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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 03 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Meghívottak! Mielőtt megkezdenénk munkánkat, 
rendkívüli bejelentésem van: tegnap este történelmet írt a magyar válogatott 
(Derültség.), amikor az évszázad mérkőzésén 4:0-ra legyőzte Angliát. Szép volt, fiúk! 
Hajrá, Magyarország! Hajrá, magyarok! 

Megkezdjük munkánkat. Köszöntöm a bizottság valamennyi megjelent tagját és 
a meghívottakat. A bizottság ülését ezennel megnyitom.  

Ismertetem a helyettesítések rendjét: Kovács Zoltán alelnök úr helyettesíti 
Czunyiné Bertalan Judit képviselő asszonyt, és Vigh László alelnök úr helyettesíti 
Demeter Zoltán képviselőtársunkat. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 

Most soron következik mai ülésünk napirendjének megállapítása. A tegnapi 
napon új változatú meghívót küldtem ki, amelyet képviselőtársaim megkaptak, 
napirend módosítására irányuló kezdeményezés nem érkezett. Kérdezem 
képviselőtársaimat, ki támogatja a tegnap megküldött új változatú napirendi javaslat 
elfogadását. Kérem, kézfelemeléssel szavazzon, aki egyetért vele! (Szavazás.) Ki nem? 
(Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag, 11 igen szavazattal, nulla nem 
ellenében és nulla tartózkodás mellett a napirendi javaslatot elfogadta. 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
B/18. számú beszámolója a 2021. évi tevékenységéről  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 85. § (2) bekezdése alapján) 

Soron következik az 1. napirendi pontunk: a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság 2021. évi tevékenységéről szóló B/18. számú beszámoló 
megvitatása és lehetőség szerint a határozathozatal a HHSZ 85. § (2) bekezdése 
alapján.  

Nagy tisztelettel köszöntöm ülésünkön az előterjesztőt, dr. Péterfalvi Attila urat, 
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökét. 

Tájékoztatom tisztelt képviselőtársaimat, hogy az Országgyűlés tegnapi ülésén 
maga az Országgyűlés felkérte az Igazságügyi bizottságot arra, hogy a beszámoló 
elfogadásáról vagy elutasításáról annak megvitatását követően hozzon határozatot is, 
így az a plenáris ülés napirendjére már nem kerül föl.  

A beszámoló tárgyalásának menetével kapcsolatban az alábbi javaslatot teszem: 
azt javaslom, hogy a beszámoló megvitatására egyolvasatos vita keretében kerüljön sor, 
vagyis az elnöki nyitóbeszédet követően a bizottság tagjai részéről a képviselői kérdések 
és vélemények megfogalmazása hangozzon el, majd ezt követően kerüljön sor az elnöki 
válaszra és a bizottsági határozathozatalra.  

Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja az általam előterjesztett tárgyalási 
menetrendre tett javaslatot. Kérem, szavazzon, aki egyetért vele! (Szavazás.) Ki nem? 
(Szavazás.) Ki tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 10 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében és 
nulla tartózkodás mellett a napirendi pontra vonatkozó tárgyalási rendet elfogadta. 

Ismét nagy tisztelettel köszöntöm Péterfalvi Attila elnök urat, egyúttal megadom 
a szót, hogy expozéját megtarthassa. Parancsoljon, elnök úr, öné a szó. 
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Dr. Péterfalvi Attila András expozéja 

DR. PÉTERFALVI ATTILA ANDRÁS elnök (Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Egypár dolgot említenék csak a beszámolóval kapcsolatban.  

Mindjárt az első az, hogy a hatóság 10 éves tapasztalatairól is tartalmaz 
információkat a beszámoló. Ennek keretében említeném meg azt a tényt, hogy az a 
nehézség, ami a hatóság indulása kapcsán a jogalkotás miatt felmerült, teljes egészében 
szertefoszlott már, az a, mondhatom így talán, rövid ideig tartó karanténba zárás. 
Annyi előnye is volt ennek viszont, hogy akár az Európai Bizottság, akár a Velencei 
Bizottság vizsgálta az Adatvédelmi Hatóságra vonatkozó jogszabályt, minden 
vonatkozásban pozitív véleményt kaptunk, minden olyan kérdés, amit felvetettek, a 
jogszabályban átvezetésre került, és a hatóság függetlensége keretében a pénzügyi 
függetlenségét, a költségvetési függetlenségét egész egyszerűen példamutatónak 
tartották ezek a vizsgálatok.  

Hogy kikerültünk ebből az átmeneti bezártságból, azt jól mutatja, hogy azóta 
több nemzetközi konferenciát rendeztünk, mindjárt a drónokról, ami előremutató volt, 
majd 2016-ban az Európai Adatvédelmi Konferenciát megszerveztük, és két 
munkacsoportülést is szerveztünk Budapesten; ebből az egyik az első volt ebben a 
műfajban, az információszabadság vonatkozásában egy case handling workshop. És 
örömmel számolok be arról, hogy jövőre is Budapesten lesz az Európai Adatvédelmi 
Konferencia, június elején. 

A 10 év alatt történt több jogszabály-módosítás, amely a hatóság hatáskörét 
érinti. Ebből nyilván az egyik legfontosabb az a fajta módosítás, amely az 
alkotmánybírósági döntés következtében a titokfelügyeleti jogkört adta a hatóságnak, 
illetve utalnék a GDPR-nak való megfelelésről rendelkező jogszabály-módosításra, és 
ennek keretében több olyan eljárási szabály is módosult, ami szintén nagyon 
előremutató. Itt majd fogom érinteni például a Pegasus-téma kapcsán azt, hogy az 
Adatvédelmi Hatóság nemzetbiztonsági adatkezelések tekintetében is hivatalból mind 
vizsgálati, mind pedig hatósági eljárást tud indítani. Ez nagyon előremutató, azt kell 
hogy mondjam, párját ritkítja Európában, majd még erre rátérnék.  

Utalnék egy legújabb jogszabály-módosításra, amely az idén lépett hatályba. Ez 
azért fontos, mert a hatóság is megkapta azt a jogkört, hogy akár ideiglenes 
intézkedésként, akár a határozat végrehajtásaként blokkoljon honlapokat, illetőleg 
honlapokon megjelenő képeket. Ugye, ezzel most az a kérdés merült fel, hogy 
technikailag ez a szerencsejáték-felügyelet, meg akiket megilletett, mindig teljes 
honlapokra vonatkozott. 

Nyilván, egy jogellenesen közzétett fénykép vonatkozásában, mondjuk, a 
Facebookot lelőni vagy akár a Youtube-ot lelőni elég nehéz feladat, tehát meg kell 
találni annak a módját, hogy konkrét adatokat lehessen blokkolni. Illetve, a 
fokozatosság elve alapján mi azt mondjuk, hogy amennyiben nem veszi le az adatkezelő 
a képeket, akkor akár az egész oldalt le lehet blokkolni, le lehet zárni. Ez egy fontos 
jogszabály-módosítás volt. 

A konkrét ügyek közül utalni szeretnék egy előremutató döntésre, hiszen ez az 
első olyan döntés, amely az adatvédelem témakörében a mesterséges intelligencia 
kérdését érintette, ez a Budapest Banknak egy olyan szoftveralkalmazása, amely a 
munkatársak vonatkozásában, illetve a betelefonáló ügyfelek vonatkozásában is 
egyfajta elégedettséget mért, de tulajdonképpen a hangelemzés kapcsán rangsorolta a 
visszahívandó ügyfeleket. Ez azért érdekes kérdés… - Természetesen a hatóság 
elmarasztalta ennek az alkalmazását, már csak azért is, mert régi alkalmazás, amelyet 
még az infotörvényes időszakban, tehát a GDPR előtti időszakban be kellett volna 
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jelenteni a hatóságnak, akkor tudtunk volna róla, de ezt nem jelentették be. 
Természetesen a határozatban csak a GDPR-os időszakot értékeltük, de ami ebből 
érdekes kérdés, hogy az európai adatvédelmi testület ugyan nem zárja ki az 
iránymutatásában, de nagyon nem ajánlja az érzelmi reakciók mérésére vonatkozóan 
a mesterséges intelligencia használatát, tehát kérdés, hogy ebben az ügyben - nyilván 
bírósági felülvizsgálat alatt van - lesz-e akár Európai Bírósághoz fordulás. Utalni 
szeretnék arra, hogy van egypár olyan ügye a hatóságnak, amely esetében van ilyen. És 
azért is említeném ezt a határozatot, mert ebben szabta ki a hatóság az eddigi 
történetének a legnagyobb bírságát, 200  millió forint bírságot. 

A nem GDPR-os adatkezelések közül utalnék - a beszámoló sorrendjét 
tartom - a Pegasus-ügy vizsgálatára. Ez a titkos-információgyűjtés nemzetbiztonsági 
célból, tehát erre vonatkozóan akár az Európai Unió alapjogait nézzük, az arra 
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, akár magát a GDPR szövegét, ez a terület 
nemzeti kompetenciába tartozik.  

A hatóság jelentése kapcsán - természetesen ami ebből elmondható, hiszen a 
titkos-információgyűjtéssel kapcsolatos összes adat minősített adat - zárójelben 
megjegyzem, hogy a konkrét ellenőrzések során, ami százas nagyságrendet tett ki, azt 
is ellenőriztük, hogy a minősítés szabályszerű-e, megfelelő-e. A hatóság nem állapított 
meg jogellenes adatkezelést, és szeretném hozzátenni a félreértések elkerülése végett, 
hogy azokra a parlamenti pártokra is utalnék, amelyek szerint nem volt teljes körű a 
vizsgálat, csak formai vizsgálat volt. Ez nem igaz. A hatóság eljárása nemcsak formai 
vizsgálat volt, hanem tartalmi-tényszerűségi vizsgálat volt, tehát minden egyes 
előterjesztésnél és miniszteri engedélynél a tényállási elemeket is megvizsgáltuk, illetve 
azt is, hogy milyen bizonyítékok támasztják alá azt a tényállást, amely szerint a 
nemzetbiztonsági érdek veszélyeztetésre került. 

A teljes jelentés, amelynek van egyébként egy informatikai szakértői része is, 
lefordításra került angol nyelvre, így a Bizottság igazságügyi biztosa számára is 
megküldtük ezt a jelentést. Mind a kettő olvasható a honlapunkon. 

Szintén infotörvényes szabály, hiszen bűnüldözési helyi biztonsági kérdésként 
merült fel, tehát nem GDPR-os adatkezelésként, hogy Siófok városában működött-e 
térfigyelő kamera vagy nem. Ezt nem sikerült bizonyítani. Tény és való, hogy mire a 
munkatársaim kiértek - sajnos először az önkormányzathoz mentek, nyilván onnét 
leadták a drótot a rendőrségnek -, rendkívül sok adatot töröltek, mire a helyszínre 
értünk, melyeket nem lehetett visszaállítani, de egyébként a szerződésekből és a 
rendszer működéséből nem nyert bizonyítást az, hogy történt biometrikus azonosítás 
a felvételek során. Arra viszont utal a hatóság határozata, hogy a jelen jogszabályi 
feltételrendszer nem teszi lehetővé a térfigyelő kameráknak a biometrikus 
azonosításhoz való automatikus kapcsolását. 

Utalni szeretnék arra, hogy záró szakaszához érkezik a hatóságban egy olyan 
információszabadság-projekt, amely egyedülálló az Európai Unióban, hiszen ’92-től, 
az adatvédelmi törvény hatályba lépésétől kezdve tekinti át négy területen, az 
önkormányzati adatkezelési, természetesen a közérdekű adatkezelési, a központi 
igazgatási, a közpénzzel való gazdálkodási és azon területet, ahol az 
információszabadság érvényesülésének szerepe van, tehát a bíróságok, az 
Alkotmánybíróság, az Adatvédelmi Hatóság tevékenységét. Ez rendkívül előremutató 
projekt.  

A múlt héten egy nemzetközi konferenciát is szerveztünk, és nyilván le fogunk 
tenni javaslatként jogszabály módosítására vonatkozó javaslatot is. Utalni szeretnék 
arra, hogy csak egy kérdést emeltem ki a modellváltó egyetemek közérdekű adatokkal 
kapcsolatos kötelezettségei kapcsán, mert nyilvánvalóan nem rejtem véka alá, hiszen 
köztudomású, hogy az Adatvédelmi Hatóság különböző jogállamisági konzultációkban 
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vesz részt, legyen ez akár Európai Bizottság, Velencei Bizottság, vagy ENSZ különleges 
jelentéstevő, és az adatvédelmi kérdések mellett általában az információszabadságot 
érintő ügyek is felmerülnek.  

Ez a kérdés többször felmerült, de miután a modellváltó egyetemek feladata nem 
változott, az infotörvény szerint a felsőoktatás, amely közfeladatnak minősül, 
feladatával összefüggő gazdálkodási adatok is nyilvánosak, így a modellváltó 
egyetemek státusváltása önmagában véve az információszabadságot nem érinti, tehát 
a nyilvánosság ugyanolyan fokú. 

És akkor említettem, hogy van egy-két olyan ügy, amelynél, mondjuk, 
alkotmánybírósági döntés is született, illetve Európai Bíróság előtt is van az ügy. Az 
egyik ilyen, amelyben alkotmánybírósági döntés született, ez a „Csatlakozzunk az 
Európai Ügyészséghez” aláírásgyűjtés, amelynél a bíróság megállapította, hogy az 
Adatvédelmi Hatóság jó határozatot hozott, vagyis a Hadházy képviselő úr által végzett 
adatgyűjtés jogellenes volt, az érintettek tájékoztatása nem volt megfelelő, a bírság 
kiszabása rendben van, ugyanakkor a hivatalbóli adattörlést a bíróság elutasította arra 
hivatkozással, hogy az érintettnek kérnie kellett volna. Mondanom sem kell, hogy az 
európai kollégák haja égnek állt, hiszen a GDPR-os hatáskör szűkítése a bíróság 
értelmezése, amelyre nyilván reflektált az alkotmánybírósági döntés, mert nem lehet 
elvonni a hatóság hatáskörét. De hogy ezt meg is erősítsük egyébként, erre született egy 
infotörvény-módosítás, amely ki is emeli, hogy akár kérelemre, akár hivatalból is lehet 
jogellenes adatokat töröltetni. 

Két érdekes ügyet említenék, amely az Európai Bíróság előtt van. Az egyik a Digi-
ügy, amelynél a második legmagasabb bírságot szabta ki az Adatvédelmi Hatóság egy 
olyan adatvédelmi incidens kapcsán, ahol az adatbázis egy korábbi hibajavítási 
adatbázis volt, és nem törölték a hiba kijavítása után. A bírósági szakban a felperes 
előadta, hogy tulajdonképpen ez az adatbázis egy olyan adatbázis, amely 
ügyféladatbázis; érdekes, hogy akkor miért nem tudott róla, hogy van egy ilyen 
adatbázis. Milyen adatbázis az, amiről nem is tud, és csak akkor derül ki, ha 
adatvédelmi incidens következik be? Viszont a bíró az Európai Bírósághoz fordult, a 
célhoz kötöttséggel és a korlátozott tárolhatósággal kapcsolatban tett fel kérdéseket; 
ennek a tárgyalása megtörtént, várjuk a főtanácsnoki előterjesztést. Gyakorlatilag a 
tárgyaláson mindenki belátta, mondhatnám talán így, aki a perhez észrevételeket 
fűzött, beleértve az Európai Bizottságot is, hogy a hatóságnak igaza volt ebben az 
ügyben. Remélem, hogy a bíróság is ezt fogja osztani. 

És van még egy nagyon érdekes ügy, amelyről nyilván most már kiderült, hogy 
nem csak Magyarországot érinti: miután a GDPR a korábbi szabályozással ellentétesen 
lehetővé teszi a párhuzamos keresetindítást a közigazgatási út és a bírói út előtt, ha a 
két út végén eltérő döntés születik, akkor kinek van elsőbbsége, vagyis a bíróság által 
hozott álláspontot vagy az Adatvédelmi Hatóság által hozott álláspontot kell-e 
figyelembe venni a bíróságnak, amikor felülvizsgálja az Adatvédelmi Hatóság 
határozatát? Vagyis párhuzamos eljárás során van-e valakinek, valamelyik 
közigazgatási vagy bírói útnak elsőbbsége, illetve ha nincs, akkor hogyan kell ezt a 
kérdést, ezt a vitát feloldani? Ebben várjuk az Európai Bíróság döntését. 

És végezetül megemlíteném, hogy a hatóságnál az egyik nemzetközi 
tárgyalónkat elneveztük Giovanni Buttarelliről, aki a második európai adatvédelmi 
felügyelő vagy adatvédelmi biztos volt, és fiatalon elhunyt hivatali ideje alatt. Az olasz 
nagykövet jelenlétében és természetesen a család hozzájárulásával elneveztük ezt a 
tárgyalót Giovanni Buttarelliről, kitettük egy fényképét és egy jelmondatát, illetve az 
aláírását.  

Illetve nem ismertetném részletesen, de megtalálják a beszámolónkban, hogy az 
európai uniós együttműködés az Európai Adatvédelmi Testületben és a 
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munkacsoportokban - ugye, ebbe beletartozik az is, hogy a munkatársaim részt vesznek 
más tagállamok ellenőrzésében, schengeni ellenőrzésében - milyen leterheltséget 
jelent a hatóságnak. Nagyon sok ügy van az Európai Adatvédelmi Testület előtt, mi ezt 
a munkát nagyon komolyan vesszük. Ma is ülésük van, a tegnapi napon is, és például 
elmondhatom, hogy a szlovák Adatvédelmi Hatóságot mi képviseljük, hiszen 
Szlovákiában két éve nincs elnöke vagy vezetője az Adatvédelmi Hatóságnak, csak az 
elnökhelyettes látja el ezt a funkciót, és rendszerint mi képviseljük őket, tehát egy ilyen 
jó együttműködésünk is megvan.  

Körülbelül ennyit szerettem volna, illetve egy dolgot említenék még, ami nem a 
beszámolóval kapcsolatos, de tegnap este olvastam a hírekben, hogy akár konszenzusos 
elfogadása is lehetne a honvédelmi törvénynek, és itt hivatkoznak arra, hogyha az 
Adatvédelmi Hatóság észrevételeit megfogadná a parlament. Szeretném jelezni, hogy 
megfogadta, hiszen a törvénytervezetet több menetben véleményeztük. Azt kell 
mondjam, hogy még adatvédelmi hatásvizsgálat is volt a törvénytervezethez csatolva, 
ami elég ritka, és például a határidő a biometrikus adatok kezelése esetén  a saját 
vonatkozó, a honvédség erőit támogató személyeknél 5 év, az ellenség, a szemben álló 
személyek vonatkozásában 50 év. Ezek mind olyan adatkezelések, amelyekkel az 
Adatvédelmi Hatóság a véleményében egyetértett. 

Egyébként ami észrevételünk volt, az mind átvezetésre került a törvényben, 
tehát nem maradt fenn olyan rész. Nagyon fontos, hogy az is belekerült a törvénybe, 
ami egyébként az infotörvényből következik is, hogy minden olyan esetben bűnügyi 
adatkezelés van, ami honvédelmi és nemzetbiztonsági célú adatkezelés, miután az 
általános szabály a bűnügyi adatkezelésekre vonatkozó szabály. Az érintett helyett, 
amikor az érintett nem tudja a jogait gyakorolni, az Adatvédelmi Hatóság lép be a 
jogaik érvényesítése érdekében. Köszönöm. 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük az expozéját, elnök úr. Rátérünk a képviselői 
felszólalások körére. Kérdezem, hogy ki kíván felszólalni. (Jelzésre:) Sebián-Petrovszki 
László alelnök úré a szó. Tessék! 

 
SEBIÁN-PETROVSZKI LÁSZLÓ (DK), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Üdvözlöm én is elnök urat, és köszönöm a szóbeli kiegészítését ahhoz képest, 
amit írásban megkaptunk.  

A kérdéseimet három témakör vagy három ilyen véleménycsoport köré 
csoportosítottam. Az egyik kérdéskör, amit feszegetnék, az az, hogyha olyan üggyel 
találkozik a NAIH, ami politikai jelentőségű vagy politikai relevanciája van, párthoz 
kötődik, például adatgyűjtés és hasonló, ugyan többször elnök úr mondta interjúban is 
és azt hiszem, itt is tavaly, akkor igyekeznek a lehető legtávolabb tartani magukat attól, 
hogy politikai ügyben véleményt mondjanak, mégis mi azt vettük észre, van egy ilyen 
vélekedésünk, hogy bizonyos esetekben nagyon gyorsan megszólalnak, nagyon gyorsan 
akár sommás véleményt is mondanak, más esetben pedig nem halljuk a NAIH 
véleményét.  

Mondok konkrétumokat, nyilván a saját házam tájáról tudok többet mesélni. 
Amikor a DK a kínai vakcina kapcsán petíciót indított 2021 januárjában egy online 
felületen, hogy vajon az emberek egyébként támogatják vagy nem támogatják ezt, 
akkor magától interjút adott ön, és hivatkozott arra vagy kifejezte azt, hogy aggályos ez 
a petíciója a DK-nak, tehát mondott egy sommás véleményt is ennek kapcsán. Nem 
volt vizsgálat utána sem, semmilyen egyéb megállapítást hivatalosan nem tett a NAIH 
azóta sem. Szerintünk rendben is van, hiszen nem volt ebben semmi szabálytalanság, 
csak a jelenségre hozom példaképpen, hogy egy politikai párt adatgyűjtése kapcsán 
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rögtön megnyilatkozott a NAIH, de ugyanezt tették, amikor az ellenzék az előválasztás 
nevű akciót szervezte és elindította tavaly nyáron. Ott is hallhattuk az ön 
állásfoglalását, hogy ennek az adatkezelése kapcsán mire és hogy kell ügyelni.  

De amikor a Fidesz a „Stop Gyurcsány!”-aláírásgyűjtésbe kezdett, hát, arról nem 
lelhető fel önnek semmiféle figyelemfelhívó nyilatkozata. Hogy minek köszönhető az, 
hogy mint hogyha az ellenzéki pártok által tett vagy végzett adatgyűjtések kapcsán 
magától és gyorsan megszólalna és reagálna a NAIH, más esetben meg nem? Ez egy 
ilyen politikai blokk. 

Aztán a Pegasus-ügyet említette, hiszen a jelentés az idén készült el, vagy idén 
lett nyilvános, de ez tulajdonképpen tavalyi ügy meg tavaly zajlott nagyjából a vizsgálat. 
Itt több kérdést is feszegetnék, noha ön azért interjúban egyikre-másikra még most is 
reagált.  

Az egyik, hogy most is mondta, és olvastam öntől máshol is, hogy nagyjából 100-
as nagyságrendben vizsgáltak meg konkrét, Pegasus által végzett adatgyűjtéseket, és ez 
alapján mondja azt, hogy ez szabályos volt, vagy az adatgyűjtés szempontjából nem volt 
kifogásolható. De a sajtóhírek szerint ez 300-as nagyságrendű embert érintett 
egyébként, tehát háromszor ekkora a vizsgáltak köre, akiket, ha jól értem, önök nem 
értek el, vagy pontosabban őket nem tudták bevonni ebbe a vizsgálatba. Akkor 
kijelenthető-e az, nagyjából az ügyek egyharmadának az átnézése után, hogy a Pegasus 
használata adatgyűjtési szempontból rendben volt? 

Aztán itt felmerül az időbeliség kérdése is. Tavaly júliusban indult ez az ügy; a 
jelentés, ha jól emlékszem, idén februárban lett meg. Egy ilyen nagy jelentőségű és nagy 
közérdeklődésre számot tartó ügyben nem gondolja-e, hogy túl sok idő telt el a kettő 
között? És itt felemlegetném azt is, hogy az ön első reakciója ott nyáron az volt, hogy 
ön nem szakítja meg a szabadságát ennek kapcsán. Haladjanak úgy a dolgok, ahogy 
haladjanak - ezt már én teszem hozzá értelmezésképpen. Tehát a lényeg az, hogy mint 
hogyha nem gondolta volna a NAIH, ezt lehetett érezni, hogy ez egy kiemelt fontosságú 
ügy, ezért rögtön el kellene kezdeni foglalkozni egyébként azokkal a beadványokkal, 
amik ebben rögtön születtek, tehát még csak nem is kellett megvárni, hogy valaki ilyet 
tegyen.  

Készült egy jelentés, és ezt olvastuk. Ebben egy anomáliát mintha megállapítana 
a NAIH, bár egy kicsit a sorok között, ez pedig az, hogy ugyan az igazságügyi 
miniszternek valóban joga van vagy lehetősége van arra, hogy leadja az aláírási jogot, 
az engedélyek aláírásának a jogát, de dönteni ettől még a miniszternek kell. Önök 
vizsgálták-e azt - azt értem, hogy ön azt mondja, hogy szabályszerűen történt ennek a 
leadása, és ezért Völner államtitkár úr szabályszerűen írta alá ön szerint ezeket a 
jelentéseket -, hogy a tartalmi döntés maradt-e a miniszternél, illetve hogy ez le van-e 
dokumentálva, ez rendben van-e? Egyáltalán vizsgálhattak-e ilyet?  

Lett-e egyébként ennek az egész jelentésnek következménye az ön tudomása 
szerint? Tehát történt-e bármi hatása bármilyen szervnél, akár az Igazságügyi 
Minisztérium működésében, amit megfogadtak, vagy amit ennek alapján 
módosítottak?  

A legfrissebb sajtóhírek szerint - szintén ebben a blokkban, immár az utolsó 
mondanám - a nemzetbiztonsági célú titkos ellenőrzések adatait rendszeresen kikérik 
a képviselők is meg az újságírók is. Most az derült ki, hogy noha eddig mindig azt 
hittük, azt hitte a nyilvánosság, hogy ez a szám a megtörtént, tehát jóváhagyott 
megfigyelések száma - ha jól emlékszem, nagyjából 1200-1400 évente -, bár növekvő 
számú, de az Igazságügyi Minisztérium most frissen mintha utólag értelmezné a 
korábbi évek közérdekűadat-igényléseit, azt mondja, hogy nem, ez a beérkező 
igényeknek, kéréseknek, kérelmeknek a száma. Nem gondolja-e azt a NAIH, hogy itt 
valami nincs rendben, ha így utólag az Igazságügyi Minisztérium azt nyilatkozza, hogy 



11 

valójában nem azt adta ki az elmúlt években, mint amit kiadott, vagy amiről mindenki 
azt gondolta, hogy kiadott? Illetve, hogy ön szerint egyébként közérdekű adat-e mind 
a két adat, magyarán az engedélykérések száma is meg a jóváhagyások száma, hogy így 
mondjam? Akár úgy csoportosítva, hogy hányat írt ebből alá a miniszter és hányat az 
államtitkár, merthogy erre is kíváncsiak lennénk. 

És a harmadik kérdésköröm a konkrét esetekben a NAIH eljárásaira vonatkozik 
tulajdonképpen, hogy vizsgálták-e azt, hogy mennyire ügyfélbarát, ha lehet így 
mondanom, az önök működése, a honlapjuk működése? Gondolok itt az 
incidensbejelentő online felületre. Jelzéseink szerint meg a mi tapasztalatunk szerint 
ennek bizony vannak olyan részei, olyan blokkjai, amik értelmezésre szorulnak, de 
legalábbis kérdéses azoknak a kitöltése.  

Jellemző az, legalábbis én többször tapasztaltam, vagy mi többször tapasztaltuk 
a DK-ban, hogy elindul valamilyen folyamat a NAIH-tól, tehát megkeres a NAIH 
minket vagy bármely más szervezetet egy konkrét ügyben egy kérdéssorral, ezt nyilván 
megválaszolja akár több fordulóban is az érintett, majd nem tudunk többet erről a 
vizsgálatról - nem is merem vizsgálatnak nevezni - , szóval nem tudunk erről a 
folyamatról semmit, csak vélelmezzük, hogy ha már fél évig nem jelentkezett a NAIH, 
akkor valószínűleg ebből nem lett eljárás, de igazából a lezárásról, vagy hogy mi lett a 
konklúziója annak a bizonyos elinduló kérdéssorozatnak, arról nincsen információnk. 
Biztos jól van-e megoldva ennek a szabályozása, illetve a gyakorlata, hogy hogyan 
történik egyes ügyeknek a kivizsgálása, kezdve a bejelentéstől egészen a lezárásig és az 
arról való kiértesítésig? Ezeket szerettem volna elmondani, köszönöm. 

 
ELNÖK: Egy köztudomású tényre kívánom felhívni a bizottság és az alelnök úr 

figyelmét. Milyen érdekes az élet: éppen egy órával ezelőtt kijött a hír az ügyészség által, 
hogy nem történt jogosulatlan megfigyelés Pegasus-ügyben. (Sebián-Petrovszki 
László: Igen, vannak ilyen véletlenek!)  

A következő hozzászóló Vigh László alelnök úr. Tessék parancsolni, alelnök úr. 
 
VIGH LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelettel érdeklődöm, hogy a 

NAIH határozatai hogyan állnak meg a bíróság előtt? Ez az egyik kérdésem. 
A másik a drónok használatával kapcsolatos. Január elsejétől egy új szabályozás 

jelent meg. Érdeklődöm, hogy mik az elmúlt félév tapasztalatai? Ezt azért is kérdezem, 
mert szűkebb hazámban, Zalaegerszegen építünk egy járműipari tesztpályát és felette 
is drónrepülési tilalom van. Érdeklődöm, hogy a szabályozás első féléve mit hozott 
Magyarország számára? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e még valaki 

hozzászólni. (Jelzésre:) Igen, Pajtók Gábor képviselő úr! 
 
DR. PAJTÓK GÁBOR (Fidesz): Elnök Úr! Az idei parlamenti választások, 

illetőleg a népszavazás számos olyan kérdést vetett föl, aminek van adatvédelmi 
vonatkozása. Úgy tudom, személy szerint tulajdonképpen még ön is érintettje volt 
ennek.  

Szerintem az minden választópolgárt érint és érdekel, nemcsak a jelenlévőket, 
ha adna esetleg egy iránymutatást arra, hogy a választópolgárokkal, a népszavazáson 
résztvevőkkel mik lennének a jogszerű kapcsolattartás peremfeltételei. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Szabó Szabolcs képviselőtársunk, tessék parancsolni! 
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SZABÓ SZABOLCS (Momentum): Köszönöm szépen a szót, és köszönöm elnök 
úr szóbeli kiegészítését. Szerencsére tudok rövid lenni, mert a témákat, amiket a 
beszámoló elolvasása utána lejegyzeteltem magamnak, Sebián képviselő úr jórészt már 
érintette, úgyhogy legfeljebb csak pár mondatban utalnék ezekre vissza. Én most itt 
véleményt mondanék, és nem kérdést tennék föl. 

Szóval, mi is érzünk abban tendenciát, hogy bizonyos ügyekhez miként és 
hogyan nyúl hozzá ön is meg a hivatal is. Tehát én ezt érzékelem a 
sajtómegnyilvánulásokban is meg a kiadott vizsgálati eredményekben is, hogy éppen 
hol találnak vagy nem találnak problémát.  

Szóval, a Pegasus-ügy kapcsán is én azt értem, hogy nyilván nem az ön feladata 
azt eldönteni, hogy nemzetbiztonsági szempontból mennyire jogszerű vagy 
jogszerűtlen egy megfigyelés, hiszen ön mégiscsak az adatkezelés szabályszerűségéért 
felelős, de önmagában már azt egy kreatív jogértelmezésnek tartom, amire utalt 
Sebián-Petrovszki képviselő úr is az aláírási jog kapcsán, mert voltaképpen, ha nagyon 
szorosan veszem a dolgot, akkor az alapján, amit leír a jelentésben, más 
következtetésre nagyon nem lehetne eljutni, minthogy el kéne marasztalni a 
minisztériumot, ehhez képest voltaképpen az a végkövetkeztetés, hogy nincs itt semmi 
látnivaló. Másrészt meg olyan fura érzése van az embernek, hogyha már ebbe a 
jelentésbe beletesszük, hogy a végközvetkeztetése az, hogy egy hunyó van a 
történetben, az Amnesty International nemzetközi titkársága, akik ellen, illetve nyilván 
ismertlen tettes ellen még büntetőeljárást is kezdeményeztek jogosulatlan adatkezelés 
kapcsán.  

Szóval, olyan ez - elnézést a profán hasonlatért, de tényleg ez a valóság, és akkor 
talán mindenki érti, hogy mi az én problémám személyesen ezzel -, mintha az ember 
bemenne a kocsmába, és a pultos köszönés helyett fogná és kidobná az ablakon 
keresztül, mire a vendég jogosan hív egy rendőrt, vérző fejjel ott üldögél, megjön a 
rendőr, majd eljárást kezdeményez a rendőr a vendég ellen, merthogy betörte az 
ablakot. Szóval, ez olyan fura, én ebben már önmagában látok tendenciát, pláne, ha 
szembeállítjuk azzal, hogy például ön, amikor az MTVA székházába néhányan 
bementünk, akkor egyből közölte, hogy hát akár törvénytelen is lehet, hogy onnan 
Facebook live közvetítések voltak. És most egy példát mondtam, kiírtam magamnak 
egy csomót, de tényleg nem akarom ezzel húzni az időt. 

De a legérdekesebb történet, és akkor ezzel meg zárnám is a véleményemet, az 
oltási levlistának a története, részben kapcsolódva az előző hozzászóló által 
megjegyzetthez, csak egy más ügyben. A Kormányzati Tájékoztatási Központ teljesen 
egyértelműen pártpolitikai kampányt folytatott ezen a levlistán, mert nem kormányzati 
tájékoztatás az, ha ilyen mondat van egy levélben - én február 23-án kaptam meg -, 
hogy „Éppen ezért felelőtlennek tartjuk és nem támogatjuk azt az ellenzéki 
álláspontot…” Szó szerint ez szerepel benne, tehát, ugye, ez nem kormányzati 
tájékoztatás; az az lenne, hogy a kormány álláspontja az, hogy ez meg ez van, és az 
ellenzéknek semmiféle inszinuálása. És ön ezt megvizsgálja, és akkor azt mondja a 
hivatala, azt állapítják meg, hogy adatkezelési szempontból rendben van. Nincs 
rendben, mert nem kormányzati tájékoztatás történt.  

Szóval, csak ez a szűk és sommás véleményem, hogy én és a Momentum is 
tendenciózusnak érezzük az ön és az önök tevékenységét. Ezt ne vegye személyes 
sértésnek, nem annak szánom, csak azért mondom el, hogy megindokoljam, miért nem 
fogom megszavazni ezt a beszámolót: mert nem értek egyet azzal a fajta 
tevékenységgel, amit ön folytat. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Mészáros Lajos képviselőtársunké a szó. Tessék 

parancsolni, képviselő úr! 
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DR. MÉSZÁROS LAJOS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Elnök úrtól szeretném megkérdezni, miután tudjuk, hogy az Alaptörvény 
kilencedik módosításával bekerült a „közpénz” fogalma, illetve definíciója az 
Alaptörvénybe, hogy hogyan látja, ennek milyen hozadéka van, hogy érinti mindez a 
nyilvánosságot. Erről szeretném kérdezni a véleményét. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük. Több felszólalni szándékozót nem látok, a vitát lezárom. 

Felkérem elnök urat, hogy válaszoljon az elhangzottakra. Tessék parancsolni, öné a szó. 

Dr. Péterfalvi Attila András reagálása 

DR. PÉTERFALVI ATTILA ANDRÁS elnök (Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság): Köszönöm szépen. Sebián-Petrovszki képviselő úr első 
kérdése a politikai ügyek, én ezt írtam le. Ugye, az Adatvédelmi Hatóság hozott 
anyagból dolgozik 99 százalékban, nagyon-nagyon ritka eset az, hogy hivatalból indul 
az eljárás. Mi általában kérelemhez kötöttek vagyunk. Most nem részletezném, de a 
hatóságnak van vizsgálati eljárása és van hatósági eljárása. A GDPR kötelezővé teszi a 
hatósági eljárás megindítását, ha olyan formában - e-papír vagy azonosítható a személy 
- és olyan tartalommal érkezik. Ha nem indítunk hatósági eljárást, az is megtámadható 
a bíróság előtt. Tehát mi nem válogathatunk, hogy indítunk-e eljárást vagy nem 
indítunk eljárást, éppen ezért minden olyan ügyben eljárást indítunk, amikor 
beadványt kapunk. Említettem, nem is nagyon tudnék most olyan példát mondani, 
amikor hivatalból indítunk eljárást, éppen eléggé le vagyunk terhelve. 

Én most nem készítettem ilyen statisztikát, de fogok egyébként, hogy hány 
beadvány érkezik a Fidesz adatkezelésével kapcsolatban, hány beadvány érkezik az 
ellenzékkel kapcsolatban. Szeretném jelezni, hogy nem olyan régen épp a Fideszt 
bírságoltam meg, eljárási bírságot szabtam ki, mert nem válaszoltak a megkeresésemre 
úgy, ahogy elvártuk volna. Tehát mi egyáltalán nem érezzük azt, amit képviselő úr 
említ, ráadásul az összes ügy, amely, mondjuk, súlyosabbnak minősül, mind határozat 
és bíróság előtt megtámadható, és a bíróság helyben hagyta ezeket a döntéseket. Nincs 
olyan politikai jellegű ügyünk.  

Egyébként hozzáteszem, hogy egyáltalán nincs olyan határozatunk, amely 
adatkezelés érdemi kérdésében ne igazolta volna vissza az Adatvédelmi Hatóság 
döntését; nincs olyan. Egy ügy volt, annak a bizonyos úszószövetségi vezetőnek az ügye, 
amelyet végül is a Kúria felülvizsgálati eljárásban helyretett, és a hatóságnak adott 
igazat. Tehát nincs olyan ügyünk, amelyben… - az, hogy van új eljárásra utasítás 
valamilyen részkérdésben, egy dolog, de az új eljárásnak a határozata megáll a bíróság 
előtt. Azért említettem, hogy ezekben nincs különbség, én nem érzem ezt, amit a 
képviselő úr említett, ráadásul a hatóság nem szokott telefonálgatni újságírók felé, 
hogy kérdezzék meg. Amikor kérdés érkezik, akkor viszont nyilvánvaló, hogy nem 
szoktuk visszautasítani. 

Harmadsorban azt fontosnak tartjuk, hogy ha olyan tömeges adatkezelés 
történik, akkor felhívjuk a polgárok figyelmét. Soha nem szoktunk egyébként úgy 
nyilatkozni, hogy legalább is… - és utalnék az előválasztásra is, ahol egyébként 
elmondtam azt is, hogy az előválasztás adatkezelési tájékoztatóját megnézve 
korrektnek tűnnek az adatkezelési célok, hogy milyen adatot kezelnek, és mennyi ideig 
tárolják. Ezekben az ügyekben mindig megnézzük az adatkezelési tájékoztatót mielőtt 
nyilatkozunk, nem szoktunk úgy elmarasztalni semmit, és nem szoktunk felhívni 
figyelmet anélkül, hogy ne néznénk meg, hogy annak van-e alapja vagy nincs. Erre ezt 
tudom mondani: mi nem érezzük, hogy bárki kivételezett lenne ezekben az esetekben. 
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A Pegasus-ügynél a 300-as lista, és ez kapcsolódik Szabó Szabolcs képviselő 
úrhoz. Itt valami félreértés van. Ugye, az előbb említettem, hogy nemzetbiztonsági célú 
adatkezelések minden adata minősített adat. Tehát az, hogy valaki valahonnét azt 
mondja, hogy van egy 300-as listám, biztos, hogy jogellenes. Két oka lehet: vagy 
jogellenes adatkezelés, tehát aki dolgozott az adattal, az megküldte, informálta, vagy 
bekövetkezett adatvédelmi incidens, és valahol szivárog a rendszer. Azt gondolom, az 
is probléma, ha csak szivárog egy rendszer, de hogy egy nemzetbiztonsági 
adatkezelésnél, ahol eleve az adat vagy szivárog, vagy jogellenesen került ki, ráadásul 
az minősített adat, és abban különböző minősítések vannak… - a legvédettebb adat 
szigorúan titkos. Egyébként a hatóság a vizsgálata során átvett minősítéssel dolgozik, 
tehát én nem minősítettem semmit, mi az előterjesztések minősítését vettük át, nyilván 
ezért szigorúan titkos a minősített része is a vizsgálatunknak. Az biztos, hogy nagy 
probléma.  

Miután én nem tudtam kideríteni, és ehhez megnéztem azt a szerződést, 
amellyel beszerezték a szoftvert, kirendeltünk igazságügyi szakértőt, hogy vajon mi 
lehetett, a szakértő sem tudta megmondani, ezért azt gondolom, hogy nekem hivatali 
kötelességem jelezni ezt a problémát, hátha a nyomozó hatóságnak több eszköze van 
annak a megállapítására, hogy mi történhetett. Nem tudom, lehet, hogy a sajtó így 
aposztrofálta, de egyáltalán nem igaz, hogy a feljelentés az Amnestyval szemben 
történt. Az egy más kérdés, ha valaki kiáll, hogy van egy 300-as listám. Akkor miért 
nem küldi meg az Adatvédelmi Hatóságnak, amely vizsgálatot folytat az ügyben azért, 
hogy segítse az én vizsgálatomat? Ha megkaptam volna a 300-as listát, egyenként 
levizsgáltam volna azt a 300 személyt, így csak azokat tudtam levizsgálni, akik 
megjelentek a sajtóban, illetve azóta is. Tehát a vizsgálat nagy része le van zárva, de 
egyébként jelzem, hogy a múlt héten voltam az egyik szervezetnél ellenőrzésen, mert 
mindenkit megvizsgálunk, aki azóta is megjelenik a sajtóban.  

Az, hogy az Amnesty nem… - kérdezhetnék, hogy miért nem kerestem meg a 
Direkt36-ot. Azért, mert őt védi a forrásvédelem, ennyit magam is tudok. Viszont az 
Amnesty megadhatta volna a listát. Tehát én nem tudom alátámasztani, hogy van 300-
as lista. Valóban, ez a köztudatban benne van, de azt senki nem látta. Nem tudom, hogy 
van-e. Mi azokat tudjuk, hogy időnként egy-egy személy vagy egy-egy 
telefonszám - beazonosítva a személlyel - megjelenik. Tehát az egész Pegasus-ügykor 
az volt, hogyha nem szerezhető meg, egyáltalán miért kerültek képbe ezek a személyek. 
Így a hatóság értelemszerűen az előterjesztéseket és az engedélyeket vizsgálta, hogy 
azok jogszerűek-e, hiszen képbe kerültek olyan személyek, akikre nézve az a 
közvélekedés… -A hatóság jelentésében benne van, hogy viszont nincsenek a jogszabály 
hatálya alól kivéve ezek a személyek, tehát ilyen, hogy újságíró, nincs kivéve, 
médiaszemélyiség, egyházi személy, csak utalni szeretnék zárójelben egy 2017-es - nem 
volt előterjesztés - jogszabály-tervezetre, amely ezekre a kategóriákra adott volna 
valamilyen szabályt, nem olyant, hogy nem lehet őket megfigyelni, tehát nincs kivéve 
ez a kör a szabályozás alól. Ezért nekünk kellett egy mintavétellel előállítani egy olyan 
mintavételezést, amely azért reprezentatívnak minősül, és ezért említettem a 100-as 
nagyságrendet. Most, persze, hogy a 101.-ben, vagy a 103.-ban mi van, azt nem tudom, 
de mi mintavételezést csináltunk, ebbe mindegyik szolgálat beletartozik, ahol 
eljártunk, nyilván van, ahol kevesebb van, ott nyilván többet láttunk, van, ahol több 
van, ott kevesebb került a mintavételezésbe, de én azt gondolom, hogy ez egy 
reprezentatív mintavételezés volt, erre igenis lehet véleményt alapítani. 

Szabó Szabolcs képviselő úr vetette fel; nem nagyon szoktam személyes ügyeket 
előhozni. Nekem 2020-ban a testvérem meghalt Covid-vírusban, és 2 héttel később az 
édesanyám belehalt a bánatba. Senkinek nem kívánom! Az, hogy utána nyáron 
elmehetek szabadságra, ahova elviszem a sógornőmet… - nem gondolom, valóban 
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most is azt mondom, nem kellett megszakítanom a szabadságot. Miért kellett volna? 
(Szabó Szabolcs közbeszól.) A munkatársaimmal napi kapcsolatban voltam. Indult egy 
adatgyűjtés. Hozzátenném, egyetlenegy panaszbeadványt sem kaptam, nem volt mire 
indítani azonnal, hivatalból eljárást!  

Egyébként hivatalból indítottam meg, ez ritka kivétel, mert nem jött 
panaszbeadvány; azoktól se jött egyébként, akik a sajtóban megjelentek, akikkel 
szemben egyébként van, akinél volt találat, van, akinél nem volt találat. A sajtóban meg 
az országgyűlési képviselők közül egypáran ezzel poénkodtak, hogy meg kellett volna 
szakítani a szabadságomat, haza kellett volna jönni - azt gondolom, hogy nem! És az 
indokát nem szoktam említeni, de azt gondolom, hogy egy ilyen év után nekem is jár 2 
hét szabadság, nem dőlt össze a világ. Semmiben nem késlekedett a vizsgálat, hiszen 
így is hosszú ideig eltartott. Hozzáteszem, nem is mehet csak olyan munkatársam, aki 
át van világítva, vagy én személyesen mehetek; minden egyes vizsgálaton egyébként 
személyesen vettem részt, minden egyes ügyben. 

Tehát azt gondolom, hogy nem tehettem mást, mint büntetőfeljelentést tettem, 
amelynél nem sikerült kideríteni, a nyomozó hatóság se tudta kideríteni, hogy ezek az 
adatok hogyan szivárogtak ki. Most, ha azt nézem, hogy akinél volt találat, ott volt, de 
akinél nem volt, az hogyan került a rendszerbe? Tehát nem tudom megerősíteni, hogy 
van 300-as lista.  

Az kétségtelen, hogy vannak olyan telefonszámok, akiknél van találat, vannak 
olyanok, akiknél nincs, de nem tudtam az összesen levizsgálni, mert nem kaptam meg, 
se a magyar Amnestytől, se a nemzetközitől nem kaptam meg. Négyszer is 
megkerestem őket; vagy válaszra se méltattak, vagy elutasították azt, hogy az 
információkat átadják. 

Azért nem válaszolnék arra, hogy közérdekű adat-e a szám, mert ebben a 
vonatkozásban egy bírósági eljárás van folyamatban. Titokfelügyeleti eljárás keretében 
indult, vagy keresett meg minket a bíróság, az Igazságügyi Minisztérium álláspontja 
alapján. A bíróság el fogja dönteni, hogy közérdekű adat-e vagy nem. Titokfelügyeleti 
eljárást ebben az ügyben nem tudtunk lefolytatni, tehát ami miatt megkeresett minket 
a bíróság, azt nem tudtuk lefolytatni, mert nem találtunk ügyfelet a minősítés 
felülvizsgálata kapcsán, viszont annak a kérdése kapcsán én azt tudom mondani, hogy 
volt olyan időszak, amikor minősített adatként kellett kezelni a számokat, volt olyan 
időszak, amikor hoztak nyilvánosságra számokat, tehát mind a kettőre van példa. 
Döntse el a bíróság, a statisztikai adatok általában egyébként nyilvános adatok szoktak 
lenni, hiszen az infotörvény rendelkezése értelmében is a tevékenységre és az 
eredményességre vonatkozó adatok is nyilvánosak a közfeladatot ellátó szervek 
vonatkozásában. Hogy ezekre az ügyekre mit mond a bíróság, azt nem tudom.  

Annyit szeretnék hozzátenni, hogy értelemszerűen az Adatvédelmi Hatóság 
kapcsán, ahogy a sajtóban megjelent, a Pegasus-ügy esetében azt kifogásolták, hogy az 
engedély miniszteri engedély, és nem bírói engedély. Hozzátenném, hogy én néztem 
meg bírói engedélyeket is az ügyben. Azt kell mondjam, hogy formai szempontból egy 
miniszteri engedély sokkal, de sokkal megalapozottabb, mint egy bírói engedély. 

Az Adatvédelmi Hatóságnak kötelezettsége minden évben az adatvédelmi 
tisztviselőknek konferenciát tartani, és ezek kapcsán kiküldünk előre kérdéseket. Én 
nem találkoztam azzal, amelyik a honlapunk ügyfélbarát voltát kifogásolta volna. Az 
tény és való, hogy ez egy viszonylag új honlap, ebben van saját fejlesztés is, van, ami 
projektfejlesztés, adatvédelmiincidens-bejelentő rendszer. Én még nem találkoztam 
azzal a felvetéssel, hogy ez problémás lenne; akár papíralapon, akár e-mailben, akár a 
felületen be lehet jelenteni az incidenseket, de a jelzés alapján rá fogok kérdezni, hogy 
van-e saját tapasztalatunk ennek keretében. Mi igyekszünk egyébként a lehető legtöbb 
információt kitenni a honlapunkra.  



16 

Vigh képviselő úrnak: utaltam rá, hogy a hatóság határozatai hogyan állnak meg 
a bíróság előtt. Tehát jól állunk ebben a vonatkozásban, nincsen semmilyen 
szégyellnivalónk. Sőt, még egy korábbi időszakban a Kúria tartott egy konferenciát, és 
ott kifejezetten megdicsérték az Adatvédelmi Hatóság határozatainak a színvonalát.  

Ami fontos ebben a vonatkozásban, egyre inkább azt érezzük a bírósági 
határozatokon is, hogy a felülvizsgálat eltolódik az eljárási kérdések irányába. Amivel 
nem vagyok elégedett, ezt nyugodtan meg is mondhatom őszintén, az az időtartama 
egy-egy határozat meghozatalának, de említettem a statisztikákat, meg lehet nézni, 
hogy hány határozatot hozunk. Emellett, ugye, részt kell vennünk az EU-s 
együttműködés keretében a külföldi hatóságok határozatainak a véleményezésében is, 
tehát bizony sok esetben elhúzódnak az eljárások. 

Drónszabályozás. Minden esetben a hatóság véleményezte a drónszabályozást. 
Itt a drónszabályozás egy jelentős része nem nemzeti kompetencia, hanem uniós 
kompetencia. Minekünk a drónszabályozással abban az esetben van kapcsolatunk és 
hatáskörünk, ha személyes adat kezelése is történik, ilyen jellegű beadványokat 
kapunk; általában akkor, ha összefüggésben van az adatgyűjtés a véleménynyilvánítás 
szabadságával meg a sajtó szabadságával. Nyilván, ismerjük a szabályt, hogy milyen 
esetben lehet drónt reptetni. Mi minden esetben az eredményt nézzük, az 
adatgyűjtéseket. Tehát az, hogy most egy drón jogszerűen repülte-e vagy nem, a mi 
eljárásunkat nem befolyásolja. Mi azt nézzük, hogy a drónnal gyűjtött adatok, 
mondjuk, publikálása jogszerű volt-e vagy nem; attól függ, hogy milyen területről 
készült, illetve hogy akinek az ingatlanáról készült, az közfeladatot lát-e el vagy nem. 
Így például a Balásy-ügyben azt mondtuk, hogy nem volt jogellenes a felvétel 
közzététele. Tehát ezeket a szempontokat vesszük figyelembe. 

Itt csak utalni szeretnék arra, hogy szintén a bíróság előtt hogyan állnak meg a 
határozataink. Most már egyértelmű, hogy a sajtóra vonatkozóan is a GDPR szabályait 
kell alkalmazni, tehát mindazon esetekben, amikor a sajtó személyes adatot hoz 
nyilvánosságra - ugye, ez lehet személyes adat, de lehet közérdekből nyilvános adat is 
-, a célhoz kötöttség szabályai szerint kell eljárni, egyéb esetben pedig teljes egészében 
a GDPR-nak megfelelő jogalap van, tehát jogos érdek mérlegelése, tájékoztatás, 
tiltakozási jog felülmérlegelése esetében a bíróság megerősítette a hatóság gyakorlatát.  

A politikai jellegű kapcsolattartás. Ezen a területen, azt kell hogy mondjam, 
vannak olyan szabályok, amelyek nemzeti szabályok, és vannak azok a szabályok, 
amelyek nem nemzeti szabályok. Azok a szabályok nemzeti szabályok, hogy a szavazás 
előtt hogyan lehet a Választási Irodától kikérni a választópolgár adatait, milyen 
adatokat lehet kikérni. De a választókkal való egyéb kapcsolattartás, akár a személyes 
adatok gyűjtése, felvétele - ez kifejezetten ritkábban fordul elő, és nyilván Sebián 
képviselő úr kérdése is erre vonatkozott - általában többes célú adatkezelések, és 
nyilván ebben az esetben… Tehát ezekre az adatkezelésekre egy az egyben a GDPR 
rendelkezéseit kell alkalmazni, nincs nemzeti szabályozás, ami azt jelenti, hogy az 
adatkezelésnek mi a jogalapja, milyen tájékoztatást kapnak az érintettek, és a többi, és 
a többi.  

Erre nézve utaltam, hogy egy területen van, azt nem mondom, hogy vitám, de 
tulajdonképpen vitám a bírósággal. A hatóság álláspontja alapján a GDPR-ból 
egyáltalán nem következik - most arról lehet vitatkozni, hogy ez jó vagy rossz -, hogy 
amikor személyes adatot, szimpatizánsadatot gyűjt valaki, akkor igazolja magát 
személyi igazolvánnyal. Mi ezt nem támogatjuk, de a bíróság szerint ez beletartozna az 
adatgyűjtésbe; mi azt mondjuk, hogy nem. Ez nyilván persze azzal a veszéllyel járhat, 
hogy valaki más adatát írja oda, szerintem ez sok esetben része a politikai 
marketingnek minden párt részéről, de azt gondoljuk, hogy ebben az esetben a párt 
kötelezettsége az, hogyha valaki jelzi, hogy az én nevem nem valós, én nem írtam alá, 
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akkor azonnal törölje, és ha nem törli, akkor nyilván el fogunk az ügyben járni, de 
elsődlegesen az érintetteket mindig az adatkezelőhöz küldjük, hogy ott kérjék a törlést. 
Ha hozzánk kerül az ügy, akkor mi hitelt érdemlő bizonyítást kérünk, vagy közjegyzőt, 
vagy képernyőfotót, vagy valamit, hogy ténylegesen megtörténik a törlés, tehát 
bemondásra nem fogadjuk el, hogy az érintett adatát törölték. 

Tehát ilyen szempontból azt kell mondjam, hogy ezek GDPR-os szabályok, és 
nyilván itt több kérdés felmerül. Nem most, korábban vizsgáltuk, az összes pártot 
néztük, hogy milyen adatfeldolgozót vesznek igénybe - ez különösen izgalmas kérdés 
azok után, hogy az Európai Bíróság a Schrems II. ítéletében a Privacy Shield 
mechanizmust is érvénytelenítette, vagyis az Egyesült Államokba történő olyan 
adattovábbításra, adatfeldolgozásra, ahol már nincs ilyen jellegű védelem -, 
használják-e már az Európai Bizottságnak a mintaszerződéseit vagy nem, mert ha igen, 
akkor legalább az adat fizikailag Európán belül marad. Én sokszor el szoktam mondani 
a véleményemet, ami nyilván nagyon radikális, és azt gondolom, hogy politikai 
szimpátiára vonatkozó adatoknak még Európában sincs, Magyarországon kívül semmi 
keresnivalójuk. Szerintem ez igazából… - de ez az én magánvéleményem, mert 
természetesen ha Európán belüli adatfeldolgozás történik, akkor azt úgy kell tekinteni, 
mintha Magyarországon belül lenne. Tehát nyilván ilyen marasztalást nem fogunk 
hozni, mert ez GDPR-ellenes lenne, az én véleményem azonban ettől eltérő. 

Bár véleményként említette Szabó Szabolcs képviselő úr, mi azt tudjuk ezzel 
kapcsolatban mondani, hogy a személyes adatok kezelése jogszerű-e vagy sem. A 
jogszabály nem korlátozza a kormányt abban, hogy csak az oltással, illetve a 
járványhelyzettel kapcsolatban küldjön ki tájékoztatót. Amikor mi véleményeztük a 
jogszabálytervezetet, mi ezt javasoltuk, de ez nem ment át, tehát a jogszabály szerint 
nincs lekorlátozva. Most abban, hogy ami információt kiküldenek, tájékoztató-e vagy 
kampánycélú, a hatóságnak nincs jogköre, azt adott esetben bíróság tudja eldönteni, az 
adatkezelés viszont, nem mondhatunk mást, csak azt, hogy jogszerű, mert nincs 
lekorlátozva a vakcinainfóval kapcsolatos vagy a járványhelyzettel kapcsolatos 
tájékoztatásra. Erre akkor is ezt tudom mondani, ha ez a válasz képviselő úr 
véleményével nem egyezik, a jogszabály szerint nem tudok mást mondani.  

Közpénz az Alaptörvényben. A közpénz definiálása megtörtént az 
Alaptörvényben: az állam bevétele, kiadása, követelése. Ez egy meglehetősen szűk 
definíció, viszont az Alaptörvény nem a közpénz fogalmával szabályozza a 
nyilvánosságot, hanem például ami itt igazán érdekes, az az, hogy a nemzeti vagyonnal 
való gazdálkodás közérdekű adatnak minősül, illetve maga a közérdekű adatoknak bár 
a fogalmát nem az Alaptörvény tartalmazza, de a nyilvánosságot és a szabad terjesztést 
igen, és az Alaptörvény módosítását követően semmilyen egyéb jogszabály-módosítás 
nem történt. Ebben a vonatkozásban azt tudom mondani, hogy egy dolog az, hogy a 
közpénz definiálásra került, de egy másik dolog a nyilvánosság, és a nyilvánosságnál a 
közpénz fogalma mellett viszont bejön az is, hogy az államháztartás alrendszerével 
kötött szerződéseknél az a nyilvánosságot megalapozza. 

Tehát a mi értelmezésünk szerint a közpénz fogalmának a definiálásával a 
nyilvánosság nem szűkül, pont az egyéb rendelkezések kapcsán, amik alaptörvényi 
szintű rendelkezések vagy egyéb olyan speciális jogszabályi rendelkezések, amelyekben 
semmilyen változás nem történt az elmúlt időszak alatt. Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen, elnök úr. Határozathozatal következik. Kérdezem 
képviselőtársaimat, elfogadják-e a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság 2021. évi tevékenységéről szóló B/18. számú beszámolót. Kérem, 
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kézfelemeléssel szavazzanak! Aki igen? (Szavazás.) Aki nem? (Szavazás.) Aki 
tartózkodott? (Nincs ilyen jelzés.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen, 3 nem és 0 tartózkodás mellett a 
beszámolót elfogadta. A bizottság döntéséről a házelnök urat írásban értesítjük, és az 
Országgyűlés honlapján is elérhető lesz. Köszönjük szépen Péterfalvi Attila elnök úr 
részvételét mai ülésünkön, további szép napot kívánunk! Ezzel ezt a napirendi pontot 
lezárom és egy perc technikai szünetet rendelek el. (Péterfalvi Attila András: 
Köszönöm szépen. - Rövid szünet.) 

A nemzetiségi önkormányzatokra vonatkozó szabályozás 
átalakításáról szóló H/60. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Folytatjuk munkánkat. Soron következik második napirendi pontunk, a 
nemzetiségi önkormányzatokra vonatkozó szabályozás átalakításáról szóló, Varga 
Ferenc, Jobbik, képviselő úr által benyújtott H/60. számú határozati javaslat 
tárgysorozatba vételéről való döntés. 

Megnézzük a folyosón a képviselő urat, hogy itt van-e esetleg. (Megtörténik.) 
Nincs. Köszönöm szépen. Az előterjesztő nincs jelen.  

Mivel az előterjesztő előzetesen nem kérte, hogy a mai napon indítványa 
tárgysorozatba vételéről a bizottság ne döntsön, ezért távolléte a bizottság eljárását 
nem akadályozza.  

A vitát megnyitom. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. (Nincs 
ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom... (Jelzésre:) A tanácskozási joggal 
rendelkező Szolga József képviselő úrnak megadom a szót. Tessék parancsolni! 

Hozzászólás 

SZOLGA JÓZSEF horvát nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen a szót. 
Köszöntöm a bizottság tagjait. Sajnálom, hogy az előterjesztő nincs itt. Ha nemzetiségi 
szempontból hozzászólhatnék a beadványhoz, illetve az előterjesztéshez! 

Szeretném felhívni az előterjesztő figyelmét és tájékoztatni a bizottságot, hogy a 
nemzetiségek bizottsága két évvel ezelőtt a Miniszterelnökséggel és a különböző 
minisztériumok képviselőivel, az érdekképviseletekkel, a kormányhivatalokkal egy 
éven át egyeztetett a nemzetiségek jogairól szóló törvény különböző vadhajtásainak a 
kigyomlálásáról. A jelenleg hatályos szöveget mindenki konszenzussal elfogadta, és ezt 
az Országgyűlés is törvénybe iktatta.  

Tehát azt, hogy teher legyen egy települési önkormányzatnak, hogy van ott 
nemzetiségi önkormányzat, én kétségbe vonom, mert akkor az előterjesztő nincs 
tisztában azzal, hogy mit jelent az, hogy önkormányzat. Az önkormányzat nem a 
közgyűlést, a képviselő-testületet jelenti, hanem magát a települést jelenti. A 
nemzetiséghez tartozó polgárok az adott településen egy részt képviselnek az összesből, 
és a saját nemzetiségük igazgatására vagy a közügyek ellátására történik meg a 
nemzetiségi önkormányzatok választása. Ez a nemzetiségi önkormányzat a saját 
tevékenysége, illetve az önálló költségvetése alapján hozzátesz ahhoz a települési 
önkormányzathoz, hiszen az önkormányzatokról szóló törvény egyértelműen kötelezi 
az önkormányzatokat, a nemzetiségi ügyek ellátása is mint közfeladat szerepel az 
önkormányzat feladatai között, nem beszélve arról, hogy a kulturális feladatok ellátása 
a kulturális autonómia építése keretében zajlik a nemzeti közösségek esetében.  

Természetesen a törvényalkotó azt, hogy ebben az említett közigazgatási 
szerződésben a megállapodáshoz pluszösszegeket rendel, mivel a hivatal látja el az 
adminisztratív feladatokat és a jelenlegi költségvetésitörvény-tervezetben is szorzóval 
támogatja a hivatal működését a jogalkotó, lehet azt emelni és támogatni, hogy a 
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köztisztviselők jobb munkakörülmények között dolgozzanak és jobb javadalmazásban 
részesüljenek, de hangsúlyozom, erre konkrét javaslat kellene.  

A feladatalapú támogatásnál pedig észrevétel mindig van, mert létezik egy 
nemzetiségi támogató bizottság, amely napirendre tudja tűzni azokat az anomáliákat, 
amelyek esetleg szóba kerülhetnek, de felénk ilyen észrevétel nem érkezett.  

Hogy a közigazgatási szerződés évenkénti felülvizsgálata pedig kötelező 
érvénnyel jelenjen meg, szerintem ez teljesen felesleges, és a törvény szövege azt 
mondja, hogy szükség szerint, az általános vagy az időközi választás esetén az alakuló 
ülést követő 30 napon belül… Ha megvan az alakuló ülés, akkor ez a közigazgatási 
szerződés nem egy egyoldalú szerződés, ez két egyenrangú fél megállapodásán alapul. 
És nem azt kell kihangsúlyozni, amit a törvény egyébként is elmond, hogy hány órában 
kell biztosítani a helyiséget, vagy hogy a jegyzőnek vagy a képviselőnek részt kell venni 
az ülésen, ezek csak helyi sajátosságok. Tehát ha partnerség van, akkor a nemzetiségi 
önkormányzat meg tud állapodni a települési önkormányzattal azért a 
pluszszolgáltatásért, hogy még mit ad hozzá az egész település életéhez. Ha ismerjük a 
vidéket, akkor garantálhatjuk azt, hogy történelmileg a nemzetiségek lakta településen 
a kulturális életet, ami a települési önkormányzatok feladata, végül is a nemzetiségi 
önkormányzat biztosítja. Tehát nem értem, hogy ha oda van írva, hogy szükség szerint 
felülvizsgálja, akkor természetesen, ha van rá igény és mód, akkor igen, tűzzék 
napirendre, megvannak az eljárási rendek a magyar önkormányzatokról szóló 
törvényben, hogy hogy lehet napirendre tűzni, és megvannak a nemzetiségek jogairól 
szóló törvényben is.  

Tehát én önmagában nem értem ezt az előterjesztést, úgy, hogy a nemzetiségek 
bizottságát meg se kereste senki. Még egyszer, sajnálom, hogy az előterjesztő nincs itt. 
Köszönöm a szót, elnök úr. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Mi köszönjük. Kérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Nincs ilyen 
jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Akkor a vitát most lezárom. 

Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a határozati javaslat tárgysorozatba 
vételét. Aki igen? (Szavazás.) Aki nem? (Szavazás.) Aki tartózkodott? (Nincs ilyen 
jelzés.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen, 8 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett 
az indítványt nem vette tárgysorozatba. A bizottság tárgysorozatba vétel kérdésében 
meghozott valamennyi döntéséről a házelnök urat írásban értesítem. Ezzel ezt a 
napirendi pontot lezárom.  

Az elmúlt évtized jogalkotói mulasztásainak pótlásáról szóló H/64. 
számú határozati javaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik a 3. napirendi pontunk, az elmúlt évtized jogalkotói 
mulasztásainak pótlásáról szóló, Tordai Bence, Párbeszéd, képviselő úr által 
benyújtott, H/64. számú határozati javaslat tárgysorozatba vételéről való döntés. 
Kérem kollégáimat, a folyosón nézzük meg a képviselő urat, hátha itt van. 
(Megtörténik.) Nincs itt. Köszönöm szépen. Az előterjesztő nincs jelen. Mivel az 
előterjesztő előzetesen nem kérte, hogy a mai napon indítványa tárgysorozatba 
vételéről a bizottság ne döntsön, ezért távolléte a bizottság eljárását nem akadályozza. 
A vitát megnyitom. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki kíván hozzászólni. (Jelzésre:) Pajtók Gábor 
képviselőtársunké a szó. Tessék parancsolni! 

 



20 

DR. PAJTÓK GÁBOR (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! 
Tulajdonképpen a javaslat mindnyájunk előtt ismert, gyakorlatilag a tárgysorozatba 
vételét kívánja a képviselő úr, illetőleg a felhozott indokai alapján egy országgyűlési 
határozat meghozatalát javasolja.  

Véleményem szerint az a téma, amit ő feszeget, teljes mértékben szabályozva 
van a hatályos jogszabályok által: részben a jogalkotásról szóló törvény egyértelmű 
rendelkezéseket tartalmaz, részben pedig a kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló kormányrendelet, amelyet éppen ebben az évben, május 21-én hozott meg a 
kormány, az úgynevezett statútumrendelet részletesen tartalmazza, hogy ki miért felel. 
Mind a jogalkotásról szóló törvény, mind pedig a statútumtörvény az igazságügyi 
miniszter feladatkörébe és hatáskörébe utalja ennek a kérdésnek a vizsgálatát, a 
jogrendszer koherenciájának a biztosítását és az Alaptörvénynek való megfelelésének 
a biztosítását, tehát teljesen szükségtelen, hogy egyébként egy törvény, egy 
kormányrendelet szintjén szabályozott kérdést most egy országgyűlési határozat 
kapcsán megismételjünk jogszabályi rendelkezésként. Ezért nem javaslom a 
tárgysorozatba vételét ennek a kérdéskörnek. Az más kérdés természetesen, hogy az 
igazságügyi miniszter asszonynak nyilván ezekkel a kérdésekkel foglalkozni kell.  

Annak érdekében, hogy még precízebben tájékoztassam a bizottságnak azon 
tagjait, akik nem feltétlenül mélyedtek el az alkotmánybírósági döntések vizsgálatában, 
jelzem, hogy a 6. és 11. pontban megjelölt alkotmánybírósági döntésekhez kapcsolódó 
jogi szabályozás megtörtént. Tehát részben az egyházak és vallási felekezetek 
nyilvántartásba vételéhez kapcsolódóan egy kúriai döntéshez kötődött ez az 
alkotmánybírósági döntés, és azt rögzítette, hogy a parlament bizottsági jogkörébe 
tartozzon, hogy döntsön arról, hogy felvesznek-e egyházi szereplőt ebbe a 
nyilvántartásba vagy sem. Végül is nem volt szabályozva, de ezt a kérdést a jogalkotás 
megoldotta, és bírói jogkörbe utalta az erről a kérdésről való döntést. 

A 11. pont pedig az iskolaérettséghez kötődött, tehát ott nem lehetett mit tenni, 
ha a szülő nem élt azzal a jogával, hogy kérje az egyébként tanköteles korú, de 
pszichológiai szakvéleménnyel is éretlennek minősített gyermekének, hogy egy évvel 
később kezdje meg az iskolát. A 2021. évi LII. törvény ezt a kérdést szabályozta, és most 
már a gyámhatóságnak joga van, ha a szülő nem él ezzel a jogával, kezdeményezni az 
iskolára még nem érett gyermek tekintetében, hogy egy évvel később kezdje meg az 
iskolába járást. Úgy gondoltam, fontos, hogy ezeket a jegyzőkönyv számára rögzítsük. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Mi köszönjük. További felszólalni szándékozót nem látok, a vitát 

lezárom. Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a javaslat tárgysorozatba vételét. 
Kérem, kézfelemeléssel szavazzon, aki egyetért vele! (Szavazás.) Ki nem? (Szavazás.) 
Ki tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, 8 nem ellenében és nulla 
tartózkodás mellett az indítványt nem vette tárgysorozatba. Ezzel ezt a napirendi 
pontot lezárom. 

Az alelnökök helyettesítési sorrendjének meghatározása 
(A HHSZ 109. § (2) bekezdése alapján) 

Soron következik a 4. napirendi pontunk, az alelnökök helyettesítési 
sorrendjének meghatározása. A HHSZ 109. §-a előírja, hogy amennyiben több alelnöke 
van egy bizottsága, az alelnökök helyettesítési sorrendjét meg kell állapítani. A 
bizottságnak jelenleg négy alelnöke van. Azt javaslom a bizottságnak, hogy az alelnöki 
helyettesítési sorrend a következő legyen: első helyettes Vitányi István, második 
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helyettes Kovács Zoltán, harmadik helyettes Vigh László, negyedik helyettes Sebián-
Petrovszki László. 

Kérdezem, hogy kíván-e valaki hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt 
nem látok. Szavazás következik. Kérdezem a tisztelt bizottság, egyetért-e a bizottsági 
alelnökök helyettesítésével kapcsolatos javaslatommal. Kérem, kézfelemeléssel 
szavazzon, aki egyetért vele! (Szavazás.) Ki nem? (Senki sem jelentkezik.) Ki 
tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen szavazattal, nulla nem ellenében, 
3 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta. 

Vita az alakuló ülésről távol lévő országgyűlési képviselő 
eskütételének pótlására nyitva álló határidőről 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Soron 
következik az 5. napirendi pontunk, az alakuló ülésről távol lévő országgyűlési 
képviselő eskütételének pótlására nyitva álló határidőről szóló vita.  

Az Országgyűlés 2022. május 2-án tartotta alakuló ülését, amelyen a német 
nemzetiségi képviselővel együtt 198 országgyűlési képviselő tette le az esküjét, vagyis 
egyedül Hadházy Ákos képviselő úr volt az, aki szándékoltan nem jelent meg az ülésen, 
és nem tett esküt. Ebből is egyértelműen megállapítható, hogy nem házelnök úr 
blokkolta a választópolgárok akaratát, hanem maga Hadházy Ákos. A képviselő úr 
azonban utóbb írásban jelezte házelnök úrnak az eskütételi szándékát, sőt azzal lépett 
fel, hogy soron kívül kíván pótlólagos eskütételt kitűzetni a házelnök úrral. Ez a 
tényállás.  

Korábban tájékoztattam már arról a tisztelt bizottságot, hogy házelnök úr az 
eskütétel pótlásával kapcsolatban állásfoglalás kialakítására irányuló felkéréssel 
fordult az Igazságügyi bizottsághoz, most ennek a kérdésnek a vitájára kerül sor. A vitát 
megnyitom.  

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki kíván hozzászólni. (Jelzésre:) Szabó 
Szabolcs képviselőtársunké a szó. Tessék parancsolni! 

 
SZABÓ SZABOLCS (Momentum): Köszönöm szépen, igyekszem rövid lenni. 

Ugye, az Országgyűlésről szóló törvény voltaképpen technikai értelemben azt mondja, 
hogy magát az alakuló ülést meg az eskütételt meg minden ezzel kapcsolatos dolgot a 
házszabály részletekben szabályoz, mert csak néhány alapdolgot ír. A házszabály meg 
azt mondja - fejből most azt mondom, hogy a 10. §, lehet, hogy tévedek, de azt hiszem, 
a 10. § -, hogy abban az esetben, ha valaki nem teszi le az alakuló ülésen az esküt, vagy 
időközi választáson jut mandátumhoz, vagy cikluson belül listásképviselőihely-
cserével jut mandátumhoz, akkor a mandátumigazolást követően tesz esküt, veszi fel a 
mandátumát, és lesz teljes jogú képviselő. 

Az én értelmezésemben a jogalkotó szándéka ebben a megfogalmazásban az, 
hogy a lehető leghamarabb, hiszen a választók akaratának ez felel meg. Úgyhogy én azt 
javaslom, a bizottság értelmezése az legyen, hogy a házszabályból más nem nagyon 
következtethető ki, mint hogy a jogalkotó szándéka az volt, hogy a lehető leghamarabb. 
Én nem javaslom, hogy nagyon határidő-megfogalmazást tegyünk meg nem tudom, 
házszabály-módosítási szándékkal éljen az Igazságügyi bizottság, mert akkor az egy 
messzire vezető történet lesz, ha most mi még házszabály-módosítást 
kezdeményezünk. Az én javaslatom tehát az, hogy a lehető leghamarabbként 
értelmezzük ezt a szabályt. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Mielőtt megadnám Pajtók Gábor képviselő úrnak a szót: ugye, 

kiterjesztően nem értelmezhetjük a vonatkozó szabályokat; ez, hogy a lehető 
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leghamarabb, nincs benne a vonatkozó normában. Megadom a szót Pajtók Gábor 
képviselő úrnak. Tessék parancsolni! 

 
DR. PAJTÓK GÁBOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Csatlakozom az elnök úrhoz, 

és tulajdonképpen szerintem a képviselőtársam is egyet tud talán érteni vele. Pontosan 
ezért, amit ön is megfogalmazott, tehát hogy nincs szabályozva ez a kérdés, 
mindenképpen indokolt ennek a kérdésnek a szabályozása. A szabályozás egyébként 
differenciált: az Alaptörvényt is érintheti, az Országgyűlésről szóló törvényt és nyilván 
a házszabályt is. Meggyőződésem szerint ugyanis itt egy olyan esetről van szó, amikor 
maga a képviselő nyilatkozott úgy, hogy az alakuló ülésen ő nem kíván részt venni, és 
nem kíván esküt tenni. Erre nézve a Ház elnökének nincs olyan szabály, ami 
megmondja… Tehát az ön értelmezése az egy lehetséges, de szerencsés lenne, ha 
jogszabályban rögzülne, jelen pillanatban ugyanis a házelnöknek nincs szabályozva, 
hogy mikorra kell ezt az eskütételt kitűzni. Ezért én mindenképpen indokoltnak 
tartom, hogy ez a kérdés jogszabály szintjére kerüljön. Én ezt javaslom az Igazságügyi 
bizottságnak, hogy ebben foglaljunk állást.  

Annak a mikéntjét illetően pedig nyilván itt vannak általános jogelvek. És 
egyébként nemcsak Hadházy képviselő urat érintheti ez a kérdés, hanem 
mindnyájunkat, akik az alakuló ülésen egyébként, akár objektív okból is, nem 
feltétlenül a saját szándékos döntésük alapján, nem tudnak részt venni. Ezért is 
indokolt, hogy ez a kérdés szabályozásra kerüljön. Teszem azt, a külügyminiszter éppen 
nem tud ott lenni az alakuló ülésen, nem tud esküt tenni.  

Tehát én azt gondolom, ebben az értelemben mindenképpen indokolt, hogy 
szabályozzuk. Lehetséges egy olyan, hogy valaki saját elhatározásából nem kíván, akkor 
neki adjunk egy lehetőséget, hogy meddig teheti meg ezt; vagy éppen azt mondjuk, 
hogy akkor nem él azzal a választópolgári akarattal, amire őt feljogosították, és akár a 
mandátumát is veszítse el.  

Más kérdés lehet az, aki objektív okból nem tud részt venni az alakuló ülésen és 
nem tud esküt tenni. Ebben az esetben viszont mindenképpen biztosítani kéne azt a 
lehetőséget, hogy igazolhassa ennek az okát, és az igazolási kérelemhez kötődő eljárást 
kell majd szabályozni, például a Mentelmi bizottság elé utalni az ebben való döntést. 
Utána pedig lehetővé lehessen tenni, hogy ha a távolmaradását kimenti (Szabó 
Szabolcs felé.), akkor azonnal, csatlakozva önhöz, minél gyorsabban - tehát erre nézve 
is lehet egy utalást tenni a jogszabályban - tegye le vagy tehesse le az esküt. Én 
körülbelül ennyivel szeretném a gondolkodásunkat befolyásolni. 

 
ELNÖK: Alelnök úr, és utána Szabó képviselő úr. 
 
SEBIÁN-PETROVSZKI LÁSZLÓ (DK), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Lehet, hogy én nagyon jó szándékú vagyok, de én igazából nem látom, hogy a 
két előttem szóló képviselőtársam javaslatát ne lehetne összehozni.  

Én felvetném azt, hogy nem lehetne-e megoldásként azt a döntést hoznunk itt a 
bizottságban, hogy egyfelől legyen ennek szabályozása, készüljön ennek valamiféle 
szabályozása, de ez nehogy oda vezessen, hogyha az hónapokig tart meg majd 
hónapokig fogadják el, addig ne tehesse le Hadházy úr az esküjét, vagy bárki más, aki 
majd érintett lesz… 

 
ELNÖK: Bocsánat, alelnök úr! Csak hogy ez a gondolat ne is jusson eszébe, mert 

mi nem visszamenőleg akarunk jogot alkotni. (Sebián-Petrovszki László: Világos!) 
Tehát amit most fogunk javasolni, az nyilván a régi esetre nem vonatkozik, az csak a 
jövőre vonatkozó lenne.  
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SEBIÁN-PETROVSZKI LÁSZLÓ (DK), a bizottság alelnöke: Világos! Tehát én 

akkor úgy fogalmaznám meg, hogy mind a két úrnak a javaslatát támogatnám a DK 
nevében. Tehát egyfelől én azt gondolom, hogy énhozzám is az az érvelés áll közel, amit 
Szabó Szabolcs mondott, tehát hogy a lehető leghamarabb - igen, nincs ez így leírva, de 
hogy a lehető leghamarabb - tehesse le az esküjét a képviselő, és egyébként pedig, mivel 
itt szükség van szabályozásra, tegyünk javaslatot arra, hogy készüljön ilyen jogszabály-
módosítás. Ezt gondolom.  

 
ELNÖK: Szabó Szabolcs képviselő úré a szó, tessék! 
 
SZABÓ SZABOLCS (Momentum): Köszönöm szépen. Csak még egyszer 

pontosításként, hogy én csak arra utaltam, hogy a jogalkotó szándéka volt szerintem a 
szövegből következően egyértelműen a lehető leghamarabb, én se állítottam, hogy 
benne van a szabályban. El is mondtam, hogy a 10. §-ban emlékeim szerint mi szerepel, 
és abban nem szerepel olyan, hogy a lehető leghamarabb. Nem egy jogalkotói 
szándékot próbáltam értelmezni, ami persze jogi megkötöttséggel nem rendelkezik, 
szóval nem következik belőle jogi értelemben, hogy én hogy értelmezem a jogszabályt, 
vagy mit gondolok bele az akkori Országgyűlés gondolkodásába. Én például akkor még 
tagja se voltam.  

Szóval abszolút értem, amit Pajtók Gábor képviselő úr mond. Ez is lehet egy 
irány, csak valóban az a helyzet, amit említett is, hogy akkor ez egy nagyon bonyolult 
jogszabály-alkotási folyamat lenne innentől kezdve, hiszen az már alapvetően 
alkotmányos kérdéseket is felvet, hogy hogyan korlátozzuk a választáson mandátumot 
nyert… - Illetve nem mandátumot nyert, mert a mandátumát akkor még nem vette föl, 
a választáson győztes, mondjuk képviselőknek a jogállását azzal, hogy mondjuk 
bekorlátozom valami határidővel, és még hosszasan lehetne ezeket sorolni. El lehet 
persze menni ebbe az irányba is, csak akkor ezzel nagyon sok dolgunk lesz, és nagyon 
sokáig fog húzódni.  

Én ezért javasoltam ezt - én mindig a könnyebb megoldás irányába próbálok 
menni ilyenkor -, hogy egyszerűen csak egy jogszabály-értelmezést javasolnék. De ha 
az a bizottság szándéka, hogy menjünk bele, én benne vagyok ebben is természetesen. 
Szerintem 1-1,5 évet el fogunk tölteni az Országgyűlésben azzal, mire kompletten 
eljutunk egy alkotmánymódosításig, házszabály módosításáig és az Országgyűlésről 
szóló törvény módosításág. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Még egyszer hangsúlyozom, képviselő urak, hangsúlyozom, hogy két 

részre bonthatnám ezt a mai vitát: egyrészt a mostani tényállásra, hogy mi a helyzet, 
másrészt pedig a jövőbeli szabályozás kérdésére.  

Tehát annak, hogy a jövőbeli szabályozási kérdésben mit javasolunk vagy nem 
javasolunk, annak semmi köze nincs ahhoz, hogy ezt a konkrét ügyet hogy kell… (Szabó 
Szabolcs: Én nem is állítottam…) Igen, én csak azt mondom, hogy ez teljesen világos 
legyen.  

Ha megnézzük a vonatkozó jogi szabályozást, akkor az alakuló ülés egy speciális 
ülés. Akkor még nem létezik a Mentelmi bizottság, hiszen akkor még ott vannak a 
képviselők bizottságok nélkül, még eskütétel előtt vannak; a mandátumukat átvették, 
leadták. Akkor ott egy speciális eljárási rend van magára a mandátumvizsgálatra is, 
ami megtörténik a jelen lévő képviselők vonatkozásában. Ezért amikor ennek az 
igazolása megvan, utána tudják letenni a képviselők az esküt.  

Azon képviselő vonatkozásában, aki nem vesz részt az alakuló ülésen, illetve, 
hogyha időközi választás van, vagy listás esik ki, ott a vonatkozó szabályok alapján a 
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Mentelmi bizottságot kell megkeresni, mert ő igazolja a mandátumot. Ez a szabályozás. 
És hogyha igazolja a mandátumot, utána tudja a képviselő az esküt letenni.  

Most csak vitatkozunk, beszélgetünk erről a tényállásról, tehát valószínű, hogy 
akkor hétfőn fogunk ebben konkrét állásfoglalást elfogadni. Én úgy gondolom, hogyha 
a vonatkozó jogszabályokat nézzük, akkor az eljárási rend az lenne, hogy a házelnök 
úrnak a Mentelmi bizottságot kéne majd megkeresnie azzal kapcsolatban, hogy 
állapítsa meg a mandátum fennállását, illetve fenn nem állását, ezt meg kell állapítani, 
és utána kerülhet sor majd az esküre. Tessék parancsolni! 

 
SZABÓ SZABOLCS (Momentum): Köszönöm szépen. Abszolút nincs vita 

közöttünk, mert a határozati házszabály 10. §-a pont ezt írja le, hogy a Mentelmi 
bizottsághoz kell fordulni, és taxatíve megmondja, hogy az alakuló ülésen részt nem 
vevő képviselőnek, vagy aki az időközi választáson…, vagy listáshely-cserével 
bekerült… -, és ott van az, hogy amikor a Mentelmi bizottság a mandátumot igazolja, a 
mandátumigazolást követően teszi le a képviselő az esküt. Teljesen egyetértünk, tehát 
valóban az nincs benne, hogy egy héten belül, két héten belül.  

Egy kötés van érdemben. Az egy máshol szabályozott és nem erre vonatkozó 
szabály, mert hogyha egy éven belül nem vesz részt az Országgyűlés munkájában egy 
képviselő, akkor meg megszűnik a mandátuma, tehát technikailag… 

 
ELNÖK: De az már igazolt képviselőre vonatkozik, így van! 
 
SZABÓ SZABOLCS (Momentum): Tehát az valószínűleg megint ide kerülne 

hozzánk, hogy értelmezzük, hogy akkor mi a teendő. Szóval, ezért faramuci a helyzet, 
de mondom, én benne vagyok mind a két megoldásban, kezdeményezhetünk 
jogszabály-alkotást is természetesen.  

Ja, és egy dolog: abban is igaza van Pajtók Gábornak, és ez tovább bonyolítja a 
jogszabály-módosítás ügyét, hogy valóban, itt előfordulhat abszolút vis maior-helyzet, 
tehát jön, nem tudom én, egy képviselő Szegedről, a nyílt pályán megáll a vonat, baleset 
van, szóval bármi előfordulhat. Tehát tényleg annyira…  

 
ELNÖK: Jön ide, és elüti egy autó… 
 
SZABÓ SZABOLCS (Momentum): Ráadásul amennyire én emlékszem, aztán 

múltkor is ezzel kezdtem, mert mindig hiányos az emlékezetem - lehet, hogy más 
jobban emlékszik rá -, én úgy emlékszem, hogy voltak már olyan képviselők, akik az 
alakuló ülésen nem vettek részt, mert nemzetközi… Nem tudom, hogy miniszter volt-e 
az aktuális ügyvezető kormány kapcsán, mintha Fodor Gábor egyszer valami brüsszeli 
úton lett volna, talán ’94-ben - de lehet, hogy rosszul emlékszem, és ’98-ban volt, vagy 
nem tudom - , szóval előfordult már egy-két alkalommal olyan, hogy vis maior-ügy 
miatt alakult ki ez a helyzet, mint ahogy előfordult olyan is, hogy saját elhatározásból 
nem vett részt, mert Hadházy Ákos az előző választás után is, most fejből azt mondom, 
hogy 3 vagy 4 héttel később tette le, ebben most egy kicsit bizonytalan vagyok, mert a 
memóriám romlik, ahogy öregszem. 

Szóval, ez valóban egy bonyolult, összetett játék jogszabályalkotási 
szempontból, hogy hogyan kodifikálom azt le, hogy saját szándék, vis maior és a többi. 
Szóval, nagyon-nagyon bonyolult és ingoványos ez az ügy. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Egyetértünk, köszönjük szépen. (Jelzésre:) Vitányi István alelnök úré 

a szó. Tessék parancsolni! 
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DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Csak röviden szeretnék én 
is hozzászólni. Ugye, azért az Országgyűlés nem egy olyan intézmény, ahol packázni 
kelljen és a tekintélyét ezzel a játékkal is, amit Hadházy úr csinált, lejáratni.  

Képviselőtársam hozzászólásához annyit tennék hozzá, hogy a választói akaratot 
nem lehet megállítani, mert, ugye, megválasztották. Na most, azt csak zárójelben 
jegyzem meg, hogy Hadházy urat a XIV. kerületben választották meg, és azért nem tette 
le az esküt, mert vidéken, egy 300 fős településen éppen valami rendezvényt tartott, 
tehát nem biztos, hogy a választói akarat a XIV. kerületben úgy volt, hogy ő menjen le 
vidékre éppen, nem azt mondom, hogy bohóckodni, de körülbelül ez volt a lényege, 
délután már itt volt.  

A másik dolog meg az, azt is pedzegették itt már hozzászólók, hogy különbséget 
kellene tenni aközött, hogy saját szándékból nem teszem le vagy pedig vis maiorból. A 
vis maiornál, azt hiszem, egyértelmű, ami objektív, tehát nem tőlünk függ, de azt, hogy 
valaki büntetlenül játsszon az Országgyűlés tekintélyével, én azt gondolom, nem 
szabadna engedni, nem is beszélve arról, hogy az alakuló ülésnek vannak speciális 
funkciói. Például, ha jól emlékszem, bár nem biztos, hogy így van, az alakuló ülésen kell 
bejelenteni a frakcióalakítás tényét, mert ha nem jelenti be, nincs frakció. Erre jött rá 
a Momentum menet közben, ugye, mert Hadházy próbálta rávenni a Momentumot, 
hogy ne vegyenek részt az alakuló ülésen, de nem lett volna frakciójuk. Tehát azért 
valóban nem egyszerű ennek a jogi szabályozása, és valóban lehet, hogy hosszú 
időszakot kell erre szánni. De azt én mindenképpen javasolnám, ha majd oda kerül a 
sor, hogy tegyünk különbséget, hogy valaki objektíve nem tudott eleget tenni, vagy 
pedig csak ő úgy gondolta, hogy most én majd külön szerepelek a tévében, hogy otthon 
mindenki engem lásson külön egyedül, aki leteszi az esküt. 

Szóval, azt gondolom, ez komolyabb kérdés annál, mint hogy itt most ezt mi el 
tudnánk dönteni. Szakértők bevonása szükséges véleményem szerint meg egy 
hosszabb, kijegecesedett jogalkotási folyamat. Ebben a kérdésben ez valóban 
bonyolult, és a szabályozás, ami jelenleg van, valóban nem mondja azt, hogy 
haladéktalanul, hanem azt, hogy majd. Most, jelen pillanatban diszkrecionális joga a 
házelnöknek, hogy mikor, hogy úgy mondjam, teteti le az esküt Hadházy képviselő 
úrral. Lehet, hogy minél később gondolja, hogy olyan feliratokat ne lássunk, mint 
amiket láttunk az elmúlt ciklusban, amiket, mondjuk, Hadházy művelt a 
parlamentben. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kovács Zoltán alelnök úré a szó. Tessék 

parancsolni! 
 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Képviselőtársak! Szerintem Hadházy Ákossal többet foglalkoztunk már, mint 
amennyit egyébként megérdemel ez az ügy, viszont az a része a munkánknak, hogy a 
jövőre vonatkozóan miként szabályozunk, egy fontos kérdés, hogy mindenki annak 
tudatában legyen és birtokában legyen annak a szabályozásnak, amelyik alapján el 
tudja dönteni, hogy ő alternatív esküt tesz valamelyik kistelepülésen, vagy bejön és 
esküt tesz a képviselőtársakkal együtt, vagy annak, hogy a mandátumigazolás miként 
zajlik abban az esetben, ami nem menet közbeni, tehát a megalakuló Országgyűlés után 
keletkező élethelyezetekből adódik, ahogy ön is mondta, képviselőtársam, időközi 
választás esetén. Volt már olyan egyébként, hogy valaki betegség miatt nem tudta 
letenni az alakuló ülésen az esküt.  

Fontos a szigorú jog szabályain, egy jogalkotási eljáráson végigmenni, azt el kell 
fogadni, és azt követően mindenki előtt tiszta. Ettől függetlenül van még egy Hadházy-
ügy, ami szerintem több szót nem érdemel, de a munkát el kell végezni, és az 
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elsődlegesen a Mentelmi bizottságé, amely megalakult. Tehát addig nekünk lehetnek 
javaslataink a jövőbeli jogalkotásra, de a Mentelmi bizottságot megkerülni ez ügyben 
szerintem nem ildomos meg nem is lehetséges. 

 
ELNÖK: Egyetértek. Még a tényekhez az hozzátartozik, hogy ha megválasztanak 

egy képviselőt, akkor át kell venni a mandátumot. Az most már leszabályozásra került, 
hogy mi van akkor, ha valaki nem veszi át a mandátumot, mert ebből is volt egy 
probléma. Emlékszik a tisztelt bizottság, az örmény szószóló esetén volt ebből 
probléma, és utána történt a parlament részéről ennek a leszabályozása, mert, ha jól 
emlékszem, évekig nem vette át a mandátumot. Egy ilyen nagyon-nagyon furcsa 
helyzet volt. 

Ugye, nehéz helyzetben van maga a jogalkotó, mert ő a jóhiszemű 
joggyakorlásból indul ki, abban gondolkodik, hogyha valakit megválasztottak, akkor 
miért ne venné át a mandátumot, tehát nem gondolta, hogy le kell szabályozni, hogy 
mi van, ha mégsem veszi át. És ugyanez van most az eskütétellel: tehát a mandátumot 
átvette, akkor most már csak egy dolog maradt, az eskütétel. És azt sem gondolta a 
jogalkotó a jóhiszemű joggyakorlás alapján, hogyha valaki megnyerte, átvette a 
mandátumot, akkor pont az eskütételt nem kívánja letenni ahhoz, hogy ez az egész 
joghatályossá váljon és beteljesedjen.  

Tehát gondolkodjunk ezen, tisztelt képviselőtársaim, és akkor hétfőn majd 
határozzunk róla. (Jelzésre:) Még egyszer, tessék parancsolni, Szabó Szabolcs! 

 
SZABÓ SZABOLCS (Momentum): Köszönöm. Csak egy apró pontosítás: de 

gondolt rá a jogalkotó, hogy mi van akkor, ha nem teszi le az esküt az ember az alakuló 
ülésen, ezért van a 10. §-ban az, hogy ha az a megválasztott képviselő, aki az alakuló 
ülésen nem teszi le az esküt, majd a Mentelmi bizottság által tett mandátumigazolást 
követően teszi le az esküt. De arra nem gondolt, hogy ennek időkorlátot szabjon. Tehát 
a lehetőségre gondolt, csak az időkorlátban nem gondolkozott. 

 
ELNÖK: Engedje meg, képviselő úr, hogy ebben vitatkozzam, de azért vagyunk 

itt, hogy vitatkozzunk. Tehát nem abból a szempontból gondolt rá, hogy valaki mind ez 
idáig eljutott, és már csak az esküt kéne letenni, hanem jóhiszemű joggyakorlás alapján 
gondolt rá; akkor, ha egy vis maior jön be, beteg lesz, tényleg külső erőhatalom miatt 
akadályoztatva van, hogy ne tudjon idejönni - így gondolt rá. Tehát hogy valaki 
szándékosan, rosszhiszeműen nem akarja letenni az esküt, így nem gondolt rá. (Szabó 
Szabolcs: Ebben már egyetértünk. - Derültség.) Köszönöm szépen.  

Kérdezem tisztelt képviselőtársaimat, hogy a vita keretében bárki szeretne-e 
még valamit ezzel kapcsolatban előadni. (Senki sem jelentkezik.) Ha nem, akkor 
nagyon szépen köszönöm az aktív és tényleg pozitív hozzáállását mindenkinek. A vitát 
lezárom. A bizottság állásfoglalásának kialakítására és elfogadására akkor a hétfői 
ülésen kerül sor előreláthatóan. Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom.  

Egyebek  

Rátérünk utolsó napirendi pontunk, az egyebek megtárgyalására. Kérdezem a 
bizottság tagjaitól, hogy van-e az egyebek között bármilyen további javaslatuk, 
észrevételük. (Jelzésre:) Igen, Kovács Zoltán alelnök úr. Tessék parancsolni! 

 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök 

úr. Tisztelt Képviselőtársak! A mai napirendek sorában az Adatvédelmi Hatóság 
beszámolója volt, amit egyébként hétfőn is meg tudtunk volna tenni. Ugye, a 
tárgysorozatba vétel időhöz kötött, azokat be kellett hozni ide a bizottság elé. Azt 
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gondolom, hogy nincs plenáris ülés, nincs más bizottsági ülés, de az előterjesztők arra 
sem méltatták a bizottságot, hogy egyébként eljöjjenek. Vigh László oda-vissza 
480 kilométert utazik, én csak 350-et (Dr. Vitányi István: Én 600-at!), te 600-at. 
Tehát eljövünk a bizottsági ülésre, és ide sem jön, ide sem dugja az ellenzéki 
előterjesztő a képét. Miattuk van tulajdonképpen a bizottsági ülés, biztosítjuk a 
határozatképességet, de nem jön el, nem mondja el a véleményét, nem ruházza át a 
jelen lévő ellenzéki képviselőkre egyébként a képviseleti jogát. Szóval, én csak 
kérhetem, hogy ezt ne csináljuk. Akkor ma nem kellett volna bizottsági ülést tartani, 
mert hétfőn az Adatvédelmi Hatóság elnökét a többi kötelező napirendi programmal 
meg tudtuk volna csinálni, ez a véleményem. 

Ennyit szerettem volna mondani. Ez egyébként az ügy érdemét nem érinti, 
inkább az egymás iránti tisztelet vonatkozásában bírhat talán relevanciával, azt 
gondolom legalábbis. 

 
ELNÖK: Alelnök úr felvetésére tényállásszerűen tudom mondani, hogy igen, 

Tordai Bence is a harmadik napirendi pont kapcsán egyedüli benyújtó volt, és Varga 
Ferenc jobbikos képviselő úr is a második napirendi pont kapcsán egyedüli benyújtó 
volt.  

Ezzel kapcsolatban szankció nincs, semmilyen szankciót nem tudunk 
alkalmazni, de valóban úgy van, ahogy alelnök úr mondja, hogy ez méltatlan úgymond 
a bizottság tagjaival szemben, akik veszik a fáradságot, eljönnek, és szeretnék 
megvitatni a képviselő úrral az őáltala előterjesztett törvényjavaslatot, illetve itt most 
határozati javaslatokról volt szó konkrétan. Tehát ezt szankcionálni nem lehet, 
semmivel nem lehet szankcionálni, azzal viszont teljes egészében egyetértek, hogy ez 
az eljárás méltatlan. Köszönöm szépen.  

Tessék parancsolni, Szabó Szabolcs képviselő úr! (Vigh László távozik a 
bizottság üléséről.) 

 
SZABÓ SZABOLCS (Momentum): Én teljesen egyetértek azzal, amit képviselő 

úr mond. Eszembe jutott egy régi példa. Még Rubovszky úr volt az elnök; nem 
emlékszem a hölgy nevére, de aki mellette dolgozott (Közbeszólások: Anett!), Anett, 
igen, aki most a DK-nál van, én tudom, hogy ez több munka meg ez nem előírás, 
félreértés ne essék, csak javaslatként tudom mondani, hogy az ilyet megpróbáljuk 
esetleg elkerülni, ha már egyes képviselők így renitenskednek, hogy ő előtte néhány 
nappal mindig rátelefonált az érintettre az egyéni képviselői indítványnál, hogy biztos, 
hogy jön-e; még mielőtt meg lett hirdetve a bizottsági ülés, ő mindig rátelefonált, hogy 
biztos el tud-e jönni akkor. És ha azt mondta az ember, hogy most valamilyen ok miatt 
nem tudok elmenni előterjesztőként, akkor azt mondta, hogy jó, írjak egy e-mailt, és 
kérjem, hogy majd a következő ülésen kerüljön sorra. Én tudom, hogy ez több munka, 
meg szervezési szempontból okozhat nehézséget, de esetleg ez lehet egy megoldás, ha 
már vannak renitens képviselők. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Képviselő úr felvetésére tudom mondani, hogy ez a gyakorlat 

szakadatlan, csak a technika előrehaladtával most nem telefonon, hanem e-mailben 
közvetlenül megküldjük az előterjesztőnek, tehát közvetlenül tájékoztatjuk az 
előterjesztőt. Nem kell kutatni az Országgyűlés honlapján, hogy az ő előterjesztése 
mikor kerül megtárgyalásra, mert a bizottságunk közvetlenül megküldi neki, hogy 
ekkor fogjuk tárgyalni. Ha nem jó, akkor maga az előterjesztő egyszer tudja kérelmezni 
azt, hogy halasztva legyen. Akkor viszont, ha ő kérelmezi, akkor nekünk 30 napos 
eljárási határidőnk van. Akkor az a 30 nap megszakad, és onnantól kezdődik újra 30 
nap, amikor ezt írásban kérelmezi. (Dr. Kovács Zoltán: Nem akartam ekkora 



28 

vihart! - Derültség. - Dr. Vitányi István: Szerintem automatizmus legyen az, hogyha 
nem jön el, akkor 30 nappal automatikusan meghosszabbodik...) 

Azt sajnos nem tehetjük meg… (Dr. Vitányi István: Megváltoztatjuk a 
szabályt… - Szabó Szabolcs: Már úgyis belemegyünk a házszabály módosításába…) 
Zárjuk le, aztán beszélhetünk! 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e az egyebek között bármilyen további 
javaslatuk, észrevételük. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok.  

Az ülés berekesztése 

Az ülést berekesztem. Köszönöm mindenkinek a megjelenését. További szép 
napot kívánok!  

 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 54 perc)  

 

 
 

 Dr. Vejkey Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Szűcs Dóra és Madarász Mária 


