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Az eljfitits meginditris

a

Az 6rintett iigy el5zm6nyek6nt a bejelent5 2016. iryihs 22-6n elekttonikus riton benyriitott
koz6rdekfi bejelent6s6vel fotdult a Nemzetgazdasigi Miniszt6riumhoz (a tovibbiakban:
Mimszt6rium).
A beadviny6ban ielezte, hogy szeretn6 megismemi azon dokumentumokat, amelyek a
plnzngyt k<izvetit6rendszett 6rint6 egyes t<iw6nyek m6dositisit6l sz6l6, T/70309. szitmit
torv6nyiavaslat 6s kiilonrisen annak 26. $-a titsadalmi egyeztet6se sorin keletkeztek, vabmir;t azt
is k6te, hogy amennyiben nem kerti{t sor t6rsadalmi egyezet6sre, igy tig6koztzssik zz egyeztet6s
elmatad6s6nak indokair6l. Beielent6s6ben - ttibbek kozt - a 26. $ szerinti sai6t tev6kenys6gi
tattal6k k6pz6sr kotelezets6g indokolts6git illet6en feitette ki agg6lyait 6s k6td6seket fogakrnzotl
meg erre, valamint annak m6rt6k6re vonatkoz6an.
Allispontja szerint a maginnyugdi)p6nztAtak stlitt tev6kenys6gi tattal6k6xa vona&oz6 rii
el6itisok indokoladanul megnehezitik t p€nztint jltadlkszo\iitztAst. Ugy v6li, hogy a
maginnyugdiip6nztirrk jlrzdikszolgiltatiLsfua vonatl<oz6 sza.ba)yozLs jelert6s r toztztasa el6tt a
Miniszt6dum semmilyen 6ltalinos vagy krizvetlen egyeztet6st nem fol,tatott.
Bejelent6 a feliiLlvizsg6lati k6relm6ben s6relmezte, hogy a Miniszt6rium a, 2076. Spnlts 22ei koz6tdekff beielent6s6re nem ado tt tAlikoztatist
Az alapvet6 jogok biztos6t6l sz6l6 2077.6vi CXI. torv6ny 38/A-C. $-ai 6rtelm6ben az
abpvet6 jogok biztosa - egyebek mellett - k&elemre vizsgilla a kciz6rdekri bejelent6sek
torv6nyben megh *itozott szerv ek iltali megfelel6 int6z6s6t.
Mivel a beadv6nnyal osszefligg6sben felmeriilt a tisztess6ges hat6sigi eliitishoz val6 iog,
a petici6s )og, valamint t iogiihmis6g elv6b61 fakad6 iogbiztonsig krivetelm6nye s6telm6nek
gyz.rti\a, ez6.rt vizsgilatot inditottam, amelynek sotin megketestem a Miniszt6fiumot.

Az 6rintett alapvet6 iogok

A iogrlamisig valamint

a, logilamisitg elv6b6l fakad6 jogbiztons6g kovetelm6nye:

,,ttlaganrsTigf)grtler denokratiktslogillam. " [Alaptcirv6ny B) cikk (1) bekezd6s]
A tisztess6ges hat6sigi ellLtishoz val6 iog: ,,Lfindenkinek joga aan ahboq, hog iigeit a
bahisigok n!:ryzbajlns nilkiil, tisTlessiges mddon is issryr hahlidin beliil intdqlk. A hahisrigok tiindryben
, egbatdm<ottak rryint kdtelesek diintiseikx indokolni." lAlapt<irv6ny )O(IV. cikk (1) bekezd6s]
Petici6s iog: ,,44'indenkine,Q joga run ahho4 hog egediil aag ndsokkal egiitt, ini$an kmlenne[
panassqal rug jaruskttalfordulion bdme! kiiqhatahnat gnkorli sq.emhe7," (Alaptc;rv6ny )O(V. .ikk)

Az allalmaz ott

io gszab

ri$ok

CXI. torv6ny (a tov6bbiakban: Aibt)
panaszokt6l 6s a koz6rdekff beielent6sekr6l sz6l6 2073. 6vi CDff. tdrv6ny
tovibbiakban: Pkbt.)
az alapvet6 iogok biztos6r6l sz6l6 2077.6vi

