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Országgyűlés
Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i
bizottsága
Zárószavazás előtti módosító javasla t
Kövér László úr ,
az Országgyűlés elnöke részére
Helyben
Tisztelt Elnök Úr !
Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekr ől
szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 102 . § (1) bekezdése és 110 . §-a alapján az
Országgyűlés 2013 . április 30-ai ülésnapján elfogadott, de a köztársasági elnök álta l
megfontolásra visszaküldött, Az információs önrendelkezési jogról és a z
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról szóló T/10904/10 .
számú törvényhez a következő
zárószavazás el őtti módosító javaslato t

terjeszti elő :
1 . A törvény 1 . §-a elmarad, egyidej űleg a további §-ok számozása értelemszer űen
megváltozik:
41• §
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011 . évi
CXII. törvény (a továbbiakban : Infotv.) 2. §-a a következ ő (6) bekezdéssel egészül ki :
"(6) E törvény hatálya nem terjed ki a külön törvényben szabályozot t
tájékozódási, iratmegismerési, betekintési és másolatkérési jogokra .]""
2 . A törvény 2 . §-a a következ ők szerint módosul :
"2. §
Az [Infotv.] információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011 . évi
CXII. törvény (a továbbiakban : Infotv.) 26 . § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„(2) Közérdekb ől nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljár ó
személy neve, feladatköre, munkaköre, vezet ői megbízása, a közfeladat ellátásával
összefügg ő egyéb személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek

megismerhető ségét törvény el őírja. A közérdekből nyilvános személyes adatok a célhoz
kötött adatkezelés elvének tiszteletben tartásával terjeszthet őek. A közérdekből nyilváno s
személyes adatok honlapon történ ő közzétételére az 1 . melléklet és a közfeladatot ellátó
személy jogállására vonatkozó külön törvény rendelkezései irányadóak .""

3 . A törvény 4 . §-a a következ ők szerint módosul :
„4• §
Az Infotv . 30. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki :
„(7) A [közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítése nem eredményezhet a
külön törvényben szabályozott ellenőrző szervek ellen őrzési jogosítványaival azono s
mélységű és terjedelmű adatbetekintést és adatkezelést] közfeladatot ellátó szerv
gazdálkodásának átfogó, számlaszint ű, illetve tételes ellen őrzésére irányul ó
adatmegismerésekre külön törvények rendelkezései irányadók . Ha erre való hivatkozással
az adatigénylés elutasításra kerül, az adatigényl ő azInfotv. 52 . §-a alapjána

Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet .”"
Indokolá s
1. Bár a törvény 1 . §-a csak egyértelmű síteni kívánta, hogy az Infotv .-ben biztosított
közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jog, valamint az érintettet az Infotv . 15 . §-a alapján
megillető tájékozódási jog nem azonos az egyes speciális eljárási törvényekben meghatározot t
iratmegismerési, betekintési joggal (pl . Pp., Be., Szabs . tv., Ket .), sem az érintettet az egyé b
törvények alapján megillető tájékozódási joggal, annak érdekében, hogy nem lehessen téve s
következtetéseket levonni ezen külön törvények szerinti jogorvoslati lehet őségeket illetően,
figyelemmel a köztársasági elnök álláspontjára is, indokolt ezen rendelkezés elhagyása.
2. Ez a javaslat jogtechnikai módosítást tartalmaz .
3. A közfeladatot ellátó szervek gazdálkodásának célszer űségét, eredményességét valamin t
törvényességét érintő ellenőrzések lefolytatására külön törvényben meghatározott szerve k
jogosultak és nem az Infotv. szerinti adatigénylő . (E rendelkezés nem zárja ki ugyanakkor,
hogy az állampolgárok e szervek költségvetésével, a költségvetését érint ő juttatásokkal ,
kedvezményekkel, vagyonának kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az
azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érint ő bármilyen jog
megszerzésével, támogatások felhasználásával kapcsolatos egyes adatoka t
megismerhessenek .) Amennyiben a közfeladatot ellátó szerv ezen rendelkezésre hivatkozássa l
elutasítja az adatigényl ő közérdekű adat megismerésére irányuló kérelmét, illet őleg a
kérelmező úgy véli, hogy a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adato k
megismeréséhez fűződő joga sérült, úgy az Infotv . 52. §-a alapján a Hatóság vizsgálatát
kezdeményezheti.
Budapest, 2013 . június 3 .
Dr. Cser-Palkovics Andrá s
a bizottság elnöke

