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A FOI jelentősége az információs társadalomban 

Az információs szabadság (a továbbiakban a 
közkeletű angol rövidítését használva FOI – 
Freedom of Information) kifejezés nem poli-
tikai jelszó, hanem egy olyan jogintézményt 
jelöl, amely az információs társadalom ki-
épülésével egyre szélesebb körben megvaló-
sítható. Nem „csupán” a vélemény és sajtó-
szabadságot értjük alatta, hanem azt is, hogy 
az e-kormányzás módszereinek fejlődésével 
párhuzamosan a polgárok és a vállalatok 
esélyt kapnak a társadalom ügyeiben való 
„informált részvételre,” az államapparátus 
intézményeiben keletkező információkhoz 
való hozzáférés révén.  

A FOI a vélemény- és sajtószabadság párja, 
passzív oldala. Ha a társadalomban a szabad 
véleménynyilvánítás olyan norma, amelyet 
az ENSZ az alapvető emberi jogok közé so-
rolt, akkor logikusan a szabad informálódás 
joga is megkövetelhető. A hagyományos tö-
megtájékoztatásból való kiábrándulás és az 
új, alapvetően független elektronikus mé-
dium, az internet megjelenése maga is fo-
kozta az információs szabadság iránti igényt. 
A világhálón bárki megnyilvánulhat, és vé-
leményét mindenki számára hozzáférhetővé 
teheti. Az internet, az aktív résztvevők nagy 
számának köszönhetően, mára korunk leg-
gyorsabb hírforrásának számít. Noha a de-
centralizált, hálózatos jelleg egyúttal a web 
egészének tárgyilagosságát szolgálja, ennek 
gyakorlati megvalósulásával kapcsolatban 
súlyos aggályok merültek fel. 

A hatalmas elérhető adathalmazt a feldolgo-
záshoz előbb meg kell szűrni, s ebben az em-
beri és a szoftveres közvetítőknek (pl. kere-
sőknek) számtalan lehetősége nyílik arra, 
hogy az információkat saját rejtett céljaiknak 
megfelelően tálalják, torzítsák. Az állam és a 
vállalati szektor a magánszemélyekkel szem-
ben jelenleg behozhatatlanul több, a döntése-
ket támogató meta-információt birtokol. A 
felhasználói profilok gyűjtése, a titkosítási 
eljárások használatának törvényi akadályo-
zása, és a magánjellegű online tartalmak 

megfigyelése egyaránt csorbítja az internet 
mint unikális médium személyes és közös-
ségi hasznát.1 

E veszélyek elhárítására a civil társadalom a 
„digitális emberi jogok” (digital human 
rights) érvényesítését szorgalmazza, mely lé-
nyegében az internet-hozzáférés, az online 
szólás- és egyesülési szabadság, és a bizal-
mas kommunikációhoz való jog együttese.2 
A jogosultság azonban csak elvi lehetőséget 
teremt az információs szabadságra; a gya-
korlatban leginkább a korral haladni képesek 
és a különféle hátrányoktól sújtva leszakadó 
csoportok között húzódó digitális szakadék 
(digital divide) képe tárul elénk. A szakadék 
részben a fizikai infrastruktúra hiányában 
(illetve fejletlenségében) rejlik, de az is fon-
tos szempont, hogy rendelkeznek-e az állam-
polgárok kellő digitális írástudással (digital 
literacy). Az emberek csak megfelelő jogi, 
anyagi, technikai és infrastrukturális lehető-
ségek, valamint kellő érdeklődés és ismere-
tek birtokában tudnak igazán élni az infor-
mációs szabadsággal, ami viszont a mai, 
gyorsan változó környezetben előfeltétele 
annak, hogy a jövőben is élhessenek vele. 

Bár e pozitív visszacsatolású folyamat kö-
zéptávon is a társadalom információs ketté-
szakadását, a digitális szakadék mélyülését 
vetíti előre, olyan folyamatok is megindultak, 
amelyek segítik a leszakadók bekapcsolódá-
sát az információs társadalomba. 