z

(a

I

Megrillapitott t€nyd,llis
Bejelent6 2076. iqtits 22-6n t Miniszt6dumhoz fordult kSz6rdekri beielent6ssel,
amelyben ri\€koztatAst k6t ar6l hogy milyen indokok timzsztottitk a16 t p&ztArt
)Lrudlkszo\6lttt6sflak a t6rv6nyiavaslat 6ltali m6dosit-6s szeintr sztbtlyozLsit, igy art6l is, hogy
rni6tt van sztiks6g elkiikinitett sziirt tev6kenys6gi tzttd€kta, 6s amennyiben ilyen tatal6k
biztosit sitz szii{<s6g lenne, a tev6kenys6gi tzrtal6hak a m6tt6ke mi alapiin keriilt
rneghatttozista. Beielent6s6ben a torv6ny,avaslat 6s ktil6nrisen arrna,k 26. $-a rirsadalmi
egyeztet6se sotin keletkezett dokumentumok megismet6s6t kezdem6nyezte, illetve abban az
esetben, ha titsadalmi egyeztet6sre nem kerii:lt sot, 6gy az egrreztet6s elmatad6snak indokol6sit
k6rte.

Bejelent6 koz6tdek6 bejelent6s feliiLlvizsg6lata i-t6nti k&elemmel (panasz) fotdult a
hivatalotnhoz, mivel a beielent6s elbftilist6l nem kzpofi rAjLkozt^tast 30 napon beliii.
Bejelent6 k<iz6rdek6 bejelent6s int6z6s6nek feliilvizsgilata irinti k&elme alap)in felmeriiLlt
alapjogi s6relemre tekintettel, t&ryilliLs tisztazist 6tdek6ben, az Ajbt 27. $ (1) bekezd6s a)
^
pontiiban biztositott iogkriromben eljirva megketestem az tigyben a Miniszt6dumot, 6s k6rtem a
vonatloz6 dokumentumok megkiild6s6t, valamint t6i6kozttt6sLt Lz al6bbi k6td6sek
vonatloz6s6ban:
Mikot 6tkeztett6k a beielent6 Lltal tett koz|tdekfi bejelent6st?
Mikor 6s rrrtlyen tiL)Ekozatist adtak a bejelent6 ftsz6te?
Beielent6betekinthetett-eatlnadalmiegyeztet6sdokumentumaiba?
Eleget tett-e a Miniszt6rrtm a hozzi be6rkezett kriz&dekri bejelent6s elint6z6se
kapcsin a Pkbt. 2. S (1), (2) 6s (4) bekezd6s6ben foglaltaknak?
Megalapozotnak l i^-e a beielent6sben el6adottakat ftiiLlonos tekintettel a
drsadalmi egyeztet6sre 6s a tSr6nfavaslat 26. $-ban foglaltzkn vonatkoz6xt,
valamint a t\lkoztatAs elmulasztisa kapcs6n)?
Amennyiben megalapozottntkl ga a beielent6sben 6s a feliilvizsgilati k6relemben
foglaltakat, rigy k6tem, tAilkozrtsson ar6l, hogy milyen int6zked6seket kiv6n
kezdem6nyezni annak orvosl6sa vagy megsziintet6se 6tdek6ben.
A Nemzetgazdasdgi Miniszt6rium vdlasza

A Miniszt6rium a feltilvizsg6lati eli6ris sotin alrt6l tAydkoztttott"hogy 2075 december6ben
zz Otsziggyills elfogada t plrLzidgyt kozvetit6i rendszert 6rint6 egyes torv6nyek m6dosit6sit5l

sz6l6 2076. 6vi LIII. torv6nyt, amelynek ketet6ben a maginnyugdijt6l 6s
maglnnyugdiip6n ztfuak6l sz6l6 1997 . 6vi DOOilI. torv6ny (a tovibbiakban: Mpt) is
m6dosit6sta keriiit. Az elfogadott m6dositis - a mtginrrytgdiip6nztiti i6ad6kszolg6latAs
megindulisa 6rdek6ben - iLtalzkitottz a sajit tev6kenys6gi tartal6kra vonatl<oz6 szzbilyozlst A

plnztJjjt?lgok hosszi tlvri 6tdeketnek figyelembe v6tel6vel kediltek
meghttittozisru. A torv6nf avasla t kozrgzzgztitsi eg]eztet6s utln kedilt az Otsziggyii's el6

