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Budapest

Tiszte|t E|nök UrI

Kérern, engedje meg, hogy az a|ábbÍakban tájékoztaSsam á||áspontomró| a
földmérési éS térképészeti tevékenységró| szó|ó T/6352' számú törvényjavas|athoz
7 ' s/ámon benyújtott módositó javaslat{aI kapcsoIatban'

A módosító javas|at 3' pontja az informác|óS önrende|kezési jogró| és aZ
információszabadságró| szó|ó 2011' éui cX||' törVény (1nfotv') módosításáVaI
|ehetővé kívánja tenni a köZérdekű adatok megismeréséhez Va|ó jog ko||áIazását aZ
adai köZérthetó formában torténó megismeréséheZ SzÜkséges szakértelem
igénybeVéte|ére tekintettei'

Úgy vélem, a módosíió javas|at tartalma nincs Összhangban aZ A|aptörvénnye| és az
aIapjogi korlátozás A|kotmánybíróság á|taI kimunká|t fe|tételeive|' Az A|aptörVény |'
cikk (3) bekezdése szerint az alapvető jogokra és kotelezettségekre Vonaikozó
szabályokat tÖrvény á||apitja meg' A|apvető jog más alapveiő jog érvényesÜlése
Vagy Valame|y alkotmányos érték Véde|me érdekében, a fe|téi|enü| szÜkséges
mértékben. az e|érni kíVánt céllaI arányosan, az a|apvető jog lényeges tartalmának
tiszteIetben tartásáVaI kor|átozható,

A módosító javas|at e|fogadása esetén a törvény egyes, a fdidméréShez és
térképészeti tevékenységhez kapcso|ódó közérdeki] adatok rnegismerését
kor|átozná' EZt a módosító javas|at azza| indoko|ja, hogy ,,ezen dokumentumak
szakismeret nélküIi megismerése, egyes adatoknak önmagukban való értelmezése
félreéftésekhez, téVes köVetkeztetések levonásához vezethet' ezéi fennall a
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veszé|ye a biftokhatárviták és a
növekedésének',,

bírósági eljárások számának je|entős

A módosító javaSIat indoko|ásában megjeJö|t cé|ok nem íele|tethetok rneg az aIap]ogjkoriátozás szabá|yozási fe|iételeinek' Á fé|reértések és biftokhatárViták mege]ózése
nem é]apvetó jog' Ietve a||.otmányos éfték' Ha - feltéVe' de meg nem engedve - aszaba|yozás ce]a oSSZhangban |enne aZ aIapjogi korlátozái A|aptörVényben
m,eghatáro'zott |ehetséges cé]jaiva|, akkor is kifogáso|andó, hogy a kor|átozás nemkényszeritóen SZükségeS a cé| e|é|éséhez' Az esét|eges fé|reéiések tisziázhatók ésa biftokhatárviták rendezése is Iehetséges a közérdekű adatok megismeréséhez va|ó
]og kor|átozása né]kül'

A módosító javas|at a T/6352' számÚ torvényjavas|at szabá|yazási tárgyan messze
tÚ]terjeszkedVe az Infotv módosítáSáVal az információszaóadság érvenyesÜlését
kíVánja korlátozni' Ezzel kapcso|atban á|ta|ános érvénnye| kije|e;thető' hogy bárfontos a kozérdekű adatok közérthetó kÖz|ése, azonban az adatokhaz va)óhozzáÍérés nem koíátozható a[|a hivatkozva. hogy az adatigénynek nem |ehet
!:z9rt!9tö formában e|eget tenni' EZ o|yan g","n"i'áli" szabá|y] ameiyet az tnfotv'
30' s (2) bekezdése kife]ezetten e|őir'

A közérdekL] adatok hoZZáÍé|hetósé9e az á||am' a kózügyek átláihatóságát'
el]enorjzhelőSegét szoIgálja' Egy demokratikus jogá]]amban alőgi szabá|yozásnak
abbó] ke|l kjindu|nia. hogy a demokratikuÁ 

-kozvétemény 
akkor is kepeskontrol|funkció]át eIlátni, ha Valame|y Ügyben csak nehezen éfté|n,]ezhetö közércJeki]adatok ál|nak |endelkezésre NleggyőZődésem szerint sértené a kóZérdeku adatokmegismeréséhez Va|ó jogot és dernok|at]kus jogállamiságot' ha aZ á||arnpo|gárok

csak az áliami szervek á|ta| ' 'emésahetőVé lett' ' ' azaz például szűri' áta|aiíiott,
kivá|ogatott, érte|mezett kozérdekű adatokhoz juthatnának hozzá, ezén nem enek
egyet oIyan törVénymódosítássaI amely utat nyit i|yen he|yzet kiaIaku|ása ejött.
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