Az információs társadalom egyik katalizátora 
az üzleti szférából ered. Az integrált vállalat-
irányítási rendszerek összekapcsolása eladó 
és vevő között gyors reakcióidőt tesz lehe-
tővé, ugyanakkor megköveteli az eltérő rend-
szerek együttműködését. Az ún. inter-
operabilitás feltétele, hogy az adatok mindkét 
oldalon szigorú struktúrában, „felcímkézve”, 
és a struktúrát leíró metaadatokkal együtt 
                                                 
1 http://world-

information.org/wio/readme/992006886/ 
2   http://www.freedomtocare.org/page1.htm 

#about%20us 
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álljanak rendelkezésre. Minél inkább szabvá-
nyosak e metanyelvek, annál simább és au-
tomatikusabb az egyébként különböző prog-
ramok és azok egyedi adatformátumai közötti 
kommunikáció. A szabványosítás üzleti, 
szakmai és civil összefogással zajlik, s vízi-
ójában az egyik fő koordinátor szervezet, a 
W3C,3 a technikának az egész világhálóra 
való kiterjesztését szorgalmazza. Ez az ún. 
szemantikus web, amely az internetes tartal-
mak bizonyos mértékű strukturálása árán a 
neki feltett kérdéseket „értelmezve” képes új 
relációkat, következtetéseket produkálni, az 
áttekinthetetlen adathalmazokból információ 
értékű összefüggéseket szolgáltatni. Ese-
tünkben ez nem jelent mást, mint hogy a 
weben a ma szükségesnél kevesebb gyakor-
lattal is sokkal gyorsabban, egyszerűbben és 
olcsóbban juthat majd el bárki az őt érdeklő 
információkhoz. 

Az információs társadalom másik nagy ígé-
rete az állam hozzájárulása az információs 
szabadsághoz a birtokában lévő információk 
minden állampolgár számára hozzáférhetővé 
tételével, melyhez az e-kormányzat fejlődő 
módszereit is felhasználja. Ezáltal a polgárok 
és a vállalatok egyrészt esélyt kapnak a tár-
sadalom ügyeiben való „informált részvé-
telre”, másrészt egyenként is részesülhetnek 
a közpénzekből létrejött adatvagyon haszná-
ból. 

Az állam a modern IKT hasznosításában élen 
járva kultúrát teremt a tágabb értelemben vett 
információs szabadsághoz is. Miközben in-
formál, vagy interaktív és tranzakciós szintű 
e-kormányzati szolgáltatásokat nyújt, törek-
szik az államigazgatási szervek közt megosz-
tott adatbázisok adatbiztonságára és inter-
operabilitására – mindezt jó esetben példaér-
tékű színvonalon. 

Bár a világon sorra születnek a közszféra in-
formációinak minden állampolgár számára 
hozzáférhetővé tételét előíró törvények, ezek 
változatossága buktatókat sejtet, és a gya-
korlatba történő átültetésük is meglehetősen 
nehézkesen halad előre. Ennek legfőbb oka 

                                                 
3 http://www.w3c.org 

az, hogy az államapparátus nem siet lemon-
dani a tudás egyedüli birtokosának szerepkö-
réből adódó előnyeiről, természetéből adó-
dóan nem szereti, ha belelátnak a kártyáiba. 
Ugyanakkor a legtöbb kormány nem szívesen 
vállalja fel, hogy nyíltan megsértsen valami-
féle szabadságjogot, ezért – bár kodifikálja a 
FOI-it – megvalósításának feltételrendszerét 
nem iparkodik kialakítani, az információ-
szabadság általános szabályait bonyolult ér-
vekkel alátámasztott kivételekkel igyekszik 
korlátozni. Nemritkán irreálisan magas árat 
kér a kiadandó információkért, vagy egysze-
rűen csak nem propagálja, „agyonhallgatja” 
az aktákba való betekintés lehetőségeit. 
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Az adatkezelés nyilvánosságának kulcskérdései 

A döntéshozóknak először azt kell tisztáz-
niuk, hogy az intézmények mely körét köte-
lezi a birtokában lévő információk közzété-
telére, és ez alól milyen alapon mely kivéte-
lekkel lehet, vagy szükséges élni. Megfonto-
landó az is, hogy az információkat ingyene-
sen vagy fizetség ellenében bocsátja közre, és 
a díjakat milyen elvek szerint alakítja. 

