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Tárgy: A közérdekú adatokmegismerésének alaptörvény-ellenes korlátozásátielentő

módosíto javaslatról szóIó tájékoúúás

Tisáelt Képviseló asszony/ur!

A ftjldmérési és téIképészeti tevékenységről szóIó T/6352, számú törvényjavaslathoz Font

Sándol komrínypáÍi képvise|ő áItal2012. mfucius 27. napján benyújtott módosító iavaslata a

kiizéIdokú adatok megismeréséhez fizódő jog további korlátozását ilányozza az inlolmációs

öffendelkezési jogról és az infomációszabadságról szóló 2011' óü cxll' töNény (ljtv') 27.$
(2) bekezdésének módosításával.

A módosító javaslat 3- pontja fe]hatalmazást kíván adni alaa, hogy az inforrnációszabadságot

az adatfajták meghatározásával törvény az adatok közérthető formában történő

megismeréséhez szükséges szakértelem igónyt'evételére tekintettel korlátozhassa.

Az Ijtv. módosítása a kiizérdekű adatok megismeréséhez Ííiződő alkotmányos

alapjognak olyan új korlátozási lehetőségét nyitja m€g' ameb éles ellentétben áll az

információszabadság alapcélkitűzéseivel és a|kotmányos elveivel azáltal, hory az adatok

megismerhetőségét az információ közértheÚőségétől teszi függővé. Kérjük, hos/

szavazzon nemmel az előterj esztésre !

l. Az ]jtv. 30.$ (2) belezdése éúelmében az adatigénylésnek közérthető formában kell eleget

tenni' A kőzéfthetőség követelrnénye a megismerés szabadságát elősegítő, techrrikai .ie]Jegií
előírás, mellyel tjsszhangbal az adatszoIliútatást úgy kell leljesíteni, hogy ktilönösebb

nehézségek nélkül az adatigénytő annak tarta]rnát megértlesse. Így péld,ául úgy kell

felismerhetetlenné tenni az adatigénylő Iít4l meg nem ismelhetó adatokat tljtv' 3o.$ (1)

bekezdés], hogy az ne tegye értelmezhetetlenné a nyilvánosság korlátozás aiá nem ta1tozó

infomációt.

1135 BudapestTátra utca 15/b' te||209.0046 Íax'21g.0755
e-maiL tasz@tasz.hu ! homepaget http//www.tasz.hu



!i r.n|| í
-  r l l ' ; " , :c  rcJ
.l|í '
tl" - 

"
2. A nódosí1ó javaslat patemalista szen élele relatívizálja az inÍbmációszabadságot. vaí egy

olyan olvasata is az előtedesáésnek, miszerint' ha az adatigénylő rendelkezik a kellő

szakéfielemmel _ például az adat tárgyához kapcsolódó felsőfoku végzettséggel akkor nem

tagadható lneg az adatigénylés. A módosító j avas]at a megkülirnbözetés tilalmába ütkőzik'

A TASZ elfogadhatatlannak taÍtja, hogy az allam átlátha1ó működését azon az a|apon

korlátozza a jogalkotó, hogy az adatigénylő polgrár nem rendelkezik megfelelő

szakismcletekkel' és ezéft nem tudia éItelmezrri, használni az adatokat' A közfeladatot el1átó

szervckke] támasztott elvárás ezzel éppen ellentétes: az adatok esetleges kétéIte]rnúsége

esetében eló kellene segítenie a közérdekíi adatok megértését. Az adatkeze]őknek €z a

magatartása állhat össáangban az Ijtv. 32'$.ban foglalt közvélemény pontos tájékoáatásátak

elősegítését előíIó követelményével.

3' A közérdekú adatigénylést nem kell indokolnia az adatigényJőnek, az adatszolgáltatásnak a

gyakollatban e]őforduló indokltási kötelezettséghez kötése törvényellenes. Szélsőségesen

Íbgalmazva akár a szobánk kitapéti2ásához is kérhetjiik állami vagy önlonná1yzati

szerződések másolatát. Ebből az is következik' hogy akár egyszeríi, készletező adatgÉjtés

céljából is igényelhetünk ada1okat, nem feltétele a köZérdekú adatok megismeréséhez fÍjződő

jog gyakorlásának az' hogy a megszerzett ismereteket szakmai vagy közéleti

tevékenységÍink solán, az egyéni képességeinknek megÍ.elelően - ténylegesen hasznosítsuk.

4. A módosító javaslat niícsen tekintettel továbbá az ]jtv. belső kohelenciájára. A 30.$ (2)

bekezdése szelint ugyanis nem lehet elutasítani az adatigénylést arra hivatkozással' hogy

annak köZéfthető formában nem lehet eleget tenni. Ezt a rendelkezést Font Sándor álta]

j egyzett ilomány é ntet1enü1 hagyja.

5. A módosító iavaslat semmibe veszi az inJormációszabadság alapvető célját' nevezetesen az

állam és a polgrirok között femríIló aszimmetrikus információs helyzet mérsékléséIe való

töIekvést. Jellemzően az ada1igényló nem rendelkezik ism€Ietekkel az állam t€vékenységéIől,

és eZéí kér információkat' AZ ismeretek birtoklása révén az állam hatalmi előnyét hívatott

ellensrrlyozrri a köZérdekíi adatok megismeftetőségének a joga. A nyilvánosság főszabáIya

alóli kivételek lehetősége mlár önmagában az iúomációs ki€gyensúlyozatlanságot növeli

tovább, a módosító javaslat azonban a további korlátozásnak egy cinil.us alapját teremti meg
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szakételem alapján, önkényesen minősítenek adatokat nyilv{ánosság elől elzárhatonak.

Tisztelt Képviselő asszony/úr! Kifej.ett indokainkr& tekintettel kérjÍk' hos. ánjon ki az

állam át|áthatóságs mellett és szavazon a mórlosító javas|at elutasítására!

Budapest, 20 12. mfu cius 28.
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Elnök Adatvédelem és Infomrációszabadsáe

Programvezető
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