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má so dik Or bán-kor mány el sô két évé ben
a közéle ti vi ták és a nem zet kö zi bí rá la tok
el sô sor ban az ál lam rend átala kí tá sá hoz
kö tôd tek. Szin te nem volt olyan füg get -

len ha tal mi ág vagy al kot má nyos szer ve zet, amely
mû kö dé si mód já ban, össze té te lé ben, ha tás kö reit
il le tôen ne ala kult vol na át, még hoz zá lé nye ge sen.
Az egyes mó do sí tá sok több eset ben ön ma guk ban
el fo gad ha tóak let tek vol na, más ese tek ben ön ma -
guk ban sem, de összes sé gük ben je len tô sen meg -
gyen gí tet ték a fé kek és el len sú lyok rend sze rét Ma -
gyaror szá gon.1 A vi ta so ro zat egyik fel vo ná sa az om -
buds ma ni rend szer kap csán zaj lott. Cik kem ben e
te rü let elem zé sé re vál lal ko zom.

Az Or szág gyû lés 2010. jú nius 28-án sza va zott
az Al kot mány-e lô ké szí tô ese ti bi zott ság (a to váb -
biak ban: elô ké szí tô bi zott ság) felál lí tá sá ról. A bi -
zott ság jú lius 20-án meg tar tot ta ala ku ló ülé sét. Ez -
zel hi va ta lo san is kez de tét vet te a mi nisz ter el nök
ál tal ko ráb ban már be je len tett al kot má nyo zá si fo -
lya mat. Az elô ké szí tô bi zott ság 2010. de cem ber
20-án el fo gad ta a „Ma gyaror szág al kot má nyá nak
sza bá lyo zá si el vei” cí mû kon cep ciót, me lyet az Or -
szág gyû lés elé ter jesz tett2. A kon cep ció vi tá ját
február és már cius hó nap ban foly tat ta le az Or -
szág gyû lés. Az új al kot mányt, amely vé gül is –
tekin tet tel a tör té ne ti al kot mány ha tá lyá nak fe lé -
lesz té sé re – csak alap tör vény lett, áp ri lis 18-án fo -
gad ta el az Or szág gyû lés, és 25-én ír ta alá a köz -
tár sa sá gi el nök. Az om buds ma ni alap jog vé de lem
rend sze rét átala kí tó al kot má nyo zá si fo lya ma tot pe -
dig az alap ve tô jo gok biz to sá ról szó ló sar ka la tos
tör vény, va la mint az in for má ciós ön ren del ke zé si
jog ról és az in for má ció sza bad ság ról szó ló tör vény
el fo ga dá sa zár ta le a 2011. év má so dik fe lé ben.

Cé lom nem az om buds ma ni mo del lek tu do má -
nyos igé nyû össze ve té se3, ha nem az al kot má nyo -
zá si fo lya mat ki zá ró lag az om buds ma ni alap jog vé -
de lem re vo nat ko zó kro no ló giá já nak elem zé se, az
ese mé nyek le he tô leg pon to sabb do ku men tá lá sa
és lo gi kai sor ba ren de zé se. Az om buds ma ni rend -
szer átala kí tá sa ré sze an nak a fo lya mat nak, ami
Ma gyaror szá gon a kor mány za ti fé kek és el len sú -
lyok le bon tá sá hoz ve ze tett, mely kor mány za ti tö -
rek vé sek miatt bel föl dön és kül föl dön egyaránt a
ma gyar de mok rá ciát fél tet ték.

Az om buds man az 
al kot mány kon cep ció ban

1. Az or szág gyû lé si biz to sok ja vas la tai

Az ese ti bi zott ság el nö ké nek fel ké ré sé re, az ál lam -
pol gá ri jo gok or szág gyû lé si biz to sa egy rö vid, a há -
rom szak om buds man pe dig egy-egy rész le tes ja -
vas lat cso ma got kül dött meg az elô ké szí tô bi zott -
ság nak az al kot má nyo zás sal kap cso lat ban. Ezek nek
túl nyo mó több sé ge a biz to sok sza bá lyo zá si te rü -
le té re vo nat ko zó al kot má nyi ren del ke zé sek mó -
dosí tá sá ra tett ja vas la to kat, va la mint a biz to sok
mû kö dé sét érin tô rész let sza bá lyo kat, il let ve az
azok ra vo nat ko zó, egy eset ben szö veg sze rûen is

meg fo gal ma zott vál toz ta tá si igé nye ket tar tal maz -
ta, me lyek pon tos is mer te té se té mám szem pont -
já ból szük ség te len. Szük sé ges vi szont kiemel ni a
ja vas la tok azon ré szeit, ame lyek a ha ta lom megosz -
tás kül sô vagy bel sô vo nat ko zá sait érin tet ték. Kü -
lö nö sen biz to sok jog ál lá sát, je lö lé sét, man dá tu muk
hosszát, in teg ri tá sát, a ha tás kö ri kér dé se ket, il let -
ve a biz to sok egy más hoz va ló vi szo nyát.

a) Az ál lam pol gá ri jo gok or szág gyû lé si biz to -
sá nak ja vas la ta
Az ál lam pol gá ri jo gok or szág gyû lé si biz to sa hosszan
ér vel ve ja vas la tot tett az egy biz to sos rend szer re,
azaz, hogy csu pán egy om buds mant vá lasszon az
Or szág gyû lés, és an nak le gye nek he lyet te sei. El fo -
gad ha tat lan nak tar tot ta, hogy a biz tos vagy biz to -
sok ha tó sá gi jog kört kap ja nak, il let ve, hogy a biz -
to so kat a kor mány je löl hes se. Fel ve tet te, hogy
amennyi ben „nem zet kö zi jo gi, vagy kö zös sé gi jo -
gi kö te le zett ség bôl ha tó ság felál lí tá sa kö vet ke zik,
vagy vá lik szük sé ges sé, ak kor az az om buds ma ni
in téz mény tôl kü lön bö zô ál la mi szerv le gyen.” Fel -
ve tet te, hogy szük sé ges le het az om buds ma ni ha -
tás kör ki szé le sí té se a „ma gán szfé ra gaz da sá gi ha -
tal mas sá gai val”, va la mint a „köz szol gá la ti mé diu -
mok kal és mû so rok kal” szem ben. E szé le sebb
ha tás kör azon ban nem több vagy na gyobb ha tal -
mat je len te ne, ha nem in kább szó szó lói vagy me di -
á to ri funk ciót. Kiemel te, hogy az in téz ményt „meg
kell óv ni az eró zió tól, mind a lét szám bô ví tés te kin -
te té ben, mind pe dig a part ta lan ná vá ló ha tás kör-
ki ter jesz tés te kin te té ben.” 4

b) A jö vô nem ze dé kek or szág gyû lé si biz to sá -
nak ja vas la ta
A jö vô nem ze dé kek or szág gyû lé si biz to sa sze rint
nem in do kolt el tér ni az ak kor ha tá lyos sza bá lyo -
zás tól, „az egyes or szág gyû lé si biz to sok  egy más -
tól is füg get le nül kell, hogy el lás sák alap jog vé del -
mi felada tu kat.” Úgy vél te, hogy az ak kor ha tá lyos
Al kot mány „meg fe le lô mó don biz to sít ja az egyes
om buds ma nok szer ve ze ti füg get len sé gét.” Kiemel -
ten hang sú lyoz ta, hogy a kö zös hi va tal he lyett,
szük sé ges nek íté li kü lön or szág gyû lé si biz to si
hivata lok felál lí tá sát. Ja va sol ta to váb bá, hogy a biz -
to sok mindegyi ke ne ve sít ve sze re pel jen az új al kot -
mány ban.5

c) A nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gi jo gok or -
szág gyû lé si biz to sá nak ja vas la ta
A ki sebb sé gi biz tos szak om buds man-tár sá hoz ha -
son lóan kiállt a több, egy más mel lé ren delt, al kot -
má nyo san egyen ran gú biz tos ból ál ló om buds ma ni
rend szer mel lett. Ezt már a biz to sok ra vo nat ko zó
al kot má nyi sza kasz cí mé nek meg vál toz ta tá sá val
(„az al kot má nyos jo gok or szág gyû lé si biz to sai”) is
je lez ni ja va sol ta. In dít vá nyoz ta a nem ze ti sé gi om -
buds man al kot má nyos feladat kö ré nek ki ter jesz té -
sét a fa ji egyen lô ség te rü le té re. Ja vas la tot tett ar ra,
hogy az om buds ma nok 6 éves hi va ta li ide jét ma ga
az al kot mány dek la rál ja, akár csak azt, hogy fel szó -
lal hat nak az Or szág gyû lés ple ná ris ülé sén, s hogy
men tel mi jo got él vez nek. Fon tos nak tar tot ta, hogy
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a biz to sok ról szó ló tör vény el fo ga dá sa to vább ra is
az or szág gyû lé si kép vi se lôk két har ma dá nak sza va -
za tá val tör tén jen. Vé gül – nem tit kol tan az adat vé -
del mi biz tos eset le ges ki szer ve zé sé re gon dol va –
lehe tô sé get te rem tett vol na ar ra, hogy egyes al kot -
má nyos jo gok vé del mé re füg get len jog vé dô in téz -
ményt lét re hoz has son tör vény, amely re meg fe le -
lôen al kal maz ha tóak let tek vol na az om buds ma -
nok ról szó ló sza bá lyok.6

d) Az adat vé del mi biz tos ja vas la ta
A ha tá lyos sza bá lyok leg mar kán sabb átala kí tá sát
az adat vé del mi biz tos ja va sol ta. Kiemel ve azt, hogy
nem is me ri az új al kot mány megal ko tá sá ra vo nat -
ko zó el ve ket és ter ve ket, több megol dást ja va solt,
a le het sé ges, el té rô al kot mány-mo del lek miatt. Az
adat vé del mi biz tos to vább ra is el tud ta kép zel ni
mû kö dé sét az ak kor ha tá lyos om buds ma ni rend -
szer ke re tei kö zött, azon ban elen ged he tet len nek
tar tot ta, hogy amennyi ben az al kot má nyo zó ha ta -
lom az egy biz to sos mo dell mel lett dönt, kiemel je
az adat vé del mi biz tost e rend szer bôl, s al kos son
meg egy sui ge ne ris, nem om buds man ként mû kö -
dô in téz ményt. Ezt, egy ta nul mányt mel lé kel ve, az -
zal in do kol ta, hogy ô alap ve tôen nem csu pán
klasszi kus om buds ma ni feladat kört lát el, ha nem
az om buds ma ni jog al kal ma zá si ha tás kö re mel lett
más alap jog vé del mi és ha tó sá gi funk ciót is. Ez,
meg lá tá sa sze rint – el len tét ben az ál lam pol gá ri jo -
gok or szág gyû lé si biz to sá nak vé le mé nyé vel – az
om buds ma ni rend szer ak ko ri ke re tei kö zött is fenn -
tart ha tó, Eu ró pá ban sok he lyen is mert és al kal ma -
zott mo dell, azon ban az egy biz to sos struk tú rá val
nem kom pa ti bi lis. Ja va sol ta, hogy az Eu ró pá ban
szá mos he lyen al kal ma zott el ne ve zés hez ha son lóan
adat vé del mi biz tos he lyett in for má ciós biz tost ne -
ve sít sen az új al kot mány, hang sú lyoz va ez zel is azt,
hogy a biz tos adat vé del mi (ma gán szfé ra-vé del mi)
feladat kö re mel lett az adat nyil vá nos ság gal (in for -
má ció sza bad ság gal) kap cso la tos sza bá lyok fe let ti
felügye le ti jog kört is el lát. Ez utób bi ra vo nat ko zó
ha tás kö reit pe dig bô ví te ni kell. E biz tos nak – bár -
me lyik al kot mány-mo dellt is vá laszt ja az al kot má -
nyo zó ha ta lom – tel jes füg get len sé get kell él vez nie
mind a kor mány tól, mind pe dig a felügye le te alatt
ál ló nem ál la mi szek tor tól. Nem le het to váb bá el vo -
nat koz tat ni at tól, hogy egy uniós irány elv az adat -
vé del mi felügye lô szer vet alap jog vé dô in téz mény -
ként de fi niál ja. Töb bek kö zött uniós sza bá lyok ra hi -
vat koz va elen ged he tet len nek tar tot ta, hogy a
sze mé lyes ada tok vé del mé hez és a köz ér de kû ada -
tok megis me ré sé hez és ter jesz té sé hez fû zô dô al kot -
má nyos jog vé del mé re, és e két te rü le tet érin tô jog -
sza bá lyok meg tar tá sá nak el lenôr zé sé re egy ön ál ló,
füg get len in téz ményt je löl jön ki az al kot mány.7

