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Írásbeli kérdés

„Mit rejteget miniszter ítr?" címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani
Hiller Istvánhoz, az Oktatási és Kulturális Minisztérium miniszteréhez .
A kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr!

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján hiába keressük az „üvegzseb" oldalt . Nérni
keresgélés után a közérdekű adatok cím alatt találjuk az alábbiakat :

„Az elektronikus információszabadságról szóló hitvény végrehajtásáról szóló IHM rendelet
előírta, hogy a min.isztériurn "Közérdekű adatok" megnevezéssel a főoldalról közvetlenül
elérhető oldalakat köteles működtetni az információszabadságról szóló törvényben meghatározott
adatok közzététele céljából. A korábbi, ún . "Uvegzseb" jogszabályokat és az
informkiószabadságról sz616 t6tv6nyt a rész-egész viszonnyal lehetne jellemezni, azaz a korábbi
adatok. közzététele mellett a minisztérium további új információkat is automatikusan
nyilvánosságra hoz. A régi "Üvegzseb" oldal ezért megszűntetésre került, tartalma a Közérdekű
adatok oldalakba integrálódott..° z integrálássall reményeink. szerint javult az oldal
áttekinthetősége és a közérdekű adatok közötti keresés minősége .
Közérdekű adatok . az OM honlapon :
http://-\vww.om.hu/tnain.php?foldcrlD=120 5 „

A megjelölt linkre kattintva azonban a következő „aktuális" információk találhatók :
Foglalkotitatottak,juaatások
2005. december 27 .
(üres)
Támogatások
2005. december 21 .
Szerződések
2005 . december 21 .
(nem a támogatások és szerződések listája látható, hanem konkrét szerződésre, vagy támogatásra
- számos adat alapján - lehet kérdezni)
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hgyéb kij etések_

2006. augusztus 11 .
(üres)
Költs é,uhatékonvságjavítása
2006. augusztus 11 .
(itt egy 2005-ös beszámoló olvasható)

Tisztelt Miniszter úr!

A korábbi, viszonylag áttekinthető „üvegzseb" link megszüntetése, az adatok integrálása nem az
információk bővítését, hanem az információk elrejtését és áttekinthetetlenségét eredményezte . A
meglévő linkek részben elavultak, részben feltöltetlenek .

Kérdezem Miniszter urat :

Miként kíván érvényt szerezni a vonatkozó jogszabálynak?

Miként kíván megfelelni a közpénzek elköltésével kapcsolatosan a nyilvánosság és az átláthatóság
elvének?

Tisztelettel várom válaszait

Budapest, 2006 . november 28 .

H lász János
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
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