Egy FOI törvény alanyi hatálya kiterjedhet a 
legszűkebben vett államháztartás intézmé-
nyeire, vagy akár a legtágabban értelmezett 
közösségi szektorra is. A kormányzati szek-
tor lehet részben szűkebb, részben bővebb, 
mint az államháztartás. Szűkebb annyiban, 
hogy nem tartalmazza azokat a piaci terme-
lőket, amelyek – bizonyos megfontolásokból 
– a jogi értelemben vett államháztartás köré-
ben maradnak. Ilyenek lehetnek például bi-
zonyos kommunális feladatokat piaci alapon 
végző, az önkormányzatoktól szervezetileg 
nem levált egységek (vízművek, építőipari 
részlegek, stb.). Bővebb annyiban, hogy ide 
sorolhatók az olyan szervezetek (pl. közala-

pítványok és más, közpénzekből működő 
non-profit intézmények), amelyek tevékeny-
ségét közvetlenül, vagy közvetve, de több 
mint 50 százalékban közpénzek finanszíroz-
zák. Többnyire a kormányzati szektorba tar-
toznak az állami vagyon menedzselését 
végző szervezetek (az állami vagyon privati-
zációjával, az államadósság menedzselésével 
foglalkozó szervezetek) még akkor is, ha 
azok vállalati, vagy pénzintézeti formában 
működnek. A statisztika viszont nem sorolja 
a kormányzati szektorba a politikai pártok, 
egyházak tevékenységét még akkor sem, ha 
azokat nagyrészt közpénzek tartják fenn. A 
közszektort (public sector) gyakran éppen a 
közösségi információk forrásaként definiál-
ják, – ide sorolhatók a nemzetközi vagy 
nemzetek feletti szervezetek is (pl. Világ-
bank; az EU intézményei) –, míg a közösségi 
szektor köre még tágabb lehet azáltal, hogy 
felöleli mindazokat a vállalkozásokat, ame-
lyek többségi közösségi tulajdonban vannak 
(1. ábra). 

 

A közszféra szintjei4 
 

államháztartás

kormányzat
közszektor

közösségi szektor

 
 

                                                 
4 Az állami adatvagyon hasznosítása: nemzetközi tapasztalatok, javaslatok a hazai alkalmazásra – KOPINT-

DATORG Konjunktúra Kutatási Alapítvány, 2001. 
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Az EU 1998-ban elkészült, „A közszektor in-
formációi: kulcsfontosságú forrás Európa 
számára” című Zöld Könyve5 nyomán kiala-
kult vita résztvevői a köz- és piaci feltételek 
mellett működő intézmények közötti határt 
az információs tartalomipar versenyhelyzete 
alapján keresik: azon szervezeteket javasolt a 
közszektorba sorolni, amelyek nincsenek ki-
téve az információs piac versenyének. Ré-
szükről, az információk gyűjtése és feldolgo-
zása során, nem kell betartani az információs 
tartalomiparra vonatkozó szabályozásokat, és 
nem kell viselni ezek költségeit, ezért jogos, 
ha az ilyen módon rendelkezésre álló infor-
mációkat a társadalom szabadon használ-
hatja. 

A fenti, jogi természetű kérdéseken túlme-
nően az információs szabadságot megcélzó 
állam és szervei az alábbi, „személyes érin-
tettséget” hordozó akadályokkal is szembe-
sülhetnek. 

•  Rövid távon a vezetés túl elfoglalt lehet a 
szemlélet, a hivatali gyakorlat és/vagy a 
jogszabályok újraformálásához, azaz nem 
járja be saját hatáskörét, vagy az intéz-
mény más/felettes szerv döntésére vagy 
eligazítására vár. 

•  Visszatartó erő lehet, ha az államháztartás 
bevételhez kíván jutni az információszol-
gáltatásból. Rosszabb esetben ennek az az 
oka, hogy az állam aktuálisan túlzottan 
forráshiányos. Jobb esetben úgy véli, 
hogy az információ előállításának költsé-
gét nem fair az adófizetők összességére 
terhelni, viszont e probléma komplexitása 
elhalasztja a jogszabályi reformot. 

•  Egy szervezet sem szereti munkarendjét, 
félkész információit kiszolgáltatni a kriti-
kusainak (sajtó, ellenzék, a legitimitásért 
versengő más kormányzati, vagy civil 
szervezetek). 