m6dosirisok

a

benyuirisra.
A Miniszt6rium a feliilvizsgilati eli6r6s sotin hangsulyozta, hogy id6kozben a Magyx
Nernzeti Bank mir enged6lyezte a m6dositott rii iogszabilyhelyek alapjin a iiLrad|kszo\LltztAst
egyes maginnyugdii p6nztzrtk t€sz6te.
AMiniszt6dum tiLjlkoztatlsa szerint a bejelent5 els6 izben 2076 iLpnhsiban fordrit hozz6'
a k6td6seivel A megkeres6sben els6sotban a iavxlat el6k6szit6se, illetve annak egyeztet6se sotin
kele&ezett dokumentumokat 6h^itott^ megismem! tovibbL t m6dositlsokkal kapcsolatosan tett
fel k6rd6seket.
A Miniszt6rium a r6lis tiilkoztatott, hogy a bejelent6 k6rd6seit r6szletesen megvilaszolta.
A Miniszt6rium 41145p611i2 szerirrt a megkeres6s nem koz6rdekri adatig6nyl6sk6nt, hanem
bejelent6sk6nt keriiLlt Lenyriitist t, igy a" rzlzszbxt az inforllrrtdci6s tintendelkez6si )o9161 6s az

)

tnfotmict6szabtds6gr6l sz6l6 2077. e.vi CXII. toff6fly (a tovibbiakban: Infotv.) el6irt format
krivetelm6nyek nem szerepeltek.
A Miniszt6rium va,lasziban

kititt artz- is, hogy a bejelent6 a v lassza.l nem volt el6gedett,
22-6n
ism6t megktildte, ezrittal sem koz6tdekff adatig6nyl6sk6nt,
k6rd6seit 2016. szeptember
hanem koz6rdekri beielent6sk6nt. Level6ben a szab6lyoz ssal kapcsolatosan javaslatokat is tett. A
vLlaszburn-ajavaslatokatmegkriszonve-aMirriszt6tiumfenntartottzkoribbrvLlaszitt.
A Miniszt6dum t l6koztztAst szednt a Beielent6 tovibbta sem tartotta kiel6git6oek a
Miniszt6tium v aszait, igy a Nemzeti Adatv6delrrri 6s Infotmici6sz aba,dsig Hat6sighoz (a
tovibbiakban: Hat6sig) is fotdult, amely az iigyben wizsgilatot inditott. A vizsgilat sot6n a
Hat6s6g felhiv6sita a Miniszt6dum 2016 december6ben kifeitette ill6spontiit.
A Miniszt6rium tdgzitette, hogy az els5 k6t6s iigyf6lszolgilati megketes6sk6ng a m6sodik
pedig koz6rdekf bejelent6sk6nt 6tkezett Egyik esetben sem a kciz6tdek6 adatig6nyl6sre
vonatkoz6 eljfuis d4jin keriiLlt megvilaszolista a megkeres6s, a ki flem adott adatok kapcsin
indokolista 6s a jogorvoslat m6di6nak kifejt6s6te a vilaszokbart r;'em volt sztiks6g.
A Htt6sLg eliiritsa sorin jogs6tt6ste utal6 t6nyt nem tirt fel,iasgiiztitt tz Infow. 53. $ (5)
bekezd6s a) pontia alapiin megsziintette.
A Miniszt6rium v6laszlevel6ben togzitette, hogy a bejelent6 legut5bbi - 2017 . febni,r 2-6rr
tdrt6flt - megketes6se sotin koz6tdek6 adatig6nyl6st nyrijtott be a Miniszt6dumhoz. A
berdvinyoz6 azot mzgirnl.ugdilp,lnztiLtak 6s plrztirszaktnat szerrezetek, 6rdekk6pviseleti
szervek megnevez6s6t k6rte, amelyeket M Mpt. tervezett m6dosit6sair6l sz6l6 egyeztet6sekbe a
Miniszt6dum kifejezett megkeres6s ritj6n legalibb egy alkalommal bevont. Tekintettel ztta., hogy a.
k6rt adatok nyilvinosalq a Miniszt6tium az lnfow. tendelkez6seinek megfelel6en teliesitette a
k6t6st 6s kiadta az ig6nyelt adatokat.

A Miniszt6tium ti46koztatAsa szerint bejelent5 hirom megketes6se koziiLl csak az utols6
min6siiLlt koz6rdek6 adatig6nyl6snek. Ennek megfelel6en az els6 k6t alkalommal iigyf6lszolg6lati
megketes6sk6nt kezelte a Miniszt6dum az elektronikus riton megkiildtitt leveleket, a valaszokbtn
a ki nem adott adatok kapcsin indokol6s 6s a iogorvoslati lehet6s6gek kifejt6se nem ttirt6nt meg.

