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Tisztelt Miniszterelnök Úr! 
 
 
A Társaság a Szabadságjogokért ezúton szeretné felkérni, hogy tegye meg a szükséges lépéseket a 
kormány működésének nyilvánossága érdekében. 
 
A 2002-ben a hivatalba lépő miniszterelnök a „jogállam helyreállítása” keretében ígéretet tett arra, 
hogy a kormányülések nyilvánosságát vissza fogja állítani. Az eltelt két évben nem történt érdemi 
előrelépés ez ügyben, a kormányülésekről készül ugyan hangfelvétel és a hangfelvételek alapján 
összefoglaló, de mindkét forrás államtitoknak minősül. 
 
Felidézve az adatvédelmi biztos 1999 júliusában kiadott ajánlását, amelyben felkérte „a 
Miniszterelnöki Hivatalt irányító minisztert és az igazságügyminisztert, hogy kezdeményezze a 
kormányülések tartalmi dokumentálásának olyan törvényi szabályozását, mely amellett, hogy 
biztosítja a külső befolyásolástól mentes kormányműködést, garantálja az állampolgárok az adott 
esetben akár késleltetetten érvényesülő – alkotmányban biztosított – jogát a közérdekű adatok 
megismerésére.” 
 
Emlékeztetve az Alkotmánybíróság 12/2004. (IV. 7.) AB határozatára, melyben kijelenti, hogy 
„A belső használatra készült, illetve a döntés-előkészítéssel összefüggő adatok fogalmi 
tisztázatlansága, differenciálatlansága, együttes használata, s azokkal kapcsolatban azonos 
szabályok alkalmazása önmagában is olyan súlyos szabályozási hiányt jelent, amely a közérdekű 
adatok nyilvánosságához való alkotmányos alapjog [Alkotmány 61. § (1) bekezdés] szükségtelen 
és aránytalan korlátozását eredményezi, mert bizonytalan körű adatok tekintetében rendeli el a 
nyilvánosság kizárását.” Egyúttal jelezve, hogy a hatályos államtitokról és a szolgálati titokról 
szóló 1995. évi LXV. törvénynek a kormányülések titkosítására vonatkozó rendelkezése pontosan 
az alkotmánysértőnek minősített normát használja. 
 
Kiemelve azt, hogy a 2004-2006-os kormányprogram célként tűzi ki, hogy „A demokrácia 
érvényesüléséhez és a korrupció visszaszorításához átláthatóvá kell tenni az állam működését. 
Ennek érdekében meg kell erősíteni a közérdekű adatok megismerésének és terjesztésének az 
Alkotmányban is biztosított jogát” és ennek érdekében a közérdekű adatok nyilvánosságáról 
szóló törvénybe foglalt garanciák átfogó felülvizsgálatát és tökéletesítését ígéri. 
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Kérjük, hogy szüntesse meg a kormányülések nyilvánosságának, így a közérdekű adatok 
megismeréséhez fűződő alkotmányos jognak szükségtelen és aránytalan korlátozását. Tegye a 
kormány munkáját átláthatóvá. 
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