                                                 
5 „Public Sector information: A key resource for 

Europe” (The EC Green Paper on Public Sector 
Information in the Information Society, 
COM(1998) 585. (ftp://ftp.cordis.lu/pub/econtent/ 
docs/gp_en.pdf) 

•  Sajnos az is előfordulhat, hogy rejtegetni-
valói (pl. korrupció) miatt szeretné a po-
litika a konkrét esetekben maga eldönteni, 
hogy mibe enged bepillantást, s ezért 
késlekedik az általános szabályozással. 

A FOI tárgyát illetően az utóbbi évtizedben 
az az elterjedt alapelv, hogy a közösségi in-
formációk nyilvánosak, és a bizonyítás terhe 
azé, aki az információt valamiért titkolni sze-
retné. Az információ tárgyát és felhasználását 
érintő aggályok rendszerint a következőkre 
vezethetők vissza: 

• az információ közérdekűsége nem nyil-
vánvaló; 

• az információ közzététele magánérdeket 
sérthet („személyes adatok védelme”); 

• az információ közzététele közérdeket 
sérthet, mert 
 a társadalom tagjainak a megismert in-
formációra alapozott, saját egyéni 
hasznukat szolgáló döntései a közösség 
egészének (a gazdaság, a környezet 
vagy akár a közhangulat) kárára válná-
nak (játékelméleti probléma), 
 az információ terroristák fegyverévé 
válhat, vagy 
 az információ egyéb nemzetbiztonsági 
érdeket sért. 

A jogi szabályozás legfőbb dilemmája abban 
áll, hogy méltányolandó köz- és magánérde-
kek egyaránt felhozhatók az információk 
terjesztése és annak korlátozása mellett. A 
különböző érvek társadalmi szempontból vett 
fontossága erősen függ az információ fel-
használási céljától, viszont immanens termé-
szete miatt az információk elterjedését nehéz 
szabályozni. Nehéz differenciálni a felhasz-
nálási célok között, vagy megakadályozni, 
hogy az egyszer nyilvánosságra hozott in-
formációk ne kerülhessenek felhasználásra 
további, az eredetitől eltérő célokra is. 

Bár a kivételek országonként változóak, 
pontos azonosításuk, s egyúttal a szükséges 
minimumra szűkítésük logikus válasz néhány 
korábbi esetre, ahol – főként angolszász jog-
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rendszerekben – állami tisztviselők a némi-
képp ellentmondó jogszabályok szankcióitól 
fenyegetve is a közérdekre való figyelemmel 
a közvélemény tájékoztatása mellett döntöt-
tek6. A kivételek kiegészítéseként fogható fel, 
hogy a legtöbb ország joga bizonyos esetek-
ben az információ visszatartásához megkö-
veteli a kiadása által okozott károk bizonyítá-
sát (test of harm), és néhol azt is mérlegelni 
kell, hogy az így keletkező kár vajon na-
gyobb volna-e, mint az, amit az információ 
visszatartása okoz. 

A személyes adatok terén a kulcs „az egyén, 
az állampolgár tulajdonjoga nemcsak saját 
adataihoz, hanem minden olyan ügyéhez, 
amely az ő igényeit, boldogulását szolgálja, 
nem sérti mások jogos érdekeit, az életét be-
folyásoló hatósági folyamatok során alakul. 
Joga a betekintés minden, az állampolgárt 
közvetve vagy közvetlenül érintő társadalmi 
eljárásba […] Joga van személyes és közös-
ségi autonómiájának védelmére minden 
olyan esetben, amikor az más személyek és 
közösségek autonómiáját nem sérti.”7 

A jogalkotók következő dilemmája a hozzá-
férés ára. Az ingyenes hozzáféréssel szem-
ben felvethető, hogy nem feltétlenül azok él-
vezik a közpénzekből, vagy közszabályozás 
által elrendelten gyűjtött információk ingye-
nességét, akik erre valóban jogosultak lenné-
nek. Az ingyenes alapinformációk tovább-
feldolgozásából realizált többletprofitot jel-
lemzően az információs tartalompiacon mo-
nopolhelyzetben lévő multinacionális válla-
latok realizálják. 