Bejelent6 utols6 megketes6se k<iz6tdek6 adatig6nyl6snek min6siiLlt, amelyet a
Miniszt6dum az lnfow.-ben foelaltakrak megfelel6en megv6laszolt. A Miniszt6tium jelezte, hogy
Beielent6 az ut6bbi adatigenyl6ssel kapcsolatosan kapott v6laszt is hi6nyosnak ttintette fel. A
Miniszt6rium ill6sponqa szerint a megfogalmazott vifasz a feltett k6td6seket marad6ktalanul
megvilzszolta, igy az lnfo*.-ben meghaliroz ott t46kozbrAsn votatkoz6 tendelkez6sek
felttitr tet6se nem volt sziiks6ges.
A Miniszt6tium t l|koztatisibm kiemelte, hogy a megkeres6sekre adott v6laszokban a
Miniszt6rium a bejelent6 r6sz6re minden olyan adatot megkiild5tt, amely a jogsztbilyt
komyezetet figyelembe v6ve 6s egnittal a Miniszt6rium feladat- 6s hatiskor6nek megfelel6,
illet6ktelen kiils5 befolyistol mentes ell6tisit is szem el6tt tatva, kiadhat6 volt.
A vizsgilat meg6llapitis ai
A hatdsktir tekintetebeo

Az

alzpvet6 jogok biztos6nak feladar 6s hatiskor6t, valamint az entek elTitzsLhoz
sziiks6ges vizsgrilati iogosultsigokat u Aibt. hntfuozza meg.
Az Aibt. 18. S (1) bekezd6se szetint az alapvet6 jogok biztosihoz birki fotdulhat, ha
megitel6se szednt - tcibbek kdz<itt - a koztgngatirsi szerv tev6kenys6ge vagy mulasz!6sa a
beadvinyt tev5 szem6ly alapvet6 jog6t s6rti vagy annak kcizveden vesz6ly6vel jdt (a tovibbiakban
egyiitc vissz6ssig), felt6ve, hog;r a rendelkez€ste dlo klzigzzgatisi iogorvoslati lehet6s6geket ide nem 611o. a l$zigtzgttAsi httaroztt bir6s6gi feliiLlwizsgilztAt - trr6r kimeritette, vagy
iogorvoslati lehet6s6g runcs szitm ta bbtosiwz.
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Az Aibt. 38/A. S 6rtelm6ben zz alapvet6 iogok biztosa vizsgiija a panaszokt6l 6s a
koz6rdekfi bejelent6sekr6l sz6l6 torv6ny szerinti koz6tdeki bejelent6seknek a 18. $ (1) bekezd6s
a)-k) pontja szednti hat6s6gok iltali kezel6s6nek gyakorlacit, valamint k6telemre az eg)res
koz&dekfi beielent6sek megfelel6 ttt6z6s6t.
A 38/C. $ tendelkez6se szetint a. kriz6tdekf beieleot5 a2 ilt"ie v6lelmezett vissz6ss6g
orvoshsa &dek6ben beadvinnyal fotdulhat az dapvet6 iogok biztosihoz, ha a panaszokt6l 6s a
kozerdekri beielent6sekr6l sz6l6 tcirv6ny szerinu eli6t6sra jogosult szerv a koz&dek6 beielent6st
megalapozatlannak nyilvinitja, ha a k<iz6rdek6 bejelent6 z,izsgilat eredm6ny6vel nem 6rt egyet,
vrgy ht a kciz6rdeki beielent6 6ll6spontia szeint az eljitista jogosult szers a k6z6tdek6
bejelent6st nem vizsgilta ki teljes k<irfien.
A Miniszt6tium, mlnt koz;tgazgttisi szerv u alapvet6 iogok biztosa iltal vizsgilhat6
hat6s6gnak min6siiLl.

Az 6tintett alapvet6 iogok tekintet6ben

Az dapvet6 jogok biztosa egy adott tirsadalmi ptobl6ma m<igcitt ill6 <isszeftigg6srendszer feltlt6sa sorin auton6m, objektiv 6s neutrilis m6don, kizir6lag alapiogi 6rvek
felsortkoztatzsLval 6s 5sszevet6s6vel tesz eleget mandinrminak. Az dapjogp b|ztos az il6zm6rry
l6reiotte 6ta mindig is k6vetkezetesen, zsin6rm6rt6kk6nt t,imaszkodott az Alkotrninybft6sig
alapvet5 iogilami garanciikkal 6s az alapfogok taralmi*al kapcsolatos elvi meg6llapitisaira,
d^piogvalamhrt - az ombudsmani logv6delem speciilis vonisai ment6n - dkaJfiazt^
^z
korlitozis alkotrrrinyossigit megit6lni hivatott alapjogi teszteket.
1. Az AJaptorv6ny )O(V. cikke (1) bekezd6se 6nelm6ben mindenkinek ioga van ah.hoz,
hogy iigyeit a hat5sigok t6sztehailis n6lkiil tisztess6ges m6don 6s 6sszeni hatirid6n belii{
nt'zz6k
Az Alapt6rv6ny hatilybal6p6s6t megel6z5en az Alkotniny a tisztess6ges eljirishoz val6
explicite
ugyan nem nevesitette, ugyanakkot az Alkotrninybir6sig gyakorlata szednt tz t
iogot
fiiggeden 6s piradan bir6sighoz val6 iog, illetve a fogbiztonsig elv6b6l levezethet6 eli&isi
gannct6k egyrrastt vonatloztat6sival tart lmileg levezetett olyan alkotminyos a.lapiogot jelent,
amely komplex kcivetelm6nyrendszert testesit meg, mag6ban foglalva valamennyi, a iogillamisig
6rt6krendi6nek megfelel6 eli6r6si alapelvet 6s norm6t. A 2012. ixn:fu 1-i6t hacilyba l6pett
Alaptrirv6ny mit expressis verbis tart^1fi^zza a hat6s6gi iigyek tisztess6ges nt6z6s6hez val6 jogot,
rcgzi*e, hogy a krizhatalmt szewek, hat6sigok az figyeket r6sztehailis n6lkiil, tisztess6ges
m6don, 6sszeti hatirid6n beliil int6zz6\ dont6seiket pedrg a tdrv6nyben meghatirozottak szerint
indokoliik. A tisztess6ges eljit6s kovetelm6nye olyan min6s6g, amelyet zz eli6r6s egesz6nek 6s
kortiLlm6nyeinek figyelembev6tel6vel lehet megit6lni, 6s amely hat6kony ggdt klpezi z gttar,ciilis
szab6lyok sz6nd6kolt f6lret6tel6nek, f6he6rtelmez6s6nek, az eg5rs6ges iogalkalmaz6s lttinyib6l, t
kisz6mithatatlansigb6l kovethez6 t6nyleges 6s eshet5leges 6rdek- 6s ioS6relmek
bekrivetlez6s6nek. Ezt ttikrozik azok a kor6bbi AB hatirozatok is, amelyek riira meg riira
kihangsulyoztik a krizveden alkotrninyi garanci6k gazdasigoss6gi 6s c6lszenis6gi okokb6l, az
e\iittis egyszetlsit6se vagy n id6szeris6g kcivetelm6ny6nek 6w6nyesiiLl6se cim6n sem
mell6zhet6k. 149/1998.C{1.27.)ABhattuoztt,5/1999.(I1.37.)ABhttitozat,422/8/1999.A8
hatAtozatl

Az Alkotrn6nybir6sig szerint a tisztess6ges elj6r6s kovetelm6nye olyan min6s6g, amelyet
n elyilrs eg6sz6nek 6s k<iriilm6nyeinek Egyelembev6tel6vel lehet megit6lni 16/1998. (III. 11.) AB
ha;titrozat). IJgyer,ez a hatitozat a kSvetkez6t is kimondta: Bz6rt egyes t6szletek hi6nya ellen6te
6pprigy, mint az <isszes rlszletsza;bLly betartis6nak dacita lehet az eli6.r.6s ,,m6kAnytzl"t" va,gy
,,rgazsiLglalat", avagy ,,nem tisztess6ges". A tisztess6ges elj6t6s kcivetelm6nye a hat6s6gi tigyek
int6z6se sor6n teh6t tulmutat zz elilti.s legalitds6n. Az Alaptorv6ny )O V. cikke 6rv6nyesiiLl6s6hez
nem elegend6, ha a hat6sigok betarti6k az igy elsnt6z6s6te itr]inyad6 anyagi 6s eli6r6si
jogszzbirlyokag haoem sziiks6ges az is, hogy mind n egyedi iigyint6z6s, mind az z,lia i6nyad6
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jogszabilyok segits6k az iigyf6li iogok 6rv6nyesiil6s6t.
2. Az Alapton5ny B) cilk (1) bekezd6se szerht Magyatorszig fliggeden, demokmtikus
iog6[am.

Az Alkotrn6nybft6s6g tobb hatirozatabzr, r6mutatott, hogy a jogillam n6lkiiltizheteden
eleme a iogbiztonsig. A jogbizto nsig zz 6llam kciteless6g6v6 teszi annak biztositis6t, hogy a iog
eg6sze, egyes t6szteriiLleter 6s az egyes jogszabilyok is viligosak, egy6rtelmriek, mtiktid6sii&et
tekintve kisz6mithat6ak 6s el6teLithat6ak legyenek a norme cimzettiei sa^rnar. . A jogbiztonsig
eryes normik egy6rtetrnfs6g6t koveteli meg, de az egyes iogint6zm6nyek
nem csupin
^z
mfikrid6s6nek lrlszimithal6sigdt is. 19/7992. (I. 30.) AB httiuozztf Az Alkotrninybir6sig szetint
n dzryt iogok 6nr6nyesit6s6re szolgil6 eliinisi gzrancilk a jogbiztonsig alkotminyos
kovetelm6ny6b6l erednek, de szoros kapcsolatban 6llnak a iogegyenl6s6ggel, torv6ny el6tti
egyenl6s6gel is. A megfelel5 eliit6si gatanci6k n6lktil mdkod6 eliit6sban ugyanis a jogbiztons6g
az, ami s6telmet szenved. 19 /1992. (I. 30.) AB httirozat, TS/1995. 0(I. 21.) AB haeirozatl Ez6rt
alapvet6ek a iogbiztonsig krivetelm6nye szempontiib6l az eliLrdsiogs gannciik. Csakis formeliz^k
el1fu6sl szabilyok megkovetel6s6vel 6s betarc{sivel mfkodhetnek alkotrninyosan
^
iogint6zm6nyek. Az Alkotrninybir6siry 6nelmezise szerint a jogillamisig egyik alapvet6
kcivetelm6nye, hogy a kozhatalommal rendelkez6 szerek is csak a iog ilta.l meghalitozott keretek
k<izott feithetik ki a tev6kenys6giiLket. 156/1991. 6I.8.) AB hztirtozttl
3. Mindezek abpi t klpezi zz Alaptii*€rty lO(V. cilke, amelynek 6rtelm6ben
mindenkinek ioga van ahhoz, hogy egyediiLl vagy rrisokkal egnitg irisban ketelemmel, panasszal
vzgy itvzslattzl fotduljon brirm'ely ktizhatalmat gyakorl6 szefl,hez. A petici6s iog klasszikus
tartalna z.bpii.ra ugyanis k6t fogalmi elemmel bir; nemcsak a k6telem, panasz, illewe iavaslat
benyuit6sit zkit egy6rleg akir kollektiven, hanem a kcizhatalmat gyakotl6 szew vilaszadisit is,
ami magival vonjt, hogy rz adott iiggyel foglalkoznia kell. Az Alkotrn6nybir6sdg &telmez6s6ben
hogy egyediiLl vagy rnisok]al egyrittesen ir6sban k6telmet vagy panaszt
mindenkinek ioga e^rt
^rt^, illet6kes i,llami szewekhez, amelyeknek a kiikin jogszabilyok iltal
teriesszef, el5 azokhoz az
megillapitott egyik alapvet6 funkci6ja azok elbitilisa 6s orvoslisa. 1987 /B / 1990. AB hat.l
Ezek egyiittes izsginatz tdit l<: t jelen lgy szempontfib6l l6nyeges alapiogi tartalmat,
amely szerint t vizsgilat a16 vonhat6 illami szewek alapjogi kiitebq.ettsi.ge feliileli nind aq efinis
bJ1btdt rsdrrak t6ry6t, nind annak nindsl,get.

Az iigy 6tdem6ben
1. A bejelent6sekb6l valamint a megketes6semre kapott vilaszb6l vizsgilatom sorLrt tz
alibbi megillapitisokat tettem.
A Pkbt. 1. $ (1) bekezd6se szerint tz illami szervek 6s a helyi otkonniryzti szervek a
panaszokat 6s a kciz6tdek6 beielent6seket e torv6ny @kbt.) szerint kotelesek elint6zni A Pkbt.
tirrgythztinyit6l a (3) bekezd6s sz6l e szerint a koz6rdekri bejelent6s olyan koriiLlm6nye hivja fel a
Egyelrneg amelynek owoslisa vagy megsziintet6se a k<iz<iss6g vagy u eg6.sz tlrcadalom 6rdek6t
szolglip. Koz6rdekff beielent6ssel a (4) bekezd6s 6rtelm6ben birki fordulhat a koz6tdeki
bejelent6ssel cisszefrigg6 t6rgykoiben eliitista iogosult szervhez.
A 2. $ 6ttelm6ben a k6z6rdekff bejelent6st - t<irv6ny elt6t5 tendelkez6se biinyiban - n
eli6rista jogosult szewhez tott6n6 be6rkez6s6t6l szimitott harminc napon belii{ kell elbirilni. Ha
azonbxt n elbfualist megalapoz6 vtzsgitat el5relithat6lag harminc napnil hosszabb ideig tart,
er6l a kciz6tdekf bejelent6t * efutizls vithat6 id6pontidntk 6s tz eljitis meghosszabbodisa
indokainak egyideiri krizl6s6vel kell di6koztami. A vizsg6lat befeiez6sekor - a min6sitett adat,
illetve trirv6ny dapjh nzlet, gtzdasigS vagy egy6b titoknak min5siil6 adat kiv6tel6vel - a megtett
int6zked6sr6l vagy annak mell6z6s6r6l - az indokok megielol6s6vel - a koz6tdeki beielent5t
halad6ktalanul 6rtesiteni kell.
1 .1. A tendelkez6semre ill6 dokumentumokb6l meg6llapitonam, hogy Beielent5 201 6.
iprilts 22-6n nyiitott be koz6rdekf bejelent6st, amelyre 2016. szeptember 5-6n, elektronikus 6ton
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v^l^szolt a Miniszt6rium. V6laszlevel6ben iltalinos jellegi titilkoztatitsk6nt togzitette a m6dosit6s
indokeit, a t^rt^l6k c6ljit, valamint azt is, hogy a m6rt6kek kialakitisa nl,ugdiiszakmai sz6mielsok
dapj6n tort6nt. A Miniszt6dum tiilkoztzttz a Beielent5t art6l is, hogy t koztgazgtisi egyeztetls
sorin a p6nzt6tszakmai szervezetek is bevonisra keriiltek 6s a Miniszt&ium t6sz6te haririd6beo
megkiild<itt 6szrcv6teleket figyelembe vett6k, tovibb6 ttor koz6 iogszabilyoknak megfelel6en,
rirsadalmi egyeztet6s keret6ben a honlapfin is megismethet6 volt a tiirv6nfavxlzt szovege, igy
azzal kzpcsolatban birki tehetett 6sztev6teleket, melyeket szint6n megfontoltak a v6gleges
rendelkez6sek kialakirisa sorin.
A Miniszt6rium megkeres6semre n elifuisi hatirid5 elhuz6d6sit 6rint6en adon
tAjlkoztatisz dAtzmesztotta r panzszbzn megfogalmazottakag mivel a Miniszt6rium a 2016.
irynlis 22-6n benl'ultott koz6rdekfi befelent6ste 2016. szeptember 5-6n vilaszolt.
Erte tekintettel meg6llapitottam, hogy a Pkbt-ben megharitozott eliitisi hatirid6
nill6p6s6vel, valemint az elint6z6s v6rhat6 id6pootjLr 6s u eljirds meghosszabbod6sa indokait
t^rrAl;m^26 ti\6koztatAsinak elmulasztis6val t jogillani:dg eluibdl fakadi fugbi<lon gal, wlamint a
tir<tesrige! hahirdgi eljirishoquld jogal dss4gfiigi$en dssVisstigot okoyott.
1.2. Bejelent6 a 2016. szeptembet 6-in kelt elekttonikus level6ben ktfog soltz t 2076.
szeptember 5-6n kelt v6laszlev6lben foglaltakat 6s koz6rdekri beielent6ssel 6lt, amelyben k6rte az
iltala megielolt a&tok informici6k teodelkez6s6re bocsitis6t, valamint konkr6t javaslatokat tett
az Mpt. m6dosicisira. A Be)elent5 mt jlzsoka, hogy a' yAndlkszolglhztis sajit tev6kenys6gk6nt
tort6n5 folytatisa ne keletkeztessen saf6t tev6kenys6gi tartal6k biztositisi kotelezetts6get, tovibb6
k6.tte zz esedeges ellen&vek kifeit6s6t. Bejelent6 azt is ilzsolb, hogy amennyiben a saiit
tev6kenys6gi tartal€k bintositAsinak kotelezetts6ge nem sztnne meg, rigy m6dosuljon a m6tt6ket
€int6 sztbilyozis oly m6don, hogy a m6rt6k a iladlkszolglftat6s biztonsigat vesz6lyeztet6
kodiLlm6nyekhez igazodi on.
A Miniszt6rium t 2076. szeptember 21-€n, elektronikus 6ton kiild<itt vilaszLbxr arr6l
tAjlkozttttz a bejelent6t, hogy a koribban zdott v6lalsz bzr, foglalt,k,t fenntartia, tovibbi sot
kei:\t t koztgzgatisi egyeztet6sek sotdn a plrztArzk 6rdekk6pviseleti szerveinek bevon6s6ta.
A rendelkez6semte il16 dokumentumok alapiin megillapitotam, hogy a Miniszt6rium
2016. szeptember 21-6n kelt vi.laszlevele nem tartalrnazott 6tdemi v6laszt - illetve az 6.rdemi
vilasz mell6z€s6nek indokol6sit - a bejelent6sben megjelolt konlr6t javaslatok tekintet6b en, igy t
koz6rdeki beielent6sben foglaltak teljeskori vizsgilata nem tdrt6nt meg.
A beielent6sben megfogalmazatott javaslatok tekintet6ben a megtett int6zked6st6l, vagy
annak mell6z6s6re vonatkoz6 tAjlkoztetAst elmulasztisival a Miniszt6dum t peticiris jogal
iis s 791liigi s b e r ui s s qtl s s dgo t o ko 4o tt
1.3. Ezt kovet5en a Bejelent6 2016. szeptember 22-6n elekuonikus lev6lben r6szletezte,
hogy koribbi bea;dvArya mely t6szeit tekinti kciz6rdekd beielent6snek, valamit me\ r6szei
min5siiLlnek kriz6rdeki adatigenyl6snek. Beielent6 a&tig6nyl6ste vonatkoz6 k6reln6t a KMitTud
adatig6nyl5 rendszetbe is r<igzitette 2076. szeptember 22-€t.
A 2016. okt6ber 7-ei az NGM/30214/2076-ki)z6tdek6. a&tigenyl6s tirgyi elektronikus
lev6lben a Miniszt6rium azt r6gzitette, hogy ,l 2016. sqeptenber 22-ei negkms*ci hkinletiben
(kiiqhfukLil adatigeryh kii<irfukn bdehntii) fennturtjtk a konibbi uilas4ttkat."
Tekintettel zru, hogy a Miniszt6rium tovihbi ti4lkoztatist nem tdort, igy
meg6llapitottam, hogy a 2016. szeptember 22-€n kelt bejelent6sben megfogalmazatott javaslatok
t.kirrt.t6b.t, a megtett int6zked6st6l, vagy ar]trnk mell6z6s6re vonatkoz6 tii€koztttisa
elmolasztaslva,l a Minisqliim a peticidsjogal iistryfiigisbet dssVissrigot okoTon,
1.4. Beielent6 2016. okt6ber 18-in a Nemzeti Adaw6delmi 6s Informici6szabads6g
Hat6sig vizsgilttdt kezdeminyezte, mert kifogisolta a kciz6tdekri adatig6nyl6ssel kapcsolatban a
Miniszt?num tijlkoztatis t. A Hat6sig vasgLlztz jogs6rt6ste utal6 t6n1t nem t6rt fel, ez€rt z
vizsg6latot a, Hat6s g megsziintette, amelyt6l a Beielent6t 2017. iarltirt 24-6.n ke]j. level6ben
t6j€koztttta.

