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Az Országgyűlés Informatikai és távközlési bizottsága a Házszabály 94 . § (1) bekezdése, valamint a
102 . § (1) bekezdése alapján az elektronikus információszabadságról szóló T/16350 . számú
törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslatot

terjeszti elő :

A törvényjavaslat 12 . § (5) bekezdését elhagyni javasoljuk :

[„(5) A Magyar Közlöny (1) bekezdés alapján közzétett változatának üzleti célú felhasználását
kormányrendelet díjfizetéshez kötheti ."]

Indokolás

Az Alkotmány 61 . § (1) bekezdése szerint a Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van arra,
hogy a közérdekű adatokat megismerje, illetőleg terjessze . Az Alkotmánybíróság ezen alkotmányos
szabályra alapozva a 19/1995 . (111 . 28 .) AB határozatban kimondta, hogy a személyes adatok
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992 . évi LXIII . törvény (Aviv.) „nem
tartalmaz olyan korlátozó rendelkezést, amely a közérdekű adatok megismerését célhoz kötötté
teszi. Ezáltal a szabályozás megengedi azt is, hogy a kérelmező ne csupán közérdekből, hanem pl .
saját jogos érdekei érvényesítése, vagy csoportérdek megvalósítása céljából kezdeményezze a
közérdekű adat megismerését. Az Avty. szerint a közérdekű adatot kezelő szerv nem jogosult az
adatkérés céljának vizsgálatára sem. [ . . .] Az Alkotmány 61 . § (1) bekezdése nemcsak a közérdekű
adatok megismeréséhez, hanem ezeknek az adatoknak a terjesztéséhez való jogot is biztosítja . A
közérdekű adatok terjesztése egyaránt jelentheti az adatok köz-, illetve magáncélú megismertetését
és felhasználását."
A közérdekű adat fogalmának az Avty . 2005 . június 1-én hatályba lépett módosított szövege nem
hagy kétséget afelől, hogy a jogszabály közérdekű adat : „közérdekű adat: az állami vagy helyi
önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv
vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adatfogalma alá
nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül
kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől . " (Avty. 2 . § 4 . pont)
Alkotmányellenes tehát minden olyan rendelkezés, amely közérdekű adatok terjesztését, vagy üzleti
célú felhasználását díjfizetéshez kívánja kötni .
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