2. Vi ta az elô ké szí tô bi zott ság ban 
és a ple ná ris ülé sen

Az elô ké szí tô bi zott ság hat mun ka cso port ban
kezd te meg mun ká ját, négy kor mány pár ti ve ze tés -
sel, ket tô pe dig el len zé ki vel. A mun ka cso por tok

ön ál ló sá got kap tak mun ka rend jük kiala kí tá sát il le -
tôen. A bí rói szer ve zet tel, ügyé szi szer ve zet tel, az
Al kot mány bí ró ság gal és az or szág gyû lé si biz to sok -
kal az Igaz ság szol gál ta tás, Al kot mány- és jog vé de -
lem mun ka cso port (a to váb biak ban: mun ka cso -
port) fog lal ko zott. Az elô ké szí tô bi zott ság alel nö -
ke ként és e mun ka cso port ve ze tô je ként ar ra tet tem
ja vas la tot, hogy te kin tet tel a rend kí vül szûk re sza -
bott ha tár idô re, az elô ké szí tô bi zott ság hoz beér -
ke zett és rész ben a mun ka cso port kom pe ten ciá já -
ba tar to zó, összes sé gé ben több ezer ol dal ter je del -
mû vé le mé nye ket min den frak ció ér té kel je sa ját
ma ga, és ami vel egyetér te nek, frak ció vé le mény for -
má já ban, szó ban vagy írás ban ter jesszék elô a mun -
ka cso port el sô ülé sén. Ezután az ál ta lam elô ter jesz -
tett ja vas lat alap ján ha lad va, azt meg vi tat va sza -
vaz zunk an nak pont jai ról, majd a töb bi frak ció ál tal
írás ban, vagy szó ban elô ter jesz tett egyéb fel ve té -
sek rôl. Emel lett hív juk meg az érin tett szer ve ze tek
ve ze tôit ta nács ko zá si jog gal. A ve ze tôk meg hí vá -
sát le szá mít va a mun ka cso port el fo gad ta a me net -
ren det. El fo gad ta to váb bá azt a ja vas la tom is, hogy
a mun ka cso port je len té se úgy ke rül jön el fo ga dás -
ra, hogy azon fel tün te tés re ke rül az összes fel ve -
tett ja vas lat, a kö vet ke zô bon tás ban: va la mennyi
frak ció egyetért – a par la men ti több ség (2/3-ad)
egyetért – legalább két el len zé ki frak ció tá mo gat -
ja – egyéb ja vas la tok.

Ehe lyütt en ged jék meg ne kem, hogy a pon tos -
ság és a tör té ne ti hû ség ked véért ne sa ját sza vaim -
mal ír jam le, ha nem be tû sze rin ti pon tos ság gal vá -
zol jam azt az om buds ma ni rend szer re vo nat ko zó
al kot mány kon cep ció-ter ve ze tet, va la mint rö vid in -
do ko lá sát, me lyet fel kért szak ér tôink kel ál lí tot tunk
össze, s mely alap ján a mun ka cso port sza va zott.8

Az or szág gyû lé si biz to sok tiszt sé gét je len le gi
feladat kö rük és feladat megosz tá suk lé nye ges meg -
vál toz ta tá sa nél kül az új Al kot mány ma ga hoz za
lét re.

In do kolt, hogy az om buds ma ni tiszt ség re vo nat -
ko zó leg fon to sabb ren del ke zé se ket ma ga az Al -
kot mány rög zít se. A sza bá lyo zás, a struk tú ra je len -
tôs mó do sí tást nem igé nyel, a ma ha tá lyos rend -
szer alap ve tôen jól al kal maz ha tó nak bi zo nyult.

Az új Al kot mány rög zí ti, hogy az or szág gyû lé si
biz to sok vizs gá la ti jog kö re az Or szág gyû lés és a köz -
tár sa sá gi el nök ki vé te lé vel min den ál la mi szerv re,
va la mint köz felada tot el lá tó vagy köz szol gál ta tást
nyúj tó egyéb szer vek re ki ter jed, az zal, hogy az a bí -
ró sá gi szer ve zet rend szer és az Al kot mány bí ró ság
te kin te té ben nem ter jed ki a dön té sek tar tal má nak
vizs gá la tá ra.

Az Al kot mány bí ró ság az om buds ma ni el já rás
kor lá tait a ha tá lyos Al kot mány ból úgy ve ze ti le,
hogy az va ló já ban té te les kor lá tot nem tar tal ma -
zott. En nek ered mé nye egy meg szo rí tó ér tel me -
zés, ame lyet csak az Al kot mány szint jén le het és –
a bí ró sá gok és az Al kot mány bí ró ság igaz ga tá si jel -
le gû jog sza bály sér tés miat ti kül sô kont roll hiá nya
miatt – ér de mes is le het túl lép ni. 

Az or szág gyû lé si biz to sok felada ta az al kot má -
nyos jo gok kal kap cso lat ban tu do má suk ra ju tott
visszás sá gok meg vizs gá lá sa, ki vizs gál ta tá sa, és or -
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vos lá suk ér de ké ben ál ta lá nos vagy egye di in téz ke -
dé sek kez de mé nye zé se. Az or szág gyû lé si biz to sok
te vé keny sé gük rôl éven te be szá mol nak az Or szág -
gyû lés nek. Az éves je len tést nyil vá nos ság ra kell hoz -
ni. Az or szág gyû lé si biz to sok hoz bár ki for dul hat pa -
na szá val. Az or szág gyû lé si biz to sok hi va tal ból is el -
jár hat nak, ha az ügy ben nincs jog or vos la ti út, vagy
azt már ki me rí tet ték.

A ren del ke zé sek az om buds ma nok feladat kö -
ré nek je len leg is ha tá lyos, leg fon to sabb, Al kot -
mány ban rög zí ten dô sza bá lyait tar tal maz zák.

Az or szág gyû lé si biz to sok egy más sal el len té tes
aján lást nem ad hat nak ki.

Egyér tel mû, ám hie rar chiát nem te rem tô feladat -
megosz tás az egyes or szág gyû lé si biz to sok kö zött,
amely ki fe je zet ten megen ge di a pár hu za mos vizs -
gá la tot, ám ki kény sze rí ti az or szág gyû lé si biz to sok
kö zöt ti egy sé ges ál lás pont kiala kí tá sát. Ön ma -
gában a pár hu za mos, több szem pon tú vizs gá la ta
ugyanazon ügy nek ugyanis ki fe je zet ten hasznos
tud len ni, ám ma ga az in téz mény in do kolt sá ga kér -
dô je le zô dik meg, ha a vizs gált szerv el len té tes tar -
tal mú biz to si aján lá so kat kap hat.

Az or szág gyû lé si biz to sok meg bí za tá sa 6 év re
szól. Or szág gyû lé si biz tos nem vá laszt ha tó új ra.

Ma csak a je lö lés és a vá lasz tás sza bá lyai sze re -
pel nek az Al kot mány ban, a man dá tum hossza és
a meg bí za tás sze mé lyi fel té te lei azon ban nem,
holott ezek legalább annyi ra be fo lyá sol ják a füg -
get len sé get, mint a meg vá lasz tás hoz szük sé ges or -
szág gyû lé si több ség. A tiszt ség be töl té sét ki zá ró
fel té te lek rög zí té se még a rend kí vül rész le tes oszt -
rák al kot mány ban is csak egy-egy be kez dés: egy
ha son ló rész le tes sé gû sza bály a tény le ges párt po -
li ti ka-sem le ges ség al kot má nyi megala po zá sa ér de -
ké ben nem tel je sít he tet len ár. Sem mi nem hat
olyan erô sen egy in téz mény tény le ges füg get len -
sé ge el len, mint egy, a te vé keny sé gét az új ra vá -
lasz tá sá nak esé lyei re is te kin tet tel mér le ge lô ve ze -
tô. En nek a köz vet len ér dek-összeüt kö zés nek a
felol dá sa ezek ben az ese tek ben fon to sabb, mint
egy jó ve ze tô új ra vá lasz tá sa, ami két ség kí vül hoz -
zá já rul az in téz mé nyi mû kö dés foly to nos sá gá hoz.

Az or szág gyû lé si biz to sok egyen lôek és egy más -
tól füg get le nek.

Az or szág gyû lé si biz to sok kö zöt ti súr ló dá sok el -
ke rül he tet le nek, de hie rar chi kus rend be szer ve zé -
sük ép pen az el té rô sze rep fel fo gás ban rej lô elô -
nyö ket kü szö böl né ki.

A 6 pont ból há rom és fe let (3, 4, 5. pont el sô
mon da ta, 6.) egy han gú lag tá mo ga tott a mun ka -
cso port. Az 1. pon tot a Job bik ki vé te lé vel az összes
frak ció tá mo gat ta, a 2. pon tot és az 5. pont má -
so dik mon da tát pe dig az MSZP és az LMP. A Job -
bik ja vas la tát, mely sze rint „az új Al kot mány az egy
fô om buds man és szak he lyet te sek rend sze rét ál -
lít ja fel” az elô ter jesz tô mel lett az LMP is tá mo gat -
ta.9 Már pe dig, mint lát ni fog juk, vé gül ez a mo dell
vált va ló ra.