6

Ezt kovet6en, 2077 . feboit 24-6n a Beielent6 keresedevelet nyujtott be a koz&dekfi adat
megismer6s6re irinyul6 k6telme nem megfelel5 teliesit6se miatt.
A F6vfuosi Tow6nysz6k 2017 . Lpilts 20-in k<itelezte a Miniszt6riumot a ktiz6tdehi
adatok it6let6ben foglalak szerinti lrrzdisLla.
A tendelkez6semre 6116 dokumentumok alapjin nem illapithat6 meg, hogy az it6let ellen
fellebbez6ssel 6lt-e a Miniszt6rium.
A fentiekre tekintettel megillapitottam, hogy a k<iz6rdeki a&t megismet6s6te irinpl6
k6relmeket a btr6sig megvizsgilta, igy t sztgori hariskori szabilyokra Egyelemmel erre
vonatkoz6an 6rdemi meg6llapitist nem teszek.

Int6zked6sek

Az Afbt. 32. S (1)

bekezd6se

al,Fiin felk6tem a r.elrlzetgazd^slgi mkrisztert, hogy

int6zkedjen
- a vizsgilt iigyben a beielent5 valamennyi iavasladta Egyelemmel a szii&s6ges tii6koztaris
megad6srit6l;
- a jelent6semben feltitt alapvet5 jogokat 6dnt6 visszissigok iriv6beni bek6vetkez6se
lehet6s6genek megel5z6s6t6l azz , hogy a k<iz&dekri bejelent6sek int6z6se sorin
fokozottan tigyel a vonatkoz6 el6ir6sok matad6ktalao' betatrisita.

Budapest, 2018.
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