A kérelmezők közötti differenciálásra jó 
példa az amerikai FOI törvény: 

• Nem üzleti kérvényezőnek az informá-
ciót szolgáltató hivatal első két munka-
órája és az első 100 oldal másolása in-
gyenes. 

                                                 
6 pl.: The Significance of the Clive Ponting case – 

http://www.freedomtocare.org/page110.htm 
7 Vámos Tibor: A neumanni örökség tanulságai – 

http://www.matud.iif.hu/03dec/012.html 

• Oktatás, vagy nem üzleti célú kutatás 
céljából történő adatgyűjtésnél a hiva-
tal kérésre a díjat elengedi. 

• Automatikusan mentesül a díjfizetés 
alól az, akinek az adatkérése „való-
színűleg jelentősen hozzájárul a köz-
véleménynek a kormányzat működését 
és tevékenységeit illető ismereteihez, 
és a kutatás nem elsősorban az adat-
kérő üzleti érdekeit szolgálja.”8 

                                                 
8 http://www.gwu.edu/~nsarchiv/nsa/foia/ 

guide.html 
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A hozzáférés és az adatbiztonság technikai kérdései

Az információszabadság gyakorlati megvaló-
sítása során a cél a lehető legszabadabb in-
formációáramlás átlátható, online (is) mű-
ködő rendszerének kialakítása, amelyhez fi-
gyelembe kell venni, hogy:  

• a kor megköveteli az elektronikus adatbá-
zisok létrehozását, 

• a közzététel leggyorsabb és hosszú távon 
a legolcsóbb médiuma az internet, 

• gyakorlatilag minden intézménynél egya-
ránt születik publikus és titkos informá-
ció, 

• az adatbázisokat felépítő információkat a 
keletkezés helye szerinti szervezet tudja a 
legmegfelelőbben gondozni (pl. a leg-
gyorsabban frissíteni), 

• az érdekeltek a gyakorlatban nem feltétle-
nül jutnak hozzá a kellő információkhoz 
(„tudásbeli szakadék”). 

Ennek megfelelően az e-kormányzatnak az 
alábbi követelményeket kell megoldania: 

• szelektív hozzáférés a titkos és nyilvános 
adatokat egyaránt tartalmazó online adat-
bázisokhoz: 

∼ jogosultsági szintek meghatározása; 
∼ ne tudjon valaki a jogos hozzáférésen 

keresztül betörni az azonos adatbázis-
ban tárolt, de előle elzárt adatokhoz; 

• az adatbázisok logikus összekötése; 

• a tudásbeli, ill. a digitális szakadék áthi-
dalása: 

∼ aktív PR és oktatás, 
∼ digitális infrastruktúra (lehetőleg 

ingyenes) biztosítása, 
∼ felhasználóbarát keresés lehetősége az 

adatbázisokban  
(metaadatbázisokon keresztül és/vagy 
keresőmotorokkal), 

• a megvehető online információk kifizeté-
sének (online) infrastruktúrája, 

• a fentiek jogi szabályozása. 

Az információs szabadság az Európai Unió gyakorlatában 

Az információs szabadság szabályozása 
hosszú ideig úgyszólván teljesen kívül maradt 
az EU (EK) intézményeinek hatáskörén. Ezek 
az intézmények sokáig egyáltalán nem írtak 
elő EU-szintű kötelező érvényű, a FOI-val 
kapcsolatos szabályozásokat – rendeleteket, 
direktívákat, határozatokat – vagy elváráso-
kat a tagállamok felé. Maguk az integrációs 
intézmények sem voltak alárendelve az in-
formációs szabadságot biztosítani hivatott 
általános érvényű közösségi előírásnak. Az 
információkhoz való hozzáférést minden in-
tézmény külön-külön, saját hatáskörben sza-
bályozta.  

Az eredeti integrációs alapszerződés ugyanis 
semmilyen ilyen tartalmú alapelvet vagy kö-
zös célkitűzést nem tartalmazott. Az integrá-
ció egészen a kilencvenes évekig nem terjedt 
ki a politikai szférára, csupán a gazdaságot, 

annak is bizonyos szegmenseit fogta át. Már-
pedig a FOI alapvetően politikai jellegű sza-
bályozásokat igényel még akkor is, ha bizo-
nyos gazdasági vonatkozási is lehetnek és – 
főként napjainkban, elsősorban az info-
kommunikációs technológiák terjedése hatá-
sára – vannak is. Az integrációs alap-
szerződést aláíró országok saját kompetenci-
ájuk körébe tartozónak, a nemzeti szuvere-
nitás egyik elemének tartották az információs 
szabadság kereteinek kialakítását, annak 
szabályozását. Megjegyzendő, hogy az integ-
rációs folyamatban és az integrációs alap-
szerződés tartalmában bekövetkezett változá-
sok ellenére nagyrészt ma is annak tartják 
azt.  

Sokáig az volt a jellemző, hogy az integrá-
ciós intézmények az általuk birtokolt, az in-
tézmények belső működésével és az integrá-
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cióval kapcsolatos döntések előkészítésével, 
a döntéshozatallal összefüggő és más adato-
kat, információkat és dokumentumokat álta-
lában bizalmas, belső használatra szánt ada-
tokként, információként és dokumentumok-
ként kezelték. Különösen a fő döntéshozatali 
intézmény, a Tanács tevékenységét övezte 
titkolózás és átláthatatlanság. 

Ez az alapvetően titkolózó integrációs gya-
korlat csak az integráció kezdetét követő jó 
negyedszázad elteltével, 1983-ban tört meg 
első ízben, amikor is a Tanács – nem kis 
részben bizonyos európai polgárjogi és 
szakmai szervezetek, valamint a média és a 
közvélemény külső nyomására – Rendeletet 
hozott az Európai Gazdasági Közösség és az 
EURATOM archívumainak az állampolgárok 
felé történő megnyitása tárgyában.  

A Rendelet szerint a közösségi intézmények 
archívuma az egyes dokumentumok és ok-
mányok tekintetében az azok keletkezésétől 
számított harminc év elteltével nyílhat meg a 
nyilvánosság előtt. Harminc év elteltével 
bárki, aki aláveti magát az egyes intézmé-
nyek vonatkozó belső szabályainak, jogosult 
az archívum anyagaihoz hozzáférni. Külön 
bekezdések foglalkoznak a „közösségi archí-
vum”, a „történelmi archívum” fogalmának 
tisztázásával. Ez utóbbi fogalomba a közös-
ségi archívum azon tételei tartoznak, ame-
lyeket állandó megőrzésre választottak ki. 
Részletesen kitér a Rendelet azoknak a do-
kumentum kategóriáknak a felsorolására, 
amelyek továbbra sem lehetnek hozzáférhe-
tőek a nyilvánosság számára. A rendeletet az 
időközben megváltozott feltételek – és a be-
vezetett közösségi szabályozások – hatására 
2003-ban módosították 

Fordulat az EU intézmények információs szabadsághoz való viszonyulásában 

A kilencvenes évek kezdete lényegi változást 
hozott az integrációs intézmények informá-
ciós szabadsághoz való hozzáállásában. En-
nek egyik megnyilvánulása, hogy 1990. júni-
usban Tanácsi Direktíva9 született a 
környezetvédelemmel kapcsolatos informá-
ciók nyilvánossá tételéről. Ami azonban en-
nél sokkal meghatározóbb: 1990. decembe-
rében lezárult az integrációs alapszerződés 
módosítására hivatott kormányközi konfe-
rencia, amely kidolgozta a Maastrichti Szer-
ződést. A szerződés aláírására 1991. február-
jában került sor, s az 1993. novemberben lé-
pett hatályba. A szerződés rögzíti, hogy az 
Európai Közösségek Európai Unióvá ala-
kultak.  

A Maastrichti Szerződés, illetve az EU-vá 
alakulás minőségi változásokat hozott, illetve 
vetített előre az európai integrációs folya-
matban. E változások nemcsak a gazdasági és 
pénzügyi unió, valamint a közös valuta 
megteremtésének konkrét programjában 
                                                 
9 Directive 90/303/EEC of the Council on the 

freedom of access to informations on the 
environment. O.J. L158 of 23 June 1990. 

majd megvalósításában, illetve a közös kül- 
és biztonságpolitika célkitűzésében, továbbá 
a bel-és igazságügyi együttműködés szerző-
désben rögzített beindításában – az addigi 
gazdasági „pillér” mellett két új, politikai 
„pillér” beépítésében – nyilvánultak meg.  

A szerződés 1. Cikkelye azt is rögzíti, hogy 
„Ez a Szerződés új szakaszt jelöl az Európa 
népei közötti szorosabb unió megteremtésé-
nek folyamatában, ahol a döntések a lehető 
legnyitottabban és az állampolgárokhoz a le-
hető legközelebbi szinten hozatnak”. A nyi-
tottságot megerősítendő, a kormányközi kon-
ferencia külön nyilatkozatot is csatolt a szer-
ződéshez, amely explicite is rögzíti az állam-
polgárok információkhoz való jogát. A 17. 
számot viselő Deklaráció10 a következőket 
tartalmazza: „A Konferencia úgy értékeli, 
hogy a döntéshozatali folyamat átlátható-
sága erősíti az intézmények demokratikus 
jellegét (intézmények alatt itt elsősorban az 
EU közös intézményei értendők) és a társa-
                                                 
10 Declaration No.17 annexed to the final act of the 

Maastricht Treaty, on the right of access to 
information. 
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dalomnak az adminisztrációba vetett bizal-
mát. Ennek megfelelően a Konferencia el-
rendeli, hogy a Bizottság nem később, mint 
1993-ban, beszámolót terjesszen a Tanács 
elé azokról az intézkedésekről, amelyek elő-
mozdítják a nyilvánosság hozzáférését az in-
tézményeknél rendelkezésre álló informáci-
ókhoz.” 

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy az informá-
ciós szabadsággal kapcsolatos nemzeti sza-
bályozási hatásköröket ezek a változások 
nem, vagy csak áttételesen érintették. Ez 
utóbbi alatt azt értjük, hogy a változások ab-
ban az értelemben befolyásolják a tagállami 
hatásköröket, illetve a hozzáállást bizonyos 
kérdésekhez, amennyiben a tagállamok álta-
lában igyekeznek alkalmazkodni az integrá-
ciós fórumokon és dokumentumokban meg-
fogalmazott közösségi állásfoglalásokhoz.  

A tagállamokban a FOI megteremtése és 
gyakorlati kivitelezése tehát alapvetően to-
vábbra is nemzeti kompetenciában maradt. 
Annál is inkább, mivel a fentebb idézett 
Deklaráció – szemben magában az alapszer-
ződés cikkelyeiben foglaltakkal – nem bírt 
közvetlenül kötelező hatállyal a tagállamokra 
nézve. A közösségi megközelítés (szabályo-
zás) döntően csak a közösségi intézmények 
által birtokolt adatok és információk nyilvá-
nosságra hozatalát célozta és csak kivételes 
esetekben – például a már említett Direktíva 
a környezetvédelmi adatok hozzáférése tár-
gyában vagy később a személyi adatvédelem  
vonatkozásában – került sor olyan közösségi 
másodlagos szabályok megalkotására, ame-
lyek közvetlenül vagy közvetve kötelező ér-
vénnyel bírnak a tagállamokra nézve is.  

Más kérdés, hogy főként mióta az Informá-
ciós Társadalom EU-szintű kiépítése napi-
rendre került, az állampolgárok és az üzleti 
szféra kormányzati információkkal való el-
látását, illetve az e-kormányzás 
előmozdítását célzó szabályozások nagy 
része kötelező érvényű a tagállamokra nézve 
is. Ebbe az irányba mutat az is, hogy a 
tagállamok részt kell vegyenek az e célokat 
szolgáló közösségi programokban (főként az 
IDA programokra, az eEurope, ezen belül az 

eGovernment programokra és akciótervekre 
gondolunk).  

Mindenesetre a Maastrichti Szerződés és az 
annak szerves részét képező Deklaráció hatá-
sára a kilencvenes évek első felében az EU-
ban megélénkült az információs szabadságot 
előmozdító és biztosító közösségi tevékeny-
ség.11 A nyitásban nyilván szerepet játszott az 
is, hogy a Maastrichti szerződésben rög-
zítésre került az uniós állampolgárság intéz-
ményének bevezetése. Az EU-intézmények 
ezért is kötelességüknek tartották, hogy az 
„unió állