár a költségviselés 
szempontjából, akár a szerzői jogi passzusokból. 

Még egyébként egy példát én is mondanék a végére. Olyan jobbikos képviselők, 
akik önkormányzatokban próbáltak az adatbetekintéssel élni, és egyébként 
jómagamnak is van tapasztalatom ebben a körben, elmondhatják - és levelek özöne 
érkezett hozzám is mint országgyűlési képviselőhöz -, hogy sokszor 40-50 ezres 
településeken, de lehet, hogy még nagyobb lakosságszám esetében is ez megtörténhet, 
arra hivatkoznak elég gyakran, hogy 80-100 oldal kiadása olyan munkateher, amit ők 
nem bírnak el, és olyan elképesztő költségeket mozgat meg, hogy az alapfeladataik 
elvégzését kockáztatja. Ez egyszerűen vicc. Ennek pont hogy gátat kellene szabni, nem 
lovat adni alá. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Itt több soron felvetődött már a 

visszaélés meg hogy megértjük-e azt, hogy hogyan lehet az adatkéréssel visszaélni.  
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Egyrészt a törvényjavaslat indokolása hivatkozik a Kúria 16/2013. számú 
polgári elvi határozatára, amely kimondja, hogy itt is, mármint az adatkéréseknél 
alkalmazni kell a joggal való visszaélés polgári jogi általános tilalmát, de hadd 
meséljek el egy példát! A magyar állam az egyik kerületi önkormányzatnak adott 
ingyenesen egy olyan ingatlant, amiért valaki húsz évig pereskedett, majd ezután az 
illető másfél éven keresztül vagy több mint egy éven keresztül a legkülönbözőbb 
adatkéréseket nyújtotta be. Majd háromnegyed év után, amikor egyébként megkapott 
minden adatot, többek között egy önkormányzat által ’95-ben létrehozott 
magisztrátus tagjaira volt kíváncsi 2014 elején, és a kikért adatokat a hivatal 
kigyűjtötte és levélben elküldte, és a leveleknek több mint a fele „nem kereste” 
jelzéssel jött vissza, miután egy hivatali alkalmazott egy hétig keresgette az adatokat, 
lefénymásolták, feladták neki, és a levelek fele „nem kereste” jelzéssel jött vissza, 
majd utána kérdőre vonta a hivatalt, hogy feladták-e, és amikor megmutatták neki: ja, 
jól van, ezt ő nem vette át, akkor most kéri. Egyébként úgy tudom, azóta is kéri az 
adatokat. Majd egyébként az egyik köztisztviselő előtt elismerte, hogy tulajdonképpen 
neki az a baja, hogy azt az ingatlant az adott önkormányzat megkapta, holott ő 
jogerősen elvesztette a magyar állammal szemben a pert, tehát az önkormányzat 
utána kapta meg. Ez szerintem egyébként egy aránylag jó példa, hogy hogyan kérnek 
úgy adatot… És meg is mondta, hogy tulajdonképpen csak kicseszésből van az egész. 
Tehát igenis ez létező probléma, és ha valaki adatot kér, különösen, ha 
visszaélésszerűen, akkor igen, annak fizesse meg az árát, és ne csak az oldalanként 10 
forintos fénymásolást, hanem azt is, hogy azokat az adatokat előkeresik. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Harangozó Tamás képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Magához a 

javaslathoz és a fideszes többséghez én csak annyit szeretnék mondani, hogy ez így, 
ahogy elénk került, ahogy ezt most ide behozták kivételes eljárásban 30-40 másik 
törvény mellett, egy nap alatt, egyébként teljesen világossá teszi, hogy a már 
elkövetett és a leendő korrupciós ügyek eltussolása az egyetlen célja ennek a 
javaslatnak, az égegyadta világon semmi más. És így érthető is az eljárás, és az is, 
hogy miért akarnak ezen a törvényen egyetlenegy nap alatt túlesni, és miért hoznak 
be ide egy, a kormány által előterjesztett javaslatot, ami már ezer éve szerepel a 
jogalkotási tervben, háromórás módosítási lehetőséggel és kivételes eljárásban.  

Erre az egészre, amit önök itt mondanak - és mondhat Balla úr bármit -, 
engedjék meg, hogy az önök Miniszterelnökséget vezető miniszterét, Lázár Jánost 
idézzem, azt gondolom, hogy az ő idézete a legadekvátabb arra, amit zajlik ennél a 
törvényjavaslatnál, ezt a híres szekszárdi beszédében mondta el a fideszes 
jogalkotásról. Idézem szó szerint: „Nehogy azt gondolják, hogy a jogszabálytömeg, 
amiben élünk, véletlenül jön létre. A pofámról égett a bőr, a föld kinyílt a lábam alatt, 
hogy ilyen pofátlanságra képesek vagyunk.” 

Tisztelt Képviselőtársaim! Ez erre a törvényre vonatkozik többek között, és 
arra, amire önök ezzel készülnek.  

Szeretnék Péterfalvi elnök úrhoz is szólni röviden, mert az Adatvédelmi 
Hatóság elnöke itt jegyzőkönyvbe azt mondja - és nem irigylem önt a szituációjában 
meg az ülőhelye miatt sem, mert nyilván befolyásolta azt, ahogy fogalmazott, de azért 
ön mégiscsak azt mondta itt szó szerint -, hogy reményei szerint ez a törvény nem öli 
meg a közérdekű adatok hozzáférését és az információs önrendelkezést ezen 
keresztül.  
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Elnök úr, az a helyzet, hogy önnek ebből a szempontból nemcsak 
reménykednie kell, hanem ön annak a hivatalnak az elnöke, amelyet azért hozott létre 
Magyarország, hogy ön személy szerint elnökként és az ön hivatala őrködjön az 
állampolgárok ilyen típusú jogai felett, és ha kell, harcoljon értük. Pontosan azért van 
ön alatt egy apparátus és törvényi felhatalmazás, hogy ha kell, pontosan a 
kormánnyal vagy akármilyen hatalmasságokkal is harcoljon az állampolgárok 
jogaiért, ami egyébként Magyarországon a demokrácia alapjai tekintetében valóban 
az egyik alapjog, hogy megismerhessük és megtudhassuk, hogy mint állampolgárok 
által felhatalmazott politikusok és tisztségviselők a magyar adófizetők pénzével és a 
magyar polgárok jogaival mit művelnek. Ez a demokrácia egyik alapja valóban, mert 
ha ez elveszik, akkor valóban teljesen mindegy, hogy milyen más demokratikus 
berendezkedések és kontrollok vannak még, akkor azt csinálnak - és szemmel 
láthatóan sajnos ma Magyarország már nagyjából elérkezett ide -, amit csak akarnak, 
és csak az erkölcsükre van bízva, hogy hol állnak meg. Én ebben az utóbbiban azért 
nem bíznék.  

Végezetül pedig csak azt szeretném kérdezni Balla úrtól, hogy én nem értettem 
ezt a levelet. Ha ezt ön kapta, hogy ön szedje össze mint országgyűlési képviselő a 
teljes magyar sportéletre vonatkozó adatokat, akkor nyilvánvalóan tudja Balla úr, 
hogy ez önre nem kötelező. Ha ezt valóban adatkezelő hivatal, a kormány valamelyik 
szerve kapta meg, akkor mit keres önnél ez a levél, képviselő úr? Hogy jutott ön ehhez 
a levélhez, amiben valaki, egy állampolgár közérdekű adatot kér egy hivataltól? Vagy 
az internetről töltötte le - most ezt nem értettem -, és csak példaként beledurrogtatta 
a levegőbe? Ha ez egy valódi adatkérés, és nem önnek szól, akkor mondja már meg, 
segítsen nekem, hogy hogyan kerül önhöz ez a levél. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Staudt képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm. Csak nagyon röviden: nem jók 

ezek a kisarkított példák. Vas képviselőtársamnak mondanám, hogy ön elmondta, 
hogy a Kúria kimondta, hogy lehet olyan, hogy valaki visszaélésszerűen kéri ezeket az 
adatokat. Nagyon jó, tehát akkor meg van oldva, akkor van egy ilyen jogintézmény, 
hogy valaki visszaélésszerűen kéri, és akkor nyilvánvalóan ezt adott esetben megfelelő 
módon lehet kezelni. Vagy ha törvényt kell módosítani ezáltal, akkor nyilván azt is 
meg lehet tenni, bár én ettől mindig ódzkodok, hogy egy-két kirívó példa miatt 
törvényt módosítsunk, bár láthattunk különböző személyekre vagy szervezetekre 
szabott törvényeket - nyilván nem pozitív példaként mondom ezt.  

De a lényeg az, hogy ha létezik ez, és a Kúria elmondta, akkor lehet ezzel a 
döntéssel élni, ezt a döntést fel lehet használni. A bíróságok számára a Kúria döntése 
alkalmazandó. Tehát nem jó ezt a politikai játékot, amit űznek, egy-két extrém 
döntésnek vagy extrém adatkérőnek vagy zsarolási jelleggel adatkérőnek az ügyéhez 
hozzápasszintani, mert ha mérleget vonnánk, akkor nyilvánvalóan nagyságrendekkel, 
sőt összehasonlítható mértékben többen vannak azok, akik jogtalan hátrányt 
szenvednek el, amikor adatokat szeretnének kikérni. Mindenre lehet azt mondani, 
hogy nem kiadható, és a jövőben ennek a lehetőségét önök csak bővíteni fogják.  

Mondok egy egyszerű példát a végére: elméletileg egy önkormányzat - és ez 
most történik meg, és én próbálok adatot kinyerni - tarthat zárt ülést, de a döntésnek 
nyilvánosnak kell lennie; ez benne van a törvényben. Na most, önmagában az 
előterjesztés nem nyilvános, de ha az előterjesztésbe beleírják, hogy mi a határozati 
javaslat, tehát hogy miről kérik a döntést, és utána a döntés csak arról szól, hogy igen, 
elfogadjuk a határozati javaslatot, ami az előterjesztésben szerepel, akkor ezáltal 
majdnem titkosítani lehet a döntést, ami törvényellenes. Tehát lehet így csikicsukizni 
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ilyen játékokkal, de azt kell mondanom, hogy inkább a közadatoknak a nyilvánosságát 
kellene tovább bővíteni - önöknek is jót fog tenni, ha majd ellenzékbe kerülnek. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bárándy alelnök úr, parancsoljon! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Csak pár rövid megjegyzést tennék, mert a lényeg, azt gondolom, már 
elhangzott itt az ülésen.  

Az egyik, hogy Balla alelnök úr, én nem megsérteni akartam önt, távol álljon 
tőlem, a jogászos beszólással (Balla György: Dicséretnek vettem!), mindössze annyit 
szerettem volna jelezni, és ez volt, ami a bekiabálásra inspirált, hogy önök úgy kezelik 
ezt a kérdést, mintha - és ez az, amire azt mondtam, hogy értelemszerűen lehet mellé 
jogi magyarázatot tenni, hogy miért nem ugyanaz, de ezt nyilván egy jogász tudja 
eleve - olyan szolgáltatás lenne, amikor valaki a könyvtárban másolatot kér egy 
könyvről, és annak az ellenértékét nyilvánvalóan ki kell fizetni, a másolás költségét 
meg a ráfordított munka mennyiségét. De ez nem egy ilyen szolgáltatás. Ez egy olyan 
alapjog, amelyet nemcsak az Alaptörvény, hanem - ahogy elnök úr is egyébként 
fogalmazott - számos nemzetközi rendelkezés is körülír és szabályoz, magyarán szólva 
ezt nem lehet egyfajta állami vagy akár, hasonlítva a magánszektorhoz, 
szolgáltatásként kezelni. Ez tökéletesen más. Ez az, amire utaltam, hogy úgy tűnik, 
hogy ezt a kormánypárti képviselők valami miatt nem akarják megérteni. Ez okozza 
az alapvető problémát, amire egyébként a hatóság elnöke is nagyon puhán, de utalt, 
és én mindösszesen úgy vettem figyelembe az ő állításait, hogy ő is három problémás 
területet emelt ki, és azt mondtam, hogy szerintem is ez a három problémás terület. 
Hogy más és más indokok alapján látjuk, vagy csak részben egymást átfedő 
érvelésünk van, ez elképzelhető, de egy biztos, hogy mind a ketten ugyanazt a három 
területet látjuk problémásnak, ami, azt gondolom, véletlen semmiképpen sem lehet.  

Szóval, képviselőtársaim, ostoba kérdések mindig vannak és mindig is lesznek, 
azt gondolom, ez nem meglepő, de eddig minden kormány eleget tudott tenni 
ezeknek az adatigényléseknek. 25 éven keresztül, higgyék el nekem - valóban nem 
töltöttem be még olyan funkciót, ahol ez szembejött volna velem, de -, azt látatlanban 
tudom mondani, tisztelt képviselőtársaim, 25 év alatt biztosan volt más ostoba kérdés 
is, sőt sok ostoba kérdést tettek föl adatigénylés címén, mégis minden kormány meg 
tudott felelni annak, hogy ezeket az adatokat kiadja. Az, hogy most talán többször 
gyanítanak visszaéléseket, mint az elmúlt 25 év alatt korábban bármikor, ez 
lehetséges, és ez megszaporíthatja az adatigénylések számát, de ettől függetlenül, én 
azt gondolom, mivel itt alkotmányos kérdésről van szó, elvi kérdésről van szó, a 
demokrácia elvi alapjait érintő kérdésről van szó, nem lehet, ha úgy tetszik - és most 
jó értelemben mondom -, olyan haszonelvű módon hozzáállni, hogy aki szolgáltatást 
vesz igénybe, az fizesse is ki. Nekem ez a legnagyobb problémám elvi alapon ezzel a 
javaslattal. 

Az pedig, ami a politikai motivációt illeti, én azt gondolom, ugyanúgy állja a 
helyét, ahogy képviselőtársaim elmondták. Érdekes, még arra nem hallottam egyetlen 
hozzászólótól sem a kormányoldalról megjegyzést, hogy miért kell ezt most kivételes 
eljárásban behozni, miért nem ért volna rá a következő ülésszakban. És valóban 
nagyon furcsa egybeesés az, hogy a Századvéggel kapcsolatban most született meg a 
jogerős bírósági ítélet, hogy ki kell adni az iratokat, ez a javaslat pedig éppen hogy egy 
olyan rendelkezést tartalmaz, teljesen véletlenül, amire hivatkozva utána akár meg 
lehet próbálni megtagadni a jogerős bírósági ítélet végrehajtását, aztán vagy sikerül 
vagy nem, de „aki időt nyer, életet nyer” felkiáltással biztos, hogy még egy-két évig el 
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lehet húzni adott esetben ezeknek az adatoknak a kiadását, ha valaki arra hivatkozik, 
hogy de hát kérem szépen, most lépett hatályba egy ilyen jogszabály, ami alapján már 
nem vagyok köteles kiadni, aztán majd a jogászok meg a bíróság, vagy akit ez érint, 
elvitatkozik azon, hogy a jogerős bírósági ítéletnek akkor is eleget kell-e tenni, vagy 
pedig lehet erre az új jogszabályra hivatkozni. Magyarán szólva: ez az eset, legalábbis 
úgy, hogy egyébként jogalkotási tervben szerepel, nem indokolja, hogy miért kell 
kivételes eljárásban behozni, és most szavazunk róla gyors hatálybalépéssel, hát, 
bizony, azt gondolom, nem alaptalanul veti föl ezeket az aggályokat. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Megadom a szót a kormány nevében válaszadásra 

Répássy államtitkár úrnak.  
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm 

szépen a lehetőséget, elnök úr. Egyrészt azzal kezdem, amivel Bárándy képviselő úr, 
alelnök úr abbahagyta, hogy a jogalkotási tervben szerepel; igen, de szerepelt ennek a 
félévnek a jogalkotási tervében is, azért szerepelt, mert a jogszabály előkészítése már 
bőven ebben a félévben kezdődött el. Egyébként a kormány honlapján nyilvánosságra 
is hozta az Igazságügyi Minisztérium a jogszabály tervezetét, tehát teljesen a 
jogalkotási terv szerint kezdődött el az előkészítése.  

Tehát úgymond az időzítését a javaslatnak semmi más nem indokolja, csak az, 
amit elmondtam, hogy az Alkotmánybíróság az úgynevezett titokfelügyeleti 
eljárásban egy határidőt szabott a kormánynak, ami kétségtelenül már eltelt, tehát 
egy május 31-ei határidő volt, ami kétségtelenül eltelt, de ez nem indokolja azt, hogy 
szeptemberig húzzuk ennek az ügynek a megoldását. 

Másrészt önök nem foglalkoztak a törvényjavaslatnak azzal a részével, ami 
például a bíróságok székhelyének és illetékességi területének a megváltozására 
vonatkozó javaslat, az is egy határidős vagy mondjuk úgy, egy sürgős javaslat, ez is 
indokolja azt, hogy kivételes eljárásban tárgyalja az Országgyűlés, nem utolsósorban 
pedig az Országgyűlés nyári rendkívüli ülésének az időpontja indokolta azt, hogy 
ebben kivételes eljárást kérjen a kormány. Ennél érdemibb észrevételek is voltak 
természetesen.  

Bárándy képviselő úr a törvény sarkalatosságáról fejtette ki a véleményét. Itt 
szeretném zárójelben megjegyezni, hogy az Európa Tanács éppen most fogadott el egy 
olyan határozatot, amelyben arra szólítja fel Magyarországot, hogy csökkentse a 
sarkalatos rendelkezések számát. Megjegyzem, hogy ez egy visszatérő kritika volt az 
elmúlt években is, hogy túl sok a sarkalatos törvények száma. Úgy döntött annak 
idején az Alaptörvény megalkotásakor az alkotmányozó többség, hogy a hatóságra 
vonatkozó szervezeti szabályok sarkalatosak, míg magára az adatvédelmi és 
információszabadságra vonatkozó normáknál elegendő az egyszerű többség. Tehát 
szerintem pont egy kompromisszumot talált az alkotmányozó ebben a kérdésben. 

Amikor az alapjogok védelmére utaltam, akkor természetesen arra utaltam, 
hogy itt nemcsak a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő alapjog, hanem a 
személyes adatok védelme is szerepel a törvényjavaslatban, tehát ez egy kétirányú 
törvénymódosítás, mind a közérdekű adatok védelme tekintetében bizonyos 
részletszabályokat tartalmaz, mind pedig a személyes adatok védelme tekintetében 
valóban kiteljesíti a személyes adatok védelmének az alapjogi védelmét, hogy így 
mondjam. 

Staudt Gábor képviselő úr, visszaidézem, hogy mit mondott: perverzitásnak 
nevezte a szerzői műre vonatkozó új szabályokat. Itt szeretném felhívni egy 
kellemetlen tényre, kellemetlen körülményre Staudt Gábor képviselő úr figyelmét, 
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hogy az infotörvény 27. § (2) bekezdés h) pontja szerint a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogok miatt most is korlátozható a közérdekű adatok megismerése, tehát ez az 
úgynevezett perverzitás most is a hatályos jogszabály része, tehát a szerzői mű mindig 
is egyfajta korlátját jelenti a közérdekű adatok megismerésének.  

Csak zárójelben jegyzem meg, mert itt az MSZP is foglalkozott a szerzői 
művekkel: az a hátránya annak, ha egy politikus már akkor is képviselő volt, amikor 
az MSZP kormányzott, hogy emlékszik bizonyos esetekre. Talán önöknek is mond az 
a név valamit, hogy Ron Werber, és talán emlékeznek arra, hogy az egykori 
Miniszterelnöki Hivatal Ron Werbertől rendelt meg tanulmányokat, amit úgy 
ismerhettem meg mint ellenzéki képviselő, hogy Szekeres Imre egy délelőttön elém 
tárta, és ha akartam, ott helyben, az ő irodájában elolvashattam ezt a művet, majd 
utána távozhattam a tudásommal, amit ott szereztem. Ez volt az ő transzparenciájuk. 
Tehát azt gondolom, ha valaki az MSZP-hez mérné azt, hogy a közérdekű adatokat 
hogyan lehetett megismerni, akkor bizony rossz példát választana. 

Harangozó képviselő úrral nem akarok korrupció kérdésében vitatkozni, mert 
az MSZP kétségtelenül szakértő ebben az ügyben, a közérdekűadat-igénylésre 
vonatkozó megjegyzése viszont téves. A közérdekűadat-igénylés maga is közérdekű 
adat, nyilván nem a közérdekűadat-igénylő személye a közérdekű adat, de az, hogy 
mit igényel, milyen kérdéseket tesz föl, közérdekű adat. Tehát azt, amit Balla 
képviselő úr jogszerűen megszerzett, nyugodtan megszerezheti, nyilván nincs nála az, 
hogy ki kérte ezt az adatot, de egyébként ez maga is közérdekű adat, és egyébként 
ezek az adatigénylések számos esetben elolvashatóak különböző honlapokon, tehát 
elolvasható az, hogy ki milyen közérdekű adatot kért. Tehát ebben nincs semmi 
rendkívüli. 

Összefoglalva, tisztelt képviselőtársaim, két nagyon fontos megjegyzést 
szeretnék tenni. A közérdekű adatok igénylésével kapcsolatos jogviták továbbra is 
bírósági kontroll alatt állnak. Tehát ha a jövőben a közérdekűadat-igénylők úgy 
gondolják, hogy az ő alapjogaikat sérti az eljárás, sérti a közérdekű adatok 
megismeréséhez fűződő jogukat, akkor bírósághoz fordulhatnak, illetőleg 
természetesen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is 
fordulhatnak. Tehát legalább kétirányú jogorvoslati lehetőségük van; egyrészt. 

Másrészt a közérdekű adatok szolgáltatása, tehát a közérdekűadat-igénylések 
teljesítése magától értetődően nagyon sok munkát igényel, mert általában a 
közérdekűadat-igénylők nem olyan feldolgozásban, nem olyan rendszerezésben, nem 
olyan összeállításban kérik ki a közérdekű adatokat, mint ahogyan az egyébként a 
hatóságnak rendelkezésre áll. Tehát magyarul, a közérdekűadat-igénylő kérését csak 
úgy lehet teljesíteni, hogyha azokat az adatokat kigyűjtik a közérdekű adatokból, 
rendszerezik, valamilyen módon elkészítik a közérdekűadat-igénylő számára a 
választ. Tehát igen, kétségtelenül munkaigényes ez a kérelemteljesítés. Hozzáteszem, 
a módosítás itt azt mondja, hogy az aránytalanul nagy munkaterhet jelentő 
költségeket lehet megtéríttetni, tehát mondjuk úgy, hogy a rendes, egyszerű, 
hétköznapi adatigényléseket, ahol egyébként nem kell külön az állami szerv 
dolgozóinak, mondjuk, még egy kutatómunkát is folytatniuk, ezeket a sima, egyszerű 
adatigényléseket természetesen továbbra is térítésmentesen, legalábbis a munkaerő 
megfizetése, megtérítése nélkül kell vagy lehet teljesíteni.  

Tehát semmi ok arra, hogy a vészharangokat kongassák; ez természetesen egy 
politikai vitába belefér, de a gyakorlati alkalmazása majd ennek a törvénynek 
többszörös kontroll alatt áll, és amennyiben az visszaszorítaná a közérdekűadat-
igényléseket, akkor természetesen mind a NAIH felléphet ellene, mind pedig a 
bíróság kötelezheti majd az adatbirtokosokat arra, hogy megfelelően járjanak el. 
Elnök úr, köszönöm szépen a lehetőséget. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen államtitkár úrnak a választ. Tájékoztatom a 

bizottságot, hogy Rubovszky György elnök úr Vejkey Imre képviselő urat helyettesíti, 
Pesti Imre képviselő úr pedig Bóna Zoltán képviselő urat helyettesíti a szavazásnál. 
Most a határozathozatal következik.  

Értelemszerűen itt egy módosító indítványra tett akkor elnök úr javaslatot, 
amely, ha jól értem, azt célozza, hogy a „nem kell” ne adjon okot vitára, ezért a 
nemzetközi egyezménynek való megfelelés érdekében anonimitás esetén a hatóság 
szabad döntésétől függjön a kérelem teljesítése. Ezért az (1a) és az (1b) bekezdésnél, 
mindkettőnél a mondat eleje úgy változna, hogy „Az adatigénylésnek az adatot kezelő 
közfeladatot ellátó szerv nem köteles eleget tenni”, tehát világosan tartalmazza a 
választás lehetőségét. Ugyanígy a (3) bekezdésnél az (1b) bekezdés - tehát amiről 
beszélünk, az 5. § (2) és (3) bekezdése - eleje úgy szólna, hogy „Az adatigénylésnek az 
adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv nem köteles eleget tenni”. 

Kérdezem a kormányt, hogy ez elfogadható-e.  
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Elnök úr, 

tárcaálláspontot tudok mondani, és támogatjuk a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor ennek ismeretében kérdezem a bizottságot, 

hogy a módosító javaslatot ki támogatja; a kormány támogatja. (Szavazás.)  
Megállapítom, hogy a bizottság ezt a módosító javaslatot 18 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett elfogadta. 
A háttéranyagban szereplő módosító javaslatokról kell most döntenünk. 
Harangozó Tamás képviselő úr módosító javaslatát teszem föl először 

szavazásra. Kérdezem a kormányt, támogatja-e a javaslatot. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Elnök úr, 

szeretném jelezni, hogy a módosító javaslatokat nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ennek ismeretében kérdezem a bizottságot, hogy 

Harangozó Tamás képviselő úr javaslatát támogatja-e. (Szavazás.) Köszönöm.  
Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatot 6 igen szavazattal, 17 

nem ellenében nem támogatta. 
Most Staudt Gábor képviselő úr javaslatáról kell döntenünk. Kérdezem 

képviselőtársaimat, támogatják-e; a kormány nem támogatja a javaslatot. (Szavazás.)  
Megállapítom, hogy a képviselő úr által benyújtott módosító javaslatot a 

bizottság 10 igen szavazattal, 13 nem ellenében nem támogatta. 
Most Szabó Timea képviselő asszony javaslatáról döntünk; a kormány a 

módosító javaslatot nem támogatja. Kérem képviselőtársaimat, szavazzanak! 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a képviselő asszony módosító javaslatát 6 igen 
szavazattal, 17 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem támogatta. 

Schiffer képviselő úr módosító javaslatairól kell még döntenünk az egyéni 
képviselői módosítók sorában. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak; a 
kormány nem támogatja. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy Schiffer képviselő úr módosító javaslatait a bizottság 6 
igen szavazattal, 17 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította. 

Most az összegző módosító javaslat és az összegző jelentés elfogadásáról kell 
döntenünk. Kérem képviselőtársaimat, szavazzanak! (Szavazás.)  
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Megállapítom, hogy az összegző módosító javaslatot és az összegző jelentést a 
bizottság 17 igen szavazattal, 6 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. 

Salacz képviselő urat javasolom bizottsági előadónak. Kérem, kézfelemeléssel 
szavazzunk! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag 
Salacz képviselő urat bizottsági előadónak kijelölte. 

Kisebbségi előadó? (Jelzésre:) Staudt képviselő úr jelzi a szándékát; Bárándy 
alelnök úr is jelzi, hogy ezt elfogadja. Úgyhogy a bizottság kisebbségi véleményét 
pedig Staudt képviselő úr fogja ismertetni. 

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen a mai munkát, államtitkár úrnak és elnök úrnak pedig a 
részvételt.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 19 óra 48 perc)  

 

 

Dr. Gulyás Gergely 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Nánásiné Czapári Judit, Morvai Elvira és Prin Andrea 


