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Módosító javaslat

Helyben
Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94 . § (1) bekezdése
alapján a Büntető Törvénykönyvről szóló T/6958. számú törvényjavaslathoz az alább i

módosító javaslato t

terjesztem elő :

A törvényjavaslat a következő új 222. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki :

„Közérdekű adat közzétételének elmulasztása
222. § (1) Aki a közérdekű adat közzétételére vonatkozó törvényi kötelezettségét elmulasztja, vétsége t

követ el, és két évig terjed ő szabadságvesztéssel büntetend ő .
(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben meghatározot t
bűncselekményt jogtalan haszonszerzés végett követik el . ”

INDOKOLÁS

A módosító javaslat célja új, a közérdek ű adatok közzétételének elmulasztását vétségként büntetni
rendelő tényállás megállapítása .

A visszaélés közérdekű adattal elkövetési magatartásként tartalmazza azt az esetet, amikor a közérdekű
adatok nyilvánosságáról szóló törvényi rendelkezések megszegésével az arra kötelezett — a
törvényjavaslat szerint jogerős bírósági döntésben megállapított — tájékoztatási kötelezettségének nem
tesz eleget, ami a közérdek ű adatok nyilvánosságára vonatkozó törvények rendszerében jóval kisebb
súlyú jogsértéseket is magában foglal, mint a közzétételi kötelezettségek elmulasztása .

A közzététel az információszabadság egyik, ugyanakkor a legfontosabb eleme, azonban a jogalkalmazá s
nem tekinti a jogszabályban elrendelt közzétételi kötelezettség elmulasztását olyannak, ami a visszaélé s
közérdekű adattal vétsége elkövetésének megállapítását megalapozná . Legalábbis ezt látszik
alátámasztani, hogy bár az információszabadságról szóló törvény közzétételi rendelkezéseinek vagy a
közpénzek felhasználásával összefüggő adatok közzétételét előíró „üvegzsebszabályoknak” a
megsértésére igen könnyű példát találni a közelmúltból, önmagában közérdekű adat közzétételének
elmaradása miatt büntetőeljárás ismereteim szerint egyetlen alkalommal sem indult . [A hatályos Btk.



177/B. § egészének jogalkalmazási gyakorlata sem számottev ő , hiszen a tényállás alapján 2005 és 201 0

között összesen hat (!) esetben történt vádemelés . ]

E helyzet megszüntetése érdekében javaslom a törvényben elrendelt közzétételi kötelezettsé g

elmulasztását önálló vétségként büntetni rendelni .
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