2010. no vem ber 10-én, ami kor az Igaz ság szol -
gál ta tás, Al kot mány- és jog vé de lem mun ka cso port
je len té sét vi tat ta meg az elô ké szí tô bi zott ság, az
om buds ma ni rend szer is té ma volt. A bí ró sá gok -

ra, az ügyész ség re, és az Al kot mány bí ró ság ra vo -
nat ko zó sza bá lyo zás sal kap cso lat ban ek kor még
nem ke rült szó ba, hogy a na gyob bik kor mány párt
ve ze tô sé gé nek egé szen más el kép ze lé sei van nak,
mint amit a kor mány pár ti szak po li ti ku sok kép vi sel -
nek. Az om buds ma ni rend szer gyö ke re sen más –
va ló já ban az ál lam pol gá ri jo gok or szág gyû lé si biz -
to sa ál tal ja va solt – kon cep ció ját azon ban már ek -
kor fel vil lan tot ta az elô ké szí tô bi zott ság egyik kor -
mány pár ti alel nö ke. Az, aki mind annyiunk ál tal már
ak kor is tu dot tan, a na gyob bik kor mány párt el nö -
ke ál tal az al kot má nyo zás ve ze té sé vel in for má li san
meg bí zott egyik eu ró pai par la men ti kép vi se lô bi -
zal ma sa és össze kö tô je volt, s a nyil vá nos ság elôtt
az al kot má nyo zás fo lya ma tát kom mu ni ká ló kor -
mány pár ti or szág gyû lé si kép vi se lô ként lé pett fel.
Vé le mé nye te hát, gya kor la ti lag a párt el nök ség vé -
le mé nye volt. Nos, ez az alel nök két ko moly mó -
do sí tást ve tett fel. Egy részt, hogy „ön ál ló adat vé -
del mi hi va tal lá kel le ne ki szer vez ni az adat vé del mi
biz tost a je len le gi tiszt sé gé bôl.” A má sik fon tos fel -
ve té se pe dig az volt, hogy „el kel le ne gon dol kod -
ni azon, hogy nem len ne-e sok kal ha té ko nyabb,
ha az egy biz to sos rend szer re tér nénk át.”10 Ez
utób bi megegye zett a Job bik mun ka cso port ban el -
hang zott ja vas la tá val, amit ak kor a kor mány pár -
tok ha tá ro zot tan el le nez tek. Ér te sül ve a tör tén tek -
rôl, az ese ti bi zott ság kö vet ke zô ülé sén fel szó la lá -
si le he tô sé get kért és ka pott a nem ze ti, et ni kai és
ki sebb sé gi jo gok or szág gyû lé si biz to sa. A ki sebb -
sé gi om buds man – megis mé tel ve a fent is mer te -
tett, írás ban be csa tolt vé le mé nyét – nem ér tett
egyet az egy biz to sos rend szer rel, azt az or szág -
gyû lé si biz to si in téz mény leér té ke lé sé nek mi nô sí -
tet te. A ja vas la tot ko ráb ban meg fo gal ma zó kép -
vi se lô ezen az ülé sen el mond ta, hogy a vál toz ta -
tás egyelô re nem terv, csak egy fel ve tés, egy
ja vas lat, ráadá sul a jog kö rök a ja vas lat el fo ga dá sa
ese tén is meg ma rad ná nak, csak he lyet te si szin ten.
A kon cep ció ba ek kor még a mun ka cso port, s raj -
ta ke resz tül a szak po li ti ku sok ál lás pont ja ke rült.

Az or szág gyû lé si biz to sok felada ta, hogy az al -
kot má nyos jo gok kal kap cso lat ban tu do má suk ra
ju tott visszás sá go kat meg vizs gál ják, ki vizs gál tas -
sák, és or vos lá suk ér de ké ben ál ta lá nos vagy egye -
di in téz ke dé se ket kez de mé nyez ze nek. Az or szág -
gyû lé si biz to sok te vé keny sé gük rôl éven te be szá -
mol nak az Or szág gyû lés nek. Az éves je len tést
nyil vá nos ság ra kell hoz ni. Az or szág gyû lé si biz to -
sok hoz bár ki for dul hat pa na szá val. Az or szág gyû -
lé si biz to sok hi va tal ból is el jár hat nak, ha az ügy -
ben nincs ren des jog or vos la ti út (ide nem ért ve a
bí ró sá gi jog or vos la tot) vagy azt már ki me rí tet ték.
Az or szág gyû lé si biz to so kat a köz tár sa sá gi el nök
ja vas la tá ra az Or szág gyû lés vá laszt ja a kép vi se lôk
két har ma dá nak sza va za tá val. Az or szág gyû lé si biz -
to sok feladat kö rük ben ön ál lóan jár nak el. Az or -
szág gyû lé si biz to sok jog ál lá sá ról, feladat kö rük rôl
és el já rá suk ról sar ka la tos tör vény ren del ke zik.

A mun ka cso port ha tás kö ré be tar to zó te rü le tek -
bôl ta lán az om buds man ra vo nat ko zó kon cep ció
tük röz te legin kább a kép vi se lôk aka ra tát. Az ese -
ti bi zott ság szak ér tôi ál tal meg fo gal ma zott szö ve -
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get – ek kor már a tel jes el len zék rész vé te le nél kül
– egy han gú lag sza vaz ták meg a kép vi se lôk.

A ple ná ris ülé sen egyet len kép vi se lô, a mun ka -
cso port kor mány pár ti társ fe le lô se szólt hoz zá ve -
zér szó no ki fel szó la lá sá ban az om buds ma ni rend -
szert érin tô ren del ke zé sek hez. Mint hogy a té má -
ra mind össze sen négy rö vid mon da tot szánt,
ér de mes szó sze rint is mer tet ni: „Még az om buds -
ma nok kér dé sé vel kap cso lat ban sze ret nék annyit
mon da ni, hogy ott sem len ne vál to zás, a ma ha tá -
lyos szö ve get el tud nánk fo gad ni, a kon cep ció
esze rint jár el. Azt meg fon tol nánk, hogy az új al -
kot má nyunk té te le sen so rol ja fel az or szág gyû lé si
biz to so kat, mert a ma ha tá lyos al kot má nyunk ne -
ve sít két or szág gyû lé si biz tost, és azt mond ja, hogy
kü lön tör vény egyéb biz to so kat is lét re hoz hat. Mi
ezt nem tá mo gat nánk szí vünk sze rint. A je len le gi
négy biz tos sal és ezek ne ve sí tett fel so ro lá sá val ezt
a te rü le tet le zárt nak te kin te nénk.”11

A ko ráb bi alel nö ki fel ve tés el le né re, a kor mány -
pár ti szak po li ti ku sok a zá ró sza va zá sig ki tar tot tak
ál lás pont juk mel lett, s a kon cep ció om buds ma nok -
ra vo nat ko zó zá ró sza va zás ra bo csá tott szö ve ge
sem mit sem vál to zott a be nyúj tás ko ri hoz ké pest.
Össze gez ve, a kon cep ció meg kí ván ta ôriz ni az ad -
dig ha tá lyos om buds ma ni rend szert. Ezután nyúj -
tot ta be a Fi desz-KDNP frak ció szö vet ség kö zös
alap tör vény-ja vas la tát.

II Az Alap tör vény vi tá ja

Az Alap tör vény vé gül – el té rôen a né hány nap pal
ko ráb ban el fo ga dott al kot mány kon cep ció ál tal
ja va solt mo dell tôl – az egy biz to sos rend szert ve -
zet te be. Emel lett az adat vé del mi biz tos funk ció -
ját meg szûn tet te. A biz tos he lyett a kor mány pár -
tok már ek kor is tu dot tan egy hi va talt ter vez tek
felál lí ta ni.

Az Alap tör vény vi tá já ban az ál lam pol gá ri jo gok
or szág gyû lé si biz to sát le szá mít va, mindegyik biz -
tos fel szó lalt. An nak el le né re, hogy is me rem a
mon dást: nem a mennyi ség, ha nem a mi nô ség a
fon tos, so kat mon dó, hogy az a nyolc or szág gyû -
lé si kép vi se lô, aki az om buds ma ni rend szert egyál -
ta lán érin tet te fel szó la lá sá ban, nagy já ból 20 szá -
za lé kát hasz nál ta fel an nak az idô nek, amennyit a
biz to sok be szél tek ar ról. De a kép vi se lôk nem jár -
nak ak kor sem sok kal job ban, ha a fel szó la lá sok
mi nô sé gét vizs gál juk meg. Az elô ké szí tô bi zott ság
el nö ke annyit jegy zett meg, hogy a rend szer átala -
kí tá sát szak mai vi ta kér dés nek te kin ti, amely ben
azok vé le mé nyé re kí ván ha gyat koz ni, akik ezen a
te rü le ten ott ho no sak és gaz dag ta pasz ta la tok kal
ren del kez nek. A töb bi fel szó la ló kor mány pár ti kép -
vi se lô az egy biz to sos rend szer mel lett ér velt. Úgy
ítél ték meg, egy sze rûbb, egyér tel mûbb hely ze tet
te remt az ál lam pol gá rok szá má ra, ha nem kell azon
gon dol koz niuk, a sok biz tos kö zül ki hez is for dul -
ja nak. Nem lesz több ha tás kö ri összeüt kö zés, egy -
sé ge sebb lesz az ügy te he re losz tás és költ ség ta ka -
ré ko sabb lesz a rend szer. Az adat vé de lem rend -
sze ré nek átala kí tá sá ról mind össze sen egyet len

mon dat hang zott el. E sze rint az eu ró pai el vá rá -
sok nak és a ma gyar ér de kek nek is meg fe lel, ha a
biz tos he lyett e te rü le tet egy hi va tal felügye li. Hogy
miért szük sé ges az átala kí tás, ar ról nem esett szó.12

Egy el len zé ki és egy füg get len kép vi se lô érin tet -
te még az om buds ma ni rend szert. Mind ket ten a
kü lön biz to sos rend szer fenn tar tá sát ja va sol ták.13

A ra di ká lis jobb ol da li kép vi se lô nél ez azért volt
meg le pô, mert az elô ké szí tô bi zott ság ban ép pen
az ô párt ja ja va sol ta az egy biz to sos rend szer be -
ve ze té sét.

Az adat vé del mi biz tos az Alap tör vény ál ta lá nos
vi tá já ban el mond ta, hogy té ves az a köz vé le ke dés,
amely sze rint az or szág gyû lé si biz tos egyen lô az
om buds man nal. Az adat vé del mi biz tos nak or szág -
gyû lé si biz tos nak kel le ne ma rad nia, de nem om -
buds man nak. Az adat vé del mi biz tos ugyanis Eu -
ró pa-szer te ve gyes in téz mény, füg get len jog vé dô
szerv és ha tó ság egy szer re. Kiemel te, hogy „a ma -
gyar köz jog ban is mert au to nóm ha tó ság mo dell je
nem al kal mas az in téz mény ha té kony mû kö dé si
ke re tei nek biz to sí tá sá ra.” A ma gyar au to nóm köz -
igaz ga tá si ha tó ság ugyanis ke vés bé füg get len egy
or szág gyû lé si biz tos nál, más részt csak ha tó sá gi te -
vé keny sé get foly tat hat. Ráadá sul, „az eu ró pai fej -
lô dés irá nya ép pen a köz igaz ga tá si ha tó ság felôl a
par la men ti biz tos irá nyá ba ve zet, nem pe dig vissza -
fe lé.” Er re szá mos pél dát is ho zott. El mond ta, hogy
nincs pél da Eu ró pá ban a par la men ti biz tos vissza -
mi nô sí té sé re köz igaz ga tá si ha tó ság gá. Fel ve tet te
to váb bá, hogy az om buds ma ni mo dell ben nem
ha té kony a jog vé de lem, mi vel az adat vé del mi biz -
tos nem tud kö te le zô ere jû ha tá ro za to kat hoz ni,
va la mint nem tud bír sá gol ni. Az om buds man nal
va ló kö zös költ ség ve tés pe dig sér ti a füg get len -
ség re vo nat ko zó uniós ren del ke zé se ket. A megol -
dás, ál lás pont ja sze rint, „egy nem om buds ma ni
jel le gû par la men ti in for má ciós biz tos, te hát or -
szág gyû lé si biz tos ha tó sá gi ha tás kö rök kel, sa ját
hi va ta li szer ve zet tel” len ne. Az adat vé del mi biz tos
vé le mé nyét rö vi den úgy le het ne össze fog lal ni,
hogy a ter ve zett rend szer úgy rossz, ahogy van,
sem az eu ró pai fej lô dé si irány nak, sem té te les
uniós nor mák nak, sem pe dig az in téz mény jel le -
gé nek és ha té kony mû kö dé si kri té riu mai nak nem
fe lel meg. Jól jel zi a kor mány pár ti kép vi se lôk fel -
ké szü let len sé gét és va lós vi szo nyát a for má li san
ál ta luk be nyúj tott Alap tör vény hez, hogy a jegy zô -
könyv ta nú sá ga sze rint meg tap sol ták az adat vé -
del mi biz tost.14

Az adat vé del mi biz tos fel szó la lá sát a ki sebb sé -
gi om buds ma né kö vet te. Vé le mé nye sze rint „a kü -
lön biz to sok megszûntetése, il let ve le fo ko zá sa he -
lyet tes sé a ki sebb sé gi kér dé sek súly ta lan ná vá lá sát
ered mé nyez né.” Há rom egyen ran gú biz tos há rom -
szor ak ko ra mé dia ér dek lô dést tud fel kel te ni, mint
az egyet len fô biz tos. A kü lön biz to si rend szert
2007-ben tel jes kon szen zus sal erô sí tet te meg az
Or szág gyû lés, va la mint az elô ké szí tô bi zott ság is
hó na po kon ke resz tül ezt a mo dellt ja va sol ta. Az
ügy fél kör jól be ha tá rol ha tó, s a ta pasz ta la tok alap -
ján a pa na szo sok pon to san tud ják, mi kor me lyik
biz tos hoz kell for dul niuk.15
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Utol só ként a jö vô nem ze dé kek or szág gyû lé si biz -
to sa mond ta el vé le mé nyét. Megerô sí tet te sa ját ko -
ráb bi írás be li ja vas la tait, kö zöt tük azt is, ami a ki -
sebb sé gi om buds man tel jes egyetér té sé vel ta lál ko -
zott: el len zi az egy biz to sos om buds ma ni mo dell
be ve ze té sét. Az ak kor ha tá lyos mo dellt si ke res nek
és nem zet kö zi leg el fo ga dott nak ér té kel te. Több
mint 10 eu ró pai or szág ban mû kö dik több biz tos.
Az egyen jo gú kü lön biz to sok lé nye ge sen ha té ko -
nyab ban tud nak mû köd ni, mint he lyet tes ként.16

Az alap ve tô jo gok biz to sa

30. cikk
(1) Az alap ve tô jo gok biz to sa alap jog vé del mi te vé -
keny sé get lát el, el já rá sát bár ki kez de mé nyez he ti.

(2) Az alap ve tô jo gok biz to sa az alap ve tô jo gok -
kal kap cso lat ban tu do má sá ra ju tott visszás sá go kat
ki vizs gál ja vagy ki vizs gál tat ja, or vos lá suk ér de ké -
ben ál ta lá nos vagy egye di in téz ke dé se ket kez de -
mé nyez.

(3) Az alap ve tô jo gok biz to sát és he lyet te seit az
Or szág gyû lés az or szág gyû lé si kép vi se lôk két har -
ma dá nak sza va za tá val hat év re vá laszt ja. A he lyet -
te sek a jö vô nem ze dé kek ér de kei nek, va la mint a
Ma gyaror szá gon élô nem ze ti sé gek jo gai nak vé del -
mét lát ják el. Az alap ve tô jo gok biz to sa és he lyet -
te sei nem le het nek tag jai párt nak, és nem foly tat -
hat nak po li ti kai te vé keny sé get.

(4) Az alap ve tô jo gok biz to sa te vé keny sé gé rôl
éven te be szá mol az Or szág gyû lés nek.

(5) Az alap ve tô jo gok biz to sá ra és he lyet te sei re
vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat tör vény ha tá roz -
za meg.

Az ere de ti elô ter jesz tés, az idé zett és vé gül el -
fo ga dott vál to zat hoz ké pest egy ko mo lyabb vál to -
zást tar tal maz.17 Az ere de ti ter vek sze rint az alap -
ve tô jo gok biz to sa ma ga ne vez te vol na ki he lyet -
te seit, ami két ség kí vül jó val ki sebb le gi ti mi tást adott
vol na ne kik, mint, ha az Or szág gyû lés vá laszt ja ôket
két har ma dos több ség gel. E sza bá lyo zás ve le já ró ja
lett vol na, hogy az Alap tör vény kü lön ren del ke zett
vol na ar ról, hogy „az alap ve tô jo gok biz to sa kü lö -
nös fi gyel met for dít a jö vô nem ze dé kek ér de kei -
nek, va la mint a ha zai nem ze ti sé gek és nép cso por -
tok jo gai nak vé del mé re”. A sza bá lyo zás komp ro -
misszum ered mé nye volt, ugyanak kor fe le más
hely ze tet ered mé nye zett. Az ere de ti szán dék nak
meg fe le lôen meg ma radt az egy biz to sos rend szer,
jog kö rü ket te kint ve – amint azt a sar ka la tos tör -
vény elem zé se kor lát ni fog juk – a he lyet te sek va -
ló ban alá ren delt jei let tek az alap ve tô jo gok biz to -
sá nak. Le gi ti mi tá suk azon ban ugyanak ko ra lett,
mint a leg fôbb köz jo gi mél tó sá go ké, avagy ma gáé
az alap ve tô jo gok biz to sáé. El kell is mer ni, hogy
van ilyen re pél da, hi szen ha son ló a hely zet az
Állami Szám ve vô szék el nök he lyet te se, avagy az
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság tag jai, eset leg az
Alkot mány bí ró ság tag jai ese té ben. Az alap ve tô
jogok biz to sa és he lyet te sei kö zött azon ban lé nye -
ge sen erô sebb és va ló sá go sabb lett a füg gel mi vi -
szony, mint az elô zô ese tek ben. Az iga zi gond

azon ban a megol dás sal az, hogy ez a mó do sí tás is
azt a tö ret len jog al ko tá si gya kor la tot tük rö zi, amely
a komp ro misszum lát sza tát ugyan for má li san fel
tud ja mu tat ni, azon ban az ere de ti kor mány za ti ter -
vek tôl va ló já ban nem tér el. De van egy má sik, en -
nél ta lán je len tô sebb vál to zás is az Alap tör vény be -
nyúj tás ko ri és el fo ga dás ko ri szö ve ge kö zött. Ez
azon ban nem az alap ve tô jo gok biz to sá ról, ha nem
az Al kot mány bí ró ság ról ren del ke zô cikk ben lel he -
tô fel.18 Alap ve tôen a Ve len cei Bi zott ság ja vas la tá -
ra a Kor mány és az or szág gyû lé si kép vi se lôk egy -
ne gye de mel lett az alap ve tô jo gok biz to sa is jo got
ka pott az utó la gos nor ma kont roll kez de mé nye zé -
sé re.19 En nek óriá si je len tô sé ge lett ké sôbb, hi szen
az Alap tör vény el fo ga dá sa után gya kor la ti lag ki zá -
ró lag az om buds man in dít vá nyai alap ján szü let tek
al kot mány bí ró sá gi ha tá ro za tok. Az om buds man
vált az al kot má nyos ság leg fôbb ôré vé.

III  Az alap ve tô jo gok 
biz to sá ról szó ló tör vény

A tör vény leg fon to sabb vál toz ta tá sait az Alap tör -
vény de ter mi nál ta. A tör vény az egy biz to sos rend -
szert ha tá roz ta meg, két he lyet tes sel. A fé kek és
el len sú lyok rend sze ré nek átala ku lá sa szem pont -
já ból két vál to zás je len tôs. Az egyik, hogy a ko -
ráb ban ön ál ló biz to sok az új rend szer ben el vesz -
tet ték összes ha tás kö rü ket, ön ál ló in téz ke dés re az
új tör vény ér tel mé ben nem vál tak jo go sult tá. In -
téz ke dé si jo ga csak az alap ve tô jo gok biz to sá nak
lett. Ez nem kö vet ke zik köz vet le nül az Alap tör -
vény bôl, e mó do sí tás a tör vény új don sá ga. Ami
azon ban en nél je len tô sebb vál to zás nak mond ha -
tó, hogy azon jog kö rök túl nyo mó több sé ge, ame -
lyek nem a klasszi kus om buds ma ni mo dell hez köt -
he tôek – így pél dául a bír sá go lá si jog, a ke re set -
in dí tá si jog és egyéb ha tó sá gi jog kö rök – már nem
ke rül tek át az alap ve tô jo gok biz to sá hoz. E jog kö -
rö ket or szág gyû lé si biz tos a jö vô ben nem gya ko -
rol hat ja.20

Az ere de ti elô ter jesz tést a fen tiek te kin te té ben
job bá tet te né hány mó do sí tó ja vas lat. A he lyet te -
sek ja vas la tá ra, ezek el fo ga dá sá nak ered mé nye -
kép pen – ha szûk kör ben is, de – az alap ve tô jo -
gok biz to sa kö te les el jár ni, Al kot mány bí ró ság hoz
for dul ni vagy a ja vas lat eluta sí tá sa ese tén an nak
oká ról az éves be szá mo ló já ban az Or szág gyû lést
tá jé koz tat ni.21 Ezen kí vül meg kell ha tá roz ni a szer -
ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat ban azon köz tiszt vi -
se lôk lét szám ke re tét, akik az alap ve tô jo gok bizto -
sa he lyet te sé nek irá nyí tá sa alá tar toz nak, s aki ket
ô is ne vez ki.22 Ez az ere de ti hez ké pest na gyobb
ön ál ló sá got biz to sít a he lyet te sek nek. Ami pe dig
az alap ve tô jo gok biz to sá nak ha tás kö reit il le ti, a
mó do sí tó ja vas la tok, az ad dig is ha tá lyos sza bá -
lyo zás sal egye zôen is mét biz to sí tot ták a vizs gá la -
ti jog kört a nyo mo zást vég zô ügyé szi szerv nél, va -
la mint a vá lasz tá si szer vek nél.23 A jö vô nem ze dé -
kek or szág gyû lé si biz to sá tól el vett és más nak át
nem adott jog kö rök bôl ket tôt, két mó do sí tó ja -
vas lat mégis visszaadott. Az alap ve tô jo gok biz to -
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sa kör nye ze tet ká ro sí tó te vé keny ség ese tén hely -
szí ni el lenôr zést foly tat hat, a kör nye zet ál la po tá -
val össze füg gô köz igaz ga tá si dön tés bí ró sá gi fe -
lül vizs gá la ta so rán pe dig a per ben beavat ko zó ként
részt ve het.24

Az om buds ma nok ra vo nat ko zó tör vé nyi sza bály -
rend szert, az alap ve tô jo gok biz to sá ról szó ló tör vény
ha tály ba lé pé se elôtt mó do sí tot ta még a kín zás és
más ke gyet len, em ber te len vagy megalá zó bá nás -
mód vagy bün te tés el le ni egyez mény fa kul ta tív jegy -
zô köny vé nek ki hir de té sé rôl szó ló 2011. évi CXLI I I.
tör vény, va la mint egy az Alap tör vény hez be nyúj tott
sa lá ta tör vény. Amó do sí tás azon ban az om buds man
fé kek és el len sú lyok rend sze ré ben be töl tött sze re -
pét nem érin tet te.

A tör vény ja vas lat ról szín vo na las nak mond ha tó
szak mai és po li ti kai vi ta zaj lott. A kor mány kép vi -
se lô je ex po zé já ban az egy sé ges biz to si rend szer
mel lett ér velt, amely vé le mé nye sze rint nem csak
Eu ró pá ban mond ha tó ál ta lá nos nak, ha nem prak -
ti kus is, hi szen nem for dul hat elô, hogy a biz to sok
egy más sal el len té tes aján lá so kat ad nak ki, s egy
om buds man egyet len han gon szól hat a nyil vá nos -
ság hoz, e hang azon ban „ha tá ro zot tabb, erô sebb
és kö vet ke ze te sebb lesz.” Emel lett is mer tet te a tör -
vény ja vas lat – té mánk szem pont já ból nem re le váns
– fôbb ren del ke zé seit, kiemel ve ab ból az új don -
ságo kat.25

Az ál lam pol gá ri jo gok or szág gyû lé si biz to sa
egyetér tett az elô ter jesz tô vel, tá mo gat ta és mél -
tat ta a tör vény ja vas la tot.26 A jö vô nem ze dé kek or -
szág gyû lé si biz to sa két pon ton is alap tör vény-el le -
nes nek ta lál ta az elô ter jesz tést. Úgy ítél te meg,
hogy bár a tör vény ben név le ge sen meg ma rad az
ál ta la be töl tött po zí ció, az, „szem ben az Alap tör -
vény egyér tel mû szán dé ká val és be tû jé vel, csu pán
egy ta nács adó lesz, aki nek egyet len ügy ki vizs gá -
lá sá ra sem lesz jo ga.” A jog kö rei nek nagy ré sze pe -
dig tel je sen el tû nik az om buds man tör vény bôl.27 A
nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gi jo gok or szág gyû lé si
biz to sa az elô zô biz tos hoz ha son lóan sa ját te rü le -
tén is úgy ítél te meg, hogy az új tör vény el fo ga dá -
sa után „csak ne vé ben lé tez ne a nem ze ti sé gi jo -
gok vé del mét el lá tó he lyet tes biz tos, va ló já ban
sem mi lyen ön ál ló in téz ke dé si jo ga nem len ne.” A
tör vény ter ve zet pe dig nem nyújt sem mi lyen ga ran -
ciát ah hoz, hogy a he lyet tes biz to sok ér de mi mun -
kát vé gez hes se nek. Vé le mé nye sze rint nem el fo -
gad ha tó, hogy a he lyet tes biz to so kat a fô biz tos je -
löl hes se, a je lö lé si jog nak to vább ra is a köz tár sa sá gi
el nök nél kel le ne ma rad nia. Vé gül meg je gyez te,
hogy a Ki sebb sé gi Ön kor mány za tok Szö vet sé gé -
nek tag jai sem ér te nek egyet a tör vény ja vas lat tal.28

Össze fog lal va, az ál lam pol gá ri jo gok or szág gyû lé -
si biz to sa tá mo gat ta a ja vas la tot, míg a má sik két
om buds man – ko moly fenn tar tá sok hang sú lyo zá -
sa mel lett – nem ér tett egyet ve le.

A kor mány pár ti kép vi se lôk – az ál lam tit ká ri ex -
po zé val egye zôen – el sô sor ban azt emel ték ki az
új rend szer elô nye ként, hogy „az ed dig szétap ró -
zott om buds ma ni feladat- és ha tás kö ri rend szer
egyet len tör vény ben ta lál ha tó, így az ed di gi össz -
hang hiá nya sem lesz ta pasz tal ha tó az egy sé ges

hi va ta li mû kö dés ben.” Hang sú lyoz ták, hogy az ed -
di gi in téz mény rend szer csak kor rek ció ra szo rul, s
a tör vény ja vas lat „tö ké le tes össz hang ban áll az Eu -
ró pai Kö zös ség jo gá val”. Re mé nyü ket fe jez ték ki,
hogy az új tör vény to vább nö ve li az om buds ma ni
rend szer ha té kony sá gát, és le he tô sé get biz to sít ar -
ra, hogy az ügy te her hez iga zod jon a hi va ta li ap pa -
rá tus, ne pe dig a po zí ció hoz. Az egyik kor mány pár -
ti kép vi se lô is fel ve tet te, hogy a jö vô nem ze dé kek
kép vi se le tét el lá tó he lyet tes nek plusz jo go sít vá nyo -
kat kel le ne ad ni.29

Az el len zé ki kép vi se lôk a vi tá ban kiemel ték,
hogy a ja vas lat olyan in téz mé nye ket ala kít át, ame -
lyek más fél év ti ze den ke resz tül bi zo nyí tot ták ki vá -
ló sá gu kat, s min den ki ál tal elis mer ten ki tû nôen
mû köd tek. Az átala kí tás sal az ál lam pol gá rok jo gai -
nak vé del me je len tô sen cent ra li zá ló dik. A ja vas lat
a fô tit kárt az alap ve tô jo gok biz to sa he lyet te sé nek
rang já ra eme li, de val vál va ez zel a hi va talt. Úgy ítél -
ték meg, hogy a ja vas lat több szem pont ból is alap -
tör vény-el le nes. Egy részt, az Alap tör vény sze rint a
he lyet te sek a ha tás kö rük be utalt te rü le tek „vé del -
mét lát ják el”, nem pe dig fi gye lem mel kí sé rik. Ezért
jog kö rük ki bô ví té se nél kül a ja vas lat nem fe lel meg
az Alap tör vény 30. § (3) be kez dé sé ben fog lal tak -
nak. Más részt, a 30. § (1) be kez dé se az alap ve tô
jo gok biz to sát csak alap jog vé del mi te vé keny ség re
jo go sít ja fel, a jö vô nem ze dé kek ér de kei nek vé del -
me azon ban az Alap tör vény sze rint ér dek vé del mi
te vé keny ség. Har mad részt, az Al kot mány bí ró ság
és nem zet kö zi jog sza bá lyok is elôír ják, hogy az ál -
lam a kör nye zet vé del mi jog sza bá lyok kal biz to sí tott
szint jét nem csök kent he ti. Az ál lam nak te hát al -
kot má nyos kö te le zett sé ge van a szer ve ze ti ga ran -
ciák biz to sí tá sá ban. Volt olyan el len zé ki párt is,
ame lyik sze rint a ja vas lat a nem ze ti hit val lás el veit
is sér ti. Az al kot má nyos sá gi ki fo gá so kon túl kri ti -
ka tár gyá vá tet ték, hogy a tör vény ki ke rült a sar -
ka la tos tör vé nyek kö ré bôl, va la mint, hogy az egy
biz to sos rend szer ben „kon cent rál tan és hiá nyo san
je len nek meg a jo go sít vá nyok”. A ja vas lat ban a leg -
na gyobb el len zé ki párt ve zér szó no ka „az or bá ni
va zal lu si rend szer” épü lé sét lát ta, a leg ki seb bé pe -
dig a „cent ra li zált de mok rá cia ví zió já nak vissza kö -
szö né sét”.30

Elôadói vá la szá ban az ál lam tit kár ér dem ben ar -
ra tért ki, hogy az ál lam nak a kör nye zet vé del mi in -
téz mény rend szer átala kí tá sa te kin te té ben sza bad -
sá ga van, ha az ugyanolyan vagy ha té ko nyabb vé -
del met ga ran tál. E tör vény ja vas lat ese té ben pe dig
er rôl van szó. Az alap ve tô jo gok biz to sa a kör nye -
zet vé del mi ha tó sá gok hoz for dul hat, ame lyek ilyen
ese tek ben kö te le sek el jár ni. Ezért az el len zé ki ér -
vek nem áll ják meg a he lyü ket. A meg szû nô ha tás -
kö rök az om buds ma ni in téz mény tôl ide ge nek vol -
tak. Em lé kez te tett ar ra, hogy a tör vény ja vas la tot az
om buds man tá mo gat ta.31

Há rom par la men ti bi zott ság, össze sen 10 ülé -
sen tár gyal ta meg a tör vény ja vas la tot. Az ülé se ken
élénk vi ta folyt a két szak om buds man ak tív rész -
vé te lé vel. A ple ná ris ülé sen el hang zot tak hoz ké -
pest azon ban té mánk szem pont já ból re le váns új
ér vek nem han goz tak el.32
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IVAz in for má ciós ön ren del ke zé si
jog ról és az in for má ció sza bad -

ság ról szó ló tör vény
A tör vény tárgy kö re az in for má ciós ön ren del ke zé -
si jog és a köz ér de kû, va la mint a köz ér dek bôl nyil -
vá nos ada tok megis mer he tô sé gé nek biz to sí tá sa.33

Néz zük a té mánk szem pont já ból leg je len tô sebb
ren del ke zé seit!

E tör vény hoz za lét re az adat vé del mi biz tos he -
lyé be lé pô Nem ze ti Adat vé del mi és In for má ciós Ha -
tó sá got, mint au to nóm ál lam igaz ga tá si szer vet.
A tör vény ja vas lat ha tó ság ra vo nat ko zó ré sze két -
har ma dos, te kin tet tel ar ra, hogy az Alap tör vény
VI. cik ke sze rint a „sar ka la tos tör vénnyel lét re ho -
zott füg get len ha tó ság…” A ha tó ság el nö két a mi -
nisz ter el nök je lö li, és a köz tár sa sá gi el nök ne ve zi
ki, ami el mé le ti szem pont ból ki sebb ga ran ciát je -
lent an nál, mint ha az Or szág gyû lés vá laszt ja meg
két har ma dos több ség gel, ahogy ko ráb ban az adat -
vé del mi biz tost. Te kin tet tel azon ban a Ma gyaror -
szá gon ek kor fennál ló két har ma dos kor mány za ti
több ség re, va la mint a mi nisz ter el nök és a kép vi se -
lô cso port vi szo nyá ra, e vál to zás nak gya kor la ti je -
len tô sé ge nincs, leg fel jebb a jö vô ben le het.34

Míg a kor mány pár tok a ha tó ság ra vo nat ko zó
ren del ke zé se ket szük sé ges nek lát ták két har ma dos
tör vény ben rög zí te ni, ma gá ra az adat vé de lem re és
in for má ciós jo gok ra vo nat ko zó sza bá lyo zás ed dig
két har ma dos ga ran ciá ját az Alap tör vény már nem
tar tal maz za. A tör vény lé nye ge sen csök ken tet te a
sze mé lyes ada tok vé de lem re vo nat ko zó tör vé nyi
ga ran ciá kat. Köz jo gi kö te le zett ség tel je sí té se, va -
la mint har ma dik sze mély jo gos ér de ké nek ér vé nye -
sí té se cél já ból le he tô vé te szi a sze mé lyes adat ke -
ze lé sét ak kor is, ha az érin tett hoz zá já ru lá sá nak
be szer zé se le he tet len vagy arány ta lan költ ség gel
jár na. Emel lett a rá vo nat ko zó kö te le zett ség tel je -
sí té se, avagy az adat ke ze lô vagy har ma dik sze mély
jo gos ér de kei nek ér vé nye sí té se cél já ból az adat ke -
ze lô ke zel he ti a sze mé lyes ada to kat ak kor is, ha az
érin tett a ko ráb bi hoz zá já ru lá sát már vissza von ta.
Mindez pe dig nem csu pán az ál lam mal, de a na -
gyobb vál la la tok kal szem ben is lé nye ge sen ki szol -
gál ta tot tab bá te szi az em be re ket.35

A köz ér de kû ada tok kö re azon ban szû kebb lett.
A tör vény a köz felada tot el lá tó szer vek ese té ben
csak a te vé keny sé gük re vo nat ko zó ada to kat mi -
nô sí ti köz ér de kû adat nak. Ezál tal ki zár a köz ér de -
kû ada tok kö ré bôl olyanokat, ame lyek a köz felada -
tot el lá tó szerv re, de nem an nak te vé keny sé gé re
vo nat koz nak. Ez pe dig in do ko lat la nul szû kí ti az in -
for má ció sza bad ság kö rét.36

A mó do sí tó ja vas la tok, az ere de ti elô ter jesz tés -
hez ké pest, té mánk szem pont já ból em lí tés re mél -
tó vál to zást nem hoz tak.

Az or szág gyû lé si vi ta is nagy já ból eb ben a me -
der ben folyt. A ple ná ris ülé sen az igaz ság ügyi ál -
lam tit kár a ja vas lat tény sze rû is mer te té sén és mél -
ta tá sán felül kiemel te, hogy a ha tó ság több olyan
jog kört is kap, amely az adat vé del mi biz tost nem
il let te meg.37 Az adat vé del mi biz tos fel szó la lá sá -
ban az uniós jog sza bá lyok kal el len té tes nek ítél te,

hogy a tör vény ja vas lat az adat vé del mi biz tos in téz -
mé nyét át me net nél kül, man dá tu má nak le jár ta
elôtt szün te ti meg. A he lyé be lé pô ha tó ság füg -
get len sé gét elég te len nek ta lál ta. Sze rin te a sza bá -
lyo zás na gyobb rész ben már szü le té se kor elavult.38

Itt meg kell je gyez ni, hogy a biz tos a be nyúj tás
elôtt, 1 na pos ha tár idô vel kap ta meg a tör vény ja -
vas la tot szak mai egyez te tés cí mén.39 A na gyob bik
kor mány párt ré szé rôl két kép vi se lô szólt hoz zá a
vi tá hoz. Egyi kük öt perc ben is mer tet te az el sô he -
lyen ki je lölt par la men ti bi zott ság vé le mé nyét, má -
si kuk a 30 per ces idô ke ret bôl bô nyolc per cet ki -
hasz nál va ve zér szó nok ként el mond ta kép vi se lô cso -
port já nak ál lás pont ját, ami a tör vény ja vas lat egyes
ren del ke zé sei nek is mer te té sét je len tet te.40 A ki seb -
bik kor mány párt nem hogy ve zér szó no kot nem állí-
tott, de ahogy az egyik el len zé ki kép vi se lô meg -
jegyez te, még kép vi se lô je sem tar tóz ko dott az
üléste rem ben. Ezt kö ve tôen az igaz ság ügyi ál lam -
tit ká ron kí vül sem az ál ta lá nos vi tá ban, sem pe dig
a rész le tes vi tá ban nem volt kor mány pár ti fel szó -
la ló. Az el len zé ki kép vi se lôk – a ha ta lom megosz -
tás kö ré ben – az ál ta lam fen tebb is mer te tett kör -
ben fo gal maz tak meg kri ti kát. Bí rál ták az adat vé -
del mi biz tos man dá tu ma le jár ta elôt ti el moz dí tá sát
– e mö gött po li ti kai bosszút sej tet tek, két sé gei ket
fo gal maz ták meg az új ha tó ság el nö ké nek füg -
get len sé gét il le tôen, nem tar tot ták el fo gad ha tó -
nak 9 éves man dá tu mát, és fel há bo ro dá su kat fe -
jez ték ki a sze mé lyes ada tok vé del mi szint jé nek
csök ken té se miatt.41 Az ál lam tit kár zár sza vá ban a
kri ti kák ra vá la szolva nem sok min den re tért ki, de
az Or szág gyû lés fi gyel mé be aján lot ta egy volt
adat vé del mi biz tos nak a vé le mé nyét, aki tá mo -
gat ja a ja vas la tot.42 Ez a volt adat vé del mi biz tos
lett a tör vény el fo ga dá sa után az új adat vé del mi
ha tó ság el nö ke.

A bi zott sá gi ülé se ken csak az el sô he lyen ki je -
lölt bi zott ság ban volt ér de mi vi ta a ja vas lat ról. Az
ér vek ha son lóak vol tak, mint a ple ná ris ülé sen. Úgy
hi szem, ér de mes meg je gyez ni, hogy az igaz ság -
ügyi ál lam tit ká ron kí vül egy bi zott sá gi ülé sen sem
szólt hoz zá a vi tá hoz egyet len kor mány pár ti kép -
vi se lô sem. Az Al kot mány ügyi bi zott ság ülé sén pe -
dig ki sebb vi ta ala kult ki ar ról, hogy az adat vé del -
mi biz tos ész re vé te leit meg sem küld te a bi zott ság
a tag jai nak. A bi zott sá gi ülés meg kez dé se elôtt
kiosz tot ták ugyan, de ép pen az ülés meg kez dé se
miatt azt át ta nul má nyoz ni le he tet len lett vol na. Pe -
dig az irat, a bi zott ság ér kez te tett pél dá nya sze rint
– mint hogy azon két el té rô dá tum is sze re pel – leg -
ko ráb ban tíz, de leg ké sôbb há rom nap pal a bi zott -
sá gi ülés elôtt ér ke zett meg, s kí sé rô le ve lé ben a
biz tos kü lön kér te a bi zott ság el nö két, hogy ál lás -
pont ját a bi zott ság tag jai val is mer tes se meg. Az
írás be li vé le mény 41 pont ban köz ve tí ti az adat vé -
del mi biz tos szak mai ál lás pont ját. Kö zöt tük több,
a té mánk szem pont já ból je le nô ség gel bí ró, azon -
ban ál ta lam már is mer te tett prob lé mát is.43

A tör vény ja vas lat in do ko lá sá ban is alig ta lá lunk
va la mit, ami a vál to zá so kat meg ma gya ráz ná. Az
egyes sza ka szok hoz fû zött rész le tes in do ko lás gya -
kor la ti lag megis mét li a ma gya rá zan dó ren del ke zé -
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se ket, hoz zá té ve, le ve zet ve, hogy az ab ban fog lal -
tak az uniós ren del ke zé sek kel össz hang ban áll nak.
Az ál ta lá nos in do ko lás ban a ha tó ság felál lí tá sá nak
in do ka ként ta lá lunk más fél mon da tot: „…a ’90-es
évek kö ze pén lét re ho zott om buds ma ni rend szer -
nél lé nye ge sen ha té ko nyabb ha tó sá gi fel lé pés re van
szük ség. Er re a sze rep re meg fe le lôbb szer ve ze ti for -
ma a ha tó ság, így az om buds ma ni in téz mény he -
lyett az új ki hí vá sok kal szem be néz ni ké pes ha tó sá -
got kell kiala kí ta ni.” Emel lett a rész le tes in do ko lás -
hoz ha son lóan, az uniós ren del ke zé sek kel va ló
össz hang ról írt 10 sort. Azt gon do lom, nem té ved,
aki azt ál lít ja, hogy ez nem ér de mi in do ko lás. A töb -
bi ren del ke zés rôl azon ban még ennyi sincs.

VÖsszeg zés

Több fé le or szág gyû lé si biz to si rend szer kép zel he -
tô el, s elé gít he ti ki a leg ké nye sebb de mok ra ti kus
igé nye ket.44 Ilyen a je len leg ha tá lyos is, ahol egy
klasszi kus om buds man lát ja el felada tát he lyet te -
sek se gít sé gé vel, és ve lük kö zös ad mi niszt rá ció val.
Eb ben az eset ben azon ban meg lá tá som sze rint
szük ség le het több olyan ön ál ló, a kor mány tól füg -
get len (pél dául adat vé del mi vagy kör nye zet vé del -
mi) ha tó ság ra, me lyek nek el já rá sát az om buds man
kez de mé nyez he ti. Le het jó mo dell a ko ráb bi is,
azaz, hogy ön ál ló, egy más tól füg get le nül mû kö dô
or szág gyû lé si biz to so kat vá lasz ta nak, egy más mel -
lé ren delt jog ál lás sal. Eb ben az eset ben ér de mes
meg fon tol ni az elô ké szí tô bi zott ság mun ka cso -
port já nak fen tebb rész le te sen is mer te tett aján lá -
sait. Le het el moz dul ni afe lé is, hogy az om buds -
man tól füg get le nül mû kö dô biz to sok ha tó sá gi
jogkör rel is ren del kez nek – ahogy Eu ró pa több or -
szá gá ban az in for má ciós biz to so kon ke resz tül az
adat vé de lem új rend sze re kiala kul ni lát szik – sôt,
akár az Ál la mi Szám ve vô szék min tá já ra, ön ál ló hi -
va ta lok ká szer ve zôd nek. Eb ben az eset ben – mint -
hogy az or szág gyû lé si biz to sok az Or szág gyû lés
kor mány za tot, azon ke resz tül pe dig az ál lam igaz -
ga tást el lenôr zô jog kö reit hi va tot tak erô sí te ni és
elô se gí te ni – a ha tal mi ágak el vá lasz tá sá nak
klasszi kus el vei meg tör ni lát sza nak. Ezt én ke vés -
bé tar tom sze ren csés nek, de két ség te len, hogy az
Or szág gyû lés ese té ben ha son ló ra van pél da. A mi -
nisz ter el nök, a mi nisz te rek és az ál lam tit ká rok,
mint a vég re haj tó ha ta lom leg fel sô ve ze tôi, egyút -
tal or szág gyû lé si kép vi se lô ként tag jai le het nek a
tör vény ho zás nak. Úgy vé lem, a meg fe le lô mo dell
ki vá lasz tá sa a min den ko ri kor mány és Or szág gyû -
lés jo ga és fe le lôs sé ge.

Ha azon ban azt vizs gál juk, hogy az om buds ma -
ni rend szer átala kí tá sa nö vel te-e vagy csök ken tet -
te az Or szág gyû lés kor mány za tot el lenôr zô le he -
tô sé geit, a vá lasz egyér tel mûen az, hogy az átala -
kí tás sal a kor mány za ti fé kek és el len sú lyok
gyen géb bek let tek. Mert míg az adat vé de lem te -
rén vi tat ha tó, de véd he tô ál lás pont, hogy az új
adat vé del mi ha tó ság és az alap ve tô jo gok biz to sa
együtt gya ko rol ják azt a ha tás kört, ami ko ráb ban
az adat vé del mi biz tost il let te meg, a kör nye zet vé -

de lem te rü le tén más a hely zet. A jö vô nem ze dé -
kek or szág gyû lé si biz to sá nak ha tó sá gi és per be li
jog kö reit nem kap ta meg sem az alap ve tô jo gok
biz to sa, sem más. Emel lett nem mû kö dik egyet len
olyan ha tó ság sem, amely ezen a te rü le ten füg get -
len len ne a kor mány tól, mond juk au to nóm ál lam -
igaz ga tá si szerv len ne. Már pe dig, ha to vább nem
is gon dol ko dunk ró la, azt el sô rá né zés re is megál -
la pít hat juk, hogy a kor mány za ti épí tô ipa ri be ru há -
zá sok meg va ló sít ha tó sá ga szem pont já ból mek kora
je len tô ség gel bír az, hogy lé te zik-e olyan, a kor -
mány zat tól füg get len in téz mény, ame lyik kör nye -
zet vé del mi okok ra hi vat ko zás sal fel tud füg gesz -
te ni egy akár sok száz mil liár dos épít ke zést. És ek -
kor még szót sem ej tet tünk az el len zé ki pár tok
azon – az Or szág gyû lés ben is nyíl tan han goz ta tott
– meg gyô zô dé sé rôl, hogy a kor rup ció leg mar kán -
sabb je len sé ge évek óta az, hogy a kor mány pár -
tok és an nak ve ze tôi, egy, szin te min den ál la mi pá -
lyá za tot el nye rô, alap ve tôen épí tô ipa ri cé gen ke -
resz tül jut nak tör vény te len for rá sok hoz.

Az adat vé de lem te rü le tén el sô sor ban nem a
struk tú ra meg vál toz ta tá sa okoz za a leg na gyobb
gon dot, ha nem a sze mé lyes ada tok vé del mét biz -
to sí tó ga ran ciák meg ti ze de lé se, és a köz ér de kû
ada tok kö ré nek – ezál tal az ah hoz va ló hoz zá fé -
rés nek – a szû kí té se. Az ál lam, az ál lam pol gá rok
ki szol gál ta tott sá gá nak nö ve lé sé vel, s emel lett az
ál la mi mû kö dés át lát ha tó sá gá nak szû kí té sé vel
szisz te ma ti ku san igyek szik át ren dez ni az ál lam és
pol gá rai nak vi szo nyát. Ez tet ten ér he tô pél dául az
Alap tör vény nél, ahol szá mos alap jog ál lam cél lá
vált, a Mun ka Tör vény köny vé nél, a kor mány tiszt -
vi se lôk re vo nat ko zó, vé dett sé gü ket gyen gí tô ren -
del ke zé sek nél, a bün te tô el já rás ban a ter hel ti és vé -
dôi jo gok csök ken té sé nél és az ügyé szi jog kö rök
meg nö ve lé sé nél, az ún. bér kom man dó nál, amely
a kor mány költ ség ve té si po li ti ká ját nem tá mo ga -
tó ma gán vál lal ko zá sok szank cio ná lá sá nak elô se gí -
té sé re állt fel, a tit kos in for má ció gyûj tés re vo nat -
ko zó kor lá tok le bon tá sá nál, és a sort még le het ne
foly tat ni. Nos, a sze mé lyes ada tok vé del mé nek
csök ken té se, s ez zel pár hu za mo san a köz ér de kû
ada tok hoz va ló hoz zá fé rés kor lá to zá sa ép pen eb -
be a sor ba il lik. A má sik prob lé ma az adat vé del mi
biz tos man dá tu ma le jár ta elôt ti el moz dí tá sa. Az
Eu ró pai Bi zott ság emiatt, a kor mánnyal va ló egyez -
te tés si ker te len sé ge után, te kin tet tel ar ra, hogy ha -
son ló ér vek alap ján, mint a bí rák kény szer nyug dí -
ja zá sa az igaz ság szol gál ta tá sét, az el fo ga dott tör -
vény és a biz tos me nesz té se az adat vé del mi
felügye lô szerv füg get len sé gét sér ti, ami pe dig
köte le zôen al kal ma zan dó uniós jog sza bály ba
(95/46/EK Irány elv) üt kö zik, kö te le zett ség sze gés
miatt Ma gyaror szág gal szem ben el já rást in dí tott
az Eu ró pai Bí ró sá gon. Az adat vé del mi biz tos man -
dá tu má nak le jár ta elôt ti me nesz té se ré sze a kor -
mány el fo gad ha tat lan hu mán po li ti ká já nak. Ed dig
min den olyan füg get len ve ze tôt, aki a kor mány po -
 li ti ká já val szem ben nyílt és ko mo lyabb kri ti kát fo -
gal ma zott meg, va la mi lyen mó don me nesz tet ték.
Hogy a leg fon to sab ba kat em lít sem, man dá tu má -
nak le jár ta elôtt moz dí tot ták el a Költ ség ve té si Ta -
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nács el nö két, a Leg fel sôbb Bí ró ság el nö két és az
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság tag jait. Az adat vé -
del mi biz tos is er re a sors ra ju tott, miu tán a kor -
mánnyal ko moly vi tá ba ke ve re dett. Má sok mel lett
két olyan ügy is volt, ami a kor mány nak presz tízs -
kér dést je len tett. A biz tos ha tá ro zott az ún. nem -
ze ti kon zul tá ció so rán gyûj tött ada tok meg sem mi -
sí té sé rôl, s ami kor a kor mány er re nem volt haj lan -
dó, pert in dí tott. Pert in dí tott to váb bá a na gyob bik
kor mány párt frak ció ve ze tô jé nek pol gár mes ter ként
tett in téz ke dé se miatt is, a bí ró ság pe dig a biz tos -
nak adott iga zat. Sôt, nyil vá nos vi tá ba ke ve re dett
az egyik mi nisz ter el nök-he lyet tes sel, és a mi nisz -
ter el nök szó vi vô jé vel, mert ôk cá fol ták a biz tos
azon ál lí tá sát, mi sze rint a kor mány nem egyez te -
tett ve le a nem ze ti kon zul tá ció egyik ál lo má sát je -
len tô szo ciá lis kon zul tá ció ügyé ben. Ál lí tá sá nak
két ség be vo ná sa miatt a biz tos sze mé lyi sé gi jo gi
pert is in dí tott el le nük. A kor mány ezután – kor -
mány pár ti kép vi se lô kön ke resz tül – nyíl tan az zal
vá dol ta az adat vé del mi biz tost, hogy a vár ha tó
hiva tal vesz té se miat ti sze mé lyes bosszú miatt tá -
mad ja he ve sen a kor mány in téz ke dé seit és elô ter -
jesz té seit.45 A bí rá la tok és a kor mány szá má ra
kedvezôt len dön té sek egy ré sze két ség kí vül az
adat vé de lem struk tu rá lis átala kí tá sa ter vé nek nyil -
vá nos ság ra ke rü lé se után szü le tett. Amel lett azon -
ban, hogy bi zo nyí té kok nél kül azt fel té te lez ni az

adat vé del mi biz tos ról, hogy a bosszú mo ti vál ta
volna a vé le mé nyét, egy kor mány ré szé rôl szo kat -
lan, sôt, el fo gad ha tat lan; az tény, hogy a kor mány -
zat szá má ra sé rel mes dön té sei nek nagy ré sze még
a terv nyil vá nos ság ra ke rü lé se elôtt szü le tett.
Ráadá sul könnyebb len ne hin ni a kor mány nak a
jó hi sze mû sé gét il le tôen, ha más, a kor mány za ti
mun kát be fo lyá sol ni tu dó, kri ti kus tiszt ség vi se lôk
és köz jo gi mél tó sá gok nem ju tot tak vol na ép pen
er re a sors ra. Mindezek mel lett, meg lá tá som sze -
rint, el tör pül az a prob lé ma, hogy az új hi va tal ve -
ze tô jét a mi nisz ter el nök je lö li. A hi va tal ve ze tô 9
éves man dá tu ma azon ban ré sze an nak a tö rek vés -
nek, ame lyik a kor mány pár tok ál tal az el len zék kel
va ló leg ki sebb komp ro misszum ra tö rek vés nél kül
ki ne ve zett vagy meg vá lasz tott, s a kor mány za ti
mun kát ha té ko nyan be fo lyá sol ni tu dó, ál ta luk lo -
já lis nak te kin tett ve ze tô ket legalább két kor mány -
za ti cik lu son ke resz tül hi va ta lá ban tart ja.

Nem ál lí tom, hogy az om buds ma ni rend szer
átala kí tá sa alap ve tô be fo lyás sal len ne a kor mány -
za ti fé kek és el len sú lyok rend sze ré re, azt azon ban
igen, hogy ré sze an nak a fo lya mat nak, ami szá mos
ha tal mi ág ra és al kot má nyos szerv re vo nat ko zó
törvé nyek átala kí tá sa és sze mé lyi dön té sek meg -
hozata la ré vén vé gül azt ered mé nyez te, hogy
Magyaror szá gon je len tô sen meg gyen gült a kor -
mány za ti fé kek és el len sú lyok rend sze re. •
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JEGYZETEK
1 Er rôl bô veb ben lásd: Bá rán dy Ger gely: Fé kek és el len sú -

lyok? 2010 – a ha ta lom kon cent rá ció éve (Egyen lí tô tár -
sa da lom kri ti kai és kul tu rá lis fo lyó irat – mel lék let, IX. év -
fo lyam 2011. áp ri lis)

2 H/2057. szá mú or szág gyû lé si ha tá ro za ti ja vas lat
3 E té má ban lásd pél dául: Az om buds ma ni in téz mé nyek

új ra sza bá lyo zá sa a 21. szá zad ban Ma gyaror szá gon és
Eu ró pá ban cí mû ta nul mány kö te tet (Or szág gyû lés Hi va -
ta la és Alap ve tô Jo gok Biz to sá nak Hi va ta la, 2012.)

4 Ez a bead vány – vél he tôen ad mi niszt rá ciós hi ba miatt –
nem ka pott ik ta tó szá mot, de elér he tô: www.par la -
ment. hu/biz/aeb/in fo/al lam pol ga ri_jo gok_biz to sa.pdf
(le tölt ve:2012. ok tó ber 26.)

5 AEB/153/2010.
6 AEB/163/2010.
7 AEB/147/2010.
8 A mun ka cso por tok jegy zô köny vei az elô ké szí tô bi zott -

ság dön té se ér tel mé ben nem nyil vá no sak. Ezért a ter ve -
ze tet sa ját, a bi zott ság szá má ra hi va ta lo san csa tolt pél -
dá nyom má so la ta alap ján idé zem.

9 A par la men ti pár tok az om buds ma ni rend szert il le tô –
al kot má nyo zá si fo lya ma tot – megelô zô ál lás pont jai ról
lásd: Tá bo ri Fe renc: Az om buds ma ni in téz mény sza bá -
lyo zá sá nak és a po li ti kai pár tok ál lás pont já nak ala ku lá -
sa Ma gyaror szá gon (in: Az om buds ma ni in téz mé nyek
új ra sza bá lyo zá sa a 21. szá zad ban Ma gyaror szá gon és
Eu ró pá ban cí mû ta nul mány kö te tet – Or szág gyû lés Hi -
va ta la és Alap ve tô Jo gok Biz to sá nak Hi va ta la, 2012.)

10 Gu lyás Ger gely (Fi desz) fel szó la lá sa: Az Or szág gyû lés
Al kot mány-e lô ké szí tô ese ti bi zott sá gá nak jegy zô köny -
ve: 2010. no vem ber 10. AEB (7/2010)

11 Ru bovsz ky György (KDNP) fel szó la lá sa: az Or szág gyû lés
ple ná ris ülé sé nek jegy zô köny ve: 2011. 02. 15. (65.
ülés nap) 34. fel szó la lás

12 Sa la mon Lász ló (KDNP) fel szó la lá sa (8–10. fel szó la lás),

Tú ri-Ko vács Bé la (Fi desz) fel szó la lá sa (34. fel szó la lás): az
Or szág gyû lés ple ná ris ülé sé nek jegy zô köny ve: 2011.
03. 23. (77. ülés nap). Szá jer Jó zsef (Fi desz) fel szó la lá sa
(56. fel szó la lás), Kô sze gi Zol tán (Fi desz) fel szó la lá sa
(106. fel szó la lás), Gu lyás Ger gely (Fi desz) fel szó la lá sa
(138. fel szó la lás): az Or szág gyû lés ple ná ris ülé sé nek
jegy zô köny ve: 2011. 03. 25. (79. ülés nap). Szász fal vi
Lász ló (KDNP) fel szó la lá sa: az Or szág gyû lés ple ná ris ülé -
sé nek jegy zô köny ve: 2011. 04. 01. (81. ülés nap) 26.
fel szó la lás

13 Bö decs Bar na (Job bik) fel szó la lá sa: az Or szág gyû lés ple -
ná ris ülé sé nek jegy zô köny ve: 2011. 04. 01. (81. ülés -
nap) 60. fel szó la lás. Szi li Ka ta lin (füg get len) fel szó la lá -
sa: az Or szág gyû lés ple ná ris ülé sé nek jegy zô köny ve:
2011. 04. 04. (82. ülés nap) 323. fel szó la lás

14 Jó ri And rás (adat vé del mi biz tos) fel szó la lá sa: az Or szág -
gyû lés ple ná ris ülé sé nek jegy zô köny ve: 2011. 03. 22.
(76. ülés nap) 33. fel szó la lás. A fel szó la lás mel lett lásd
még: 95/46/EK Irány elv

15 Kál lai Er nô (nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gi jo gok or szág -
gyû lé si biz to sa) fel szó la lá sa: az Or szág gyû lés ple ná ris
ülé sé nek jegy zô köny ve: 2011. 03. 22. (76. ülés nap) 35.
fel szó la lás

16 Fü löp Sán dor (jö vô nem ze dé kek or szág gyû lé si biz to sa)
fel szó la lá sa: az Or szág gyû lés ple ná ris ülé sé nek jegy zô -
köny ve: 2011. 03. 22. (76. ülés nap) 37. fel szó la lás

17 Az ere de ti elô ter jesz tés rôl lásd: T/2627. szá mú tör vény ja -
vas lat 30. cikk. A mó do sí tó ja vas la tok ról lásd:
T/2627/145. szá mú kap cso ló dó mó do sí tó ja vas lat.
T/2627/173. szá mú zá ró sza va zás elôt ti mó do sí tó ja vas lat.

18 T/2627. szá mú tör vény ja vas lat 24. cikk (2) be kez dés e)
pont

19 T/2627/64. szá mú mó do sí tó ja vas lat. Opi ni on on three
le gal qu e sti ons ari sing in the pro cess of draf ting the
new Con sti tu ti on of Hun ga ry CDL-AD (2011)001.
(a vé le mény szá ma:614/2011)
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20 T/3585. szá mú tör vény ja vas lat és an nak in do ko lá sa. Ki -
hir de té se után: 2011. évi CXI. tör vény az alap ve tô jo gok
biz to sá ról

21 T/3585/12. szá mú mó do sí tó ja vas lat
22 T/3585/78. szá mú kap cso ló dó mó do sí tó ja vas lat
23 T/3585/22. szá mú mó do sí tó ja vas lat, T/3585/70. és

T/3585/71. szá mú kap cso ló dó mó do sí tó ja vas la tok
24 T/3585/74. és T/3585/75. szá mú kap cso ló dó mó do sí tó

ja vas la tok
25 Ré pás sy Ró bert (ál lam tit kár) fel szó la lá sa: az Or szág gyû -

lés ple ná ris ülé sé nek jegy zô köny ve: 2011. 06. 23. (103.
ülés nap) 92. fel szó la lás

26 Sza bó Má té (az ál lam pol gá ri jo gok or szág gyû lé si biz to -
sa) fel szó la lá sa: az Or szág gyû lés ple ná ris ülé sé nek jegy -
zô köny ve: 2011. 06. 23. (103. ülés nap) 94. fel szó la lás

27 bô veb ben lásd: Fü löp Sán dor (a jö vô nem ze dé kek or -
szág gyû lé si biz to sa) fel szó la lá sa: az Or szág gyû lés ple ná -
ris ülé sé nek jegy zô köny ve: 2011. 06. 23. (103. ülés nap)
96. fel szó la lás

28 bô veb ben lásd: Kál lai Er nô (a nem ze ti és et ni kai ki sebb -
sé gi jo gok or szág gyû lé si biz to sa) fel szó la lá sa: az Or szág -
gyû lés ple ná ris ülé sé nek jegy zô köny ve: 2011. 06. 23.
(103. ülés nap) 98. fel szó la lás

29 Bar tos Mó ni ka (Fi desz) fel szó la lá sa (102. fel szó la lás),
Csö bör Ka ta lin (Fi desz) fel szó la lá sa (106. fel szó la lás), Lu -
kács Ta más (KDNP) fel szó la lá sa (110. fel szó la lás), Gaj da
Ró bert (Fi desz) fel szó la lá sa (116. fel szó la lás): az Or szág -
gyû lés ple ná ris ülé sé nek jegy zô köny ve: 2011. 06. 23.
(103. ülés nap)

30 Já vor Be ne dek (LMP) fel szó la lá sai (104, 120. és 134. fel -
szó la lá sok), Stei ner Pál (MSZP) fel szó la lá sa (108. fel szó la -
lás), Gyü re Csa ba (Job bik) fel szó la lá sa (112. fel szó la lás),
Sza bó Tí mea (LMP) fel szó la lá sa (114. fel szó la lás), Bö decs
Bar na (Job bik) fel szó la lá sai (118. és 126. fel szó la lá sok),
Schiffer And rás (LMP) fel szó la lá sai (122. és 130. fel szó la -
lá sok), Gyenes Gé za (Job bik) fel szó la lá sa (124. fel szó la -
lás), Var ga Gé za (Job bik) fel szó la lá sa (128. fel szó la lás),
Lend vai Il di kó (MSZP) fel szó la lá sa (132. fel szó la lás): az
Or szág gyû lés ple ná ris ülé sé nek jegy zô köny ve: 2011. 06.
23. (103. ülés nap). Gau di Nagy Ta más (Job bik) fel szó la -
lá sa (308. fel szó la lás), Já vor Be ne dek (LMP) fel szó la lá sa
(310. fel szó la lás), Bö decs Bar na (Job bik) fel szó la lá sa
(312. fel szó la lás), Schiffer And rás (LMP) fel szó la lá sa
(314. fel szó la lás): az Or szág gyû lés ple ná ris ülé sé nek
jegy zô köny ve: 2011. 07. 11. (108. ülés nap).

31 Ré pás sy Ró bert (ál lam tit kár) fel szó la lá sa: az Or szág gyû -
lés ple ná ris ülé sé nek jegy zô köny ve: 2011. 06. 23. (103.
ülés nap) 138. fel szó la lás

32 Az Or szág gyû lés Al kot mány ügyi, igaz ság ügyi és ügy ren -
di bi zott sá gá nak jegy zô köny vei: 2011. jú nius 20, 2011.
jú nius 27, 2011. jú nu is 29, 2011. jú lius 8. Az Or szág -
gyû lés Em be ri jo gi, ki sebb sé gi, ci vil- és val lás ügyi bi zott -
sá gá nak jegy zô köny vei: 2011. jú nius 20, 2011. jú nius
27, 2011. jú nius 29. Az Or szág gyû lés Fenn tart ha tó fej lô -
dés bi zott sá gá nak jegy zô köny vei: 2011. jú nius 20,
2011. jú nius 27, 2011. jú lius 4. 

33 T/3586. szá mú tör vény ja vas lat és an nak in do ko lá sa. 
Ki hir de té se után: 2011. évi CXI I. tör vény az in for má ciós
ön ren del ke zé si jog ról és az in for má ció sza bad ság ról

34 2011. évi CXI I. tör vény az in for má ciós ön ren del ke zé si
jog ról és az in for má ció sza bad ság ról V. és VI. fe je zet, 
a ki ne ve zés rôl pe dig a 40. § (1) be kez dés

35 2011. évi CXI I. tör vény az in for má ciós ön ren del ke zé si
jog ról és az in for má ció sza bad ság ról 6. § (1) és (5) be -
kez dés

36 2011. évi CXI I. tör vény az in for má ciós ön ren del ke zé si
jog ról és az in for má ció sza bad ság ról 3. § 5. pont

37 Ré pás sy Ró bert (ál lam tit kár) fel szó la lá sa: az Or szág gyû -
lés ple ná ris ülé sé nek jegy zô köny ve: 2011. 06. 23. (103.
ülés nap) 140. fel szó la lás

38 Jó ri And rás (adat vé del mi biz tos) fel szó la lá sa: az Or szág -
gyû lés ple ná ris ülé sé nek jegy zô köny ve: 2011. 06. 23.
(103. ülés nap) 142. fel szó la lás. Lásd to váb bá: 95/46/EK
Irány elv

39 lásd pél dául: www.o ri go. hu/itt hon/20110708-in ter ju- jo -
ri -and ras -a dat ve del mi- biz tos sal.html

40 Gaj da Ró bert (Fi desz) fel szó la lá sa (144. fel szó la lás) és
De me ter Zol tán (Fi desz) fel szó la lá sa (146. fel szó la lás): az
Or szág gyû lés ple ná ris ülé sé nek jegy zô köny ve: 2011. 06.
23. (103. ülés nap)

41 Stei ner Pál (MSZP) fel szó la lá sa (148. fel szó la lás), Nya kó
Ist ván (MSZP) fel szó la lá sa (150. fel szó la lás), No vák Elôd
(Job bik) fel szó la lá sa (152. fel szó la lás), Schiffer And rás
(LMP) fel szó la lá sai (154. és 160. fel szó la lá sok), Lend vai
Il di kó (MSZP) fel szó la lá sa (156. fel szó la lás), He ge dûs Ló -
ránt né (Job bik) fel szó la lá sa (158. fel szó la lás): az Or szág -
gyû lés ple ná ris ülé sé nek jegy zô köny ve: 2011. 06. 23.
(103. ülés nap). Nya kó Ist ván (MSZP) fel szó la lá sai (46. és
52. fel szó la lá sok), Lam perth Mó ni ka (MSZP) fel szó la lá sai
(48, 56, 62 és 66. fel szó la lá sok), Schiffer And rás (LMP)
fel szó la lá sai (50, 54. és 60. fel szó la lá sok): az Or szág gyû -
lés ple ná ris ülé sé nek jegy zô köny ve: 2011. 06. 28. (105.
ülés nap). Schiffer And rás (LMP) fel szó la lá sa (292. fel szó -
la lás), No vák Elôd (Job bik) fel szó la lá sai (294, 296, 298,
300 és 302. fel szó la lá sok): az Or szág gyû lés ple ná ris ülé -
sé nek jegy zô köny ve: 2011. 07. 11. (108. ülés nap). 

42 Ré pás sy Ró bert (ál lam tit kár) fel szó la lá sa: az Or szág gyû -
lés ple ná ris ülé sé nek jegy zô köny ve: 2011. 06. 23. (103.
ülés nap) 162. fel szó la lás

43 Az Or szág gyû lés Al kot mány ügyi, igaz ság ügyi és ügy ren -
di bi zott sá gá nak jegy zô köny vei: 2011. jú nius 20, 2011.
jú nius 27, 2011. jú nu is 29, 2011. jú lius 8. Az Or szág -
gyû lés Em be ri jo gi, ki sebb sé gi, ci vil- és val lás ügyi bi zott -
sá gá nak jegy zô köny vei: 2011. jú nius 22, 2011. jú nius
27, 2011. jú nius 29. Az adat vé del mi biz tos vé le mé nyé rôl
lásd: AIB 70/2011. (az Al kot mány ügyi bi zott ság ik ta tó -
szá ma) vagy XX-AJ FO/1187/2011 (az Adat vé del mi Biz tos
Hi va ta lá nak hi vat ko zá si szá ma)

44 lásd pél dául: Szik lay Jú lia: Ha ta lom megosz tás és om -
buds ma ni in téz mé nyek az eu ró pai jog ál la mi kul tú rák ban
(in: Az om buds ma ni in téz mé nyek új ra sza bá lyo zá sa a 21.
szá zad ban Ma gyaror szá gon és Eu ró pá ban – Or szág gyû -
lés Hi va ta la és Alap ve tô Jo gok Biz to sá nak Hi va ta la,
2012.)

45 az adat vé del mi biz tos és a kor mány vi tá já ról lásd pél -
dául: www.o ri go. hu/itt hon/20110708-in ter ju- jo ri -and -
ras -a dat ve del mi- biz tos sal.html, www.he ti va lasz. hu/itt -
hon/tobb- mint-280- vissza e lot- si ke rult-ki szur ni-38906 
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