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Tisztelt Képviselő-testület!
Az Országgyűlés 2015. július 6-án fogadta el az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), továbbá egyes más törvények
módosításáról szóló 2015. évi CXXIX. törvényt (Módtv.), amely jelentős változásokat hozott
az információszabadság jogi szabályozása terén.
Az Infotv. 26. § (1) bek. és 30. § (6) bek. szerint az állami vagy helyi önkormányzati
feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek a
közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatot
kell készítenie.
A módosított Infotv 27. § (6) bekezdés alapján a döntés megalapozását szolgáló adat
megismerésére irányuló igény – a keletkezéstől számított tíz éves időtartamon belül – a
döntés meghozatalát követően abban az esetben is elutasítható, ha az adat további jövőbeli
döntés megalapozását is szolgálja.
Az Infotv. 29. § (3) bekezdés értelmében az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy
dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az
adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az adatigénylés teljesítéséért – az azzal kapcsolatban
felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az
igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell.
Az Infotv. 29. § (4) bekezdés alapján, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv
alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű
igénybevételével jár, vagy az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő
másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, illetve a költségtérítés mértéke meghaladja a
kormányrendeletben meghatározott összeget, az adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő
általi megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni.
Tekintettel arra, hogy a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogot az Alaptörvény
biztosítja, mely a fenti korlátozások alkalmazásával egyértelműen csorbulna, valamint arra,
hogy az Infotv. az ismertetett rendelkezéseket kizárólag lehetőségként tartalmazza, az
Önkormányzatok azt figyelmen kívül hagyva, a továbbiakban is jogszerűen folytathatják a
2015. október 1. napját megelőző gyakorlatukat. Garanciális szempontból pedig mindezt
szükséges az Infotv. 26. § (1) bek. és 30. § (6) bek. által, a helyi önkormányzatok számára
előírt kötelezettségként megalkotandó „A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények
teljesítésének rendjére vonatkozó szabályzatba” beépíteni.
Egy demokratikus jogállamban a közérdekű adatok megismerése ellenében költségtérítés
megállapítása, továbbá az igénylés teljesítésének megtagadása egy homályos, bizonytalan
jövőbeli döntésre hivatkozással, alkalmas az adatigénylés ellehetetlenítésére, ezáltal többek
között az átláthatóság és a közélet tisztaságának fokozott sérelmére.
A fentiek értelmében kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy szíveskedjen megtárgyalni és
elfogadni az alábbi határozati javaslatot:
HATÁROZATI JAVASLAT
1.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy polgármesteri utasítás formájában
megalkotja Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának „A közérdekű
adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjére vonatkozó szabályzatát”.
2.
A Képviselő-testület határoz arról, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata kezelésében lévő közérdekű adat igénylése során nem kíván élni az Infotv.
27.§ (6) bekezdésében és a 29.§ (3) és (4) bekezdésében foglalt lehetőségekkel, ebben a
vonatkozásában a 2015. október 1. napja előtt kialakult gyakorlatot követi.

3.
A Képviselő-testület határoz arról, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata a döntés meghozatalát követően az annak megalapozását szolgáló adat
megismerésére irányuló igényt nem utasítja el azzal az indokolással, hogy az adat további
jövőbeli döntés megalapozását is szolgálja; továbbá az adatigénylés teljesítéséért nem fog
költségtérítést megállapítani arra hivatkozással, hogy az az alaptevékenységének ellátásához
szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár.
4.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2. és 3. pontban megfogalmazott
szabályozási elemeket beépíti az 1. pontban meghatározott Szabályzatba.
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