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Módosító javaslat

Dr. Katona Béla úrnak
az Országgyűlés elnökének
Helyben
Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94 .§ (1) bekezdése és 102 .§ (1) bekezdése alapján a min ősített adat
védelmér ől szóló T/6147 . számú törvényjavaslathoz az alábbi
módosító javaslatot
nyújtjuk be:
A törvényjavaslat 32 . §-ának (1) bekezdése maradjon el :
„[(1) A személyes adatok védelmér ől és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992 .
évi LXIII. törvény (a továbbiakban : Avtv .) a következő 198. §-sal egészül ki :
„198. § A Kormány és az ügyrendje alapján létrehozott testület ülésér ől készült
összefoglaló, emlékeztet ő, továbbá kép- vagy hangfelvétel a keletkezését követ ő huszonö t
éven belül nem nyilvános, annak e határid ő n belül való megismerését az adott testüle t
vezetője engedélyezheti.]”
Indokolás
A 32 .§ (1) bekezdése az Avtv-be egy alkotmányellenes szabályt kíván beiktatni . A tervezett
198. § esetében nem érvényesülnek a döntés megalapozását szolgáló adatok megismerésér e
vonatkozó kritériumok – a döntés meghozatala után az ilyen adatok megismerését csa k
rendkívül szűk körben lehet korlátozni . Szintén nem érvényesülnek a min ősített adato k
esetében a minősítésre irányadó szempontok (lásd a törvényjavaslat 5 .§-át).
Az Alkotmánybíróság a 12/2004 (IV .7 .) határozatában rögzítette, hogy „a közérdek ű adatok
nyilvánosságának korlátozása csak akkor alkotmányos, ha az nem csupán formáli s
szempontokon nyugszik, hanem a korlátozással szemben tartalmi követelmények i s
érvényesülnek, s a korlátozás addig marad fenn, amíg azt a tartalmi követelménye k
indokolják .” A tervezett 198.§ tisztán formális szempontokat határoz meg .
A kormányülések nyilvánosságáról szóló 32/2006 . (VII. 13 .) AB határozat a korábbi
határozatban kifejtett elvet tovább részletezte . „Tartalmi követelmény, hogy az
információszabadság korlátozásának kényszerít ő oka legyen, és a korlátozás mértéke az
elérendő céllal arányban álljon . Jelen ügyben az alapjog-korlátozás - törvénybe n
meghatározott - legitim indoka az, hogy a kormányülésekről készült dokumentumoknak a
honvédelmi, nemzetbiztonsági, b űnüldözési, bűnmegelőzési, központi pénzügyi, külügyi,

nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő és az igazságszolgáltatási érdeket közvetlenül sért ő
vagy veszélyeztető adatai csak késleltetetten, egy bizonyos idő elteltével legyenek
megismerhetők." A 19/B . § nem felel meg ennek az el őírásnak. Amennyiben ezeket a
szempontokat mégis beépítenék a §-ba, úgy azzal egész szakasz értelmét vesztené, mivel a
minősített adatok védelmére vonatkozó szabályozást kett őzné meg .
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