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Módosító javaslat

Kövér László,
az Országgyűlés elnöke részér e

Helyben_

Tisztelt Elnök úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 40 . §-a,
41. §-a alapján az „a postai szolgáltatásokról szóló 2012 . évi CLIX. törvény
módosításáról” szóló T/8829számú törvényjavaslathoz a következ ő módosító
javaslatot terjesztem elő , amelynek megvitatását aGazdasági Bizottságban kérem .

A törvényjavaslat az alábbiak szerint módosul :

1 .§

A postai szolgáltatásokról szóló 2012 . évi CLIX. törvény 53 . § (4) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:

„(4) A postai szolgáltató a jogszabályban meghatározott adatokat köteles nyilvánosa n
hozzáférhetővé tenni. [Az egyetemes postai szolgáltatás keretében létrejött
postai szolgáltatási szerződésekre vonatkozó adatokat kivéve nem
minősülnek közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatnak az egyetemes
postai szolgáltató szolgáltatási szerződései, továbbá az egyéb olyan adat ,
amelynek nyilvánosságra hozatala az egyetemes postai szolgáltató vagy a z
egyetemes postai szolgáltató által a tisztességtelen piaci magatartás és a
versenykorlátozá s tilalmáról szóló törvény szerint közvetlenül vagy
közvetve irányított vállalkozás üzleti tevékenysége végzése szempontjából
aránytalan sérelmet okozna. Aránytalannak kell tekinteni a sérelmet
különösen akkor, ha az adat megismerése bármely piaci versenytárs
számára indokolatlan előnyt jelenthet.]Nem	 minősülnek közérdekből
nyilvános adatnak az egyetemes postai szolgáltató szolgáltatási szQrz ődései,kivévea
hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatási 	 szerződésekrevonatkozó
adatokat.”



INDOKOLÁS

A módosítás értelmében a jövőben a jelenleginél sokkal szélesebb körre, a posta és
leányai összes adatára vonatkozna az a rendelkezés,hogy aminek a nyilvánosság a
aránytalan sérelmet okozna az üzleti tevékenység szempontjából (különösen, ha
annak ismerete "indokolatlan" előny lenne a versenytársak számára), az nem
nyilvános . Ez azt jelenti, hogy bárminek a kiadását megtagadhatnák a jöv őben, amit
kicsit is kellemetlen lenne kiadni . A visszaható hatályú jogalkotás tilalmát elég
nyilvánvaló módon sértve, a folyamatban levő bírósági perekre is alkalmazni rendeli a
törvényjavaslat az új, korlátozóbb szabályt . Az elmúlt évek jogalkotási gyakorlata
alapján aligha tévedünk nagyot, ha azt feltételezzük, hogy a postának vagy valamelyi k
leányának éppen lehet bukóra álló információszabadsági ügye, amit csak így tudnak
elsikálni . Ezért a paragrafus jelenleg is hatályos szabályát javasoljuk visszaállítani .

Budapest, 2o16. február i8 .

Tisztelettel :

Szaláó Tímea
Független országgyűlési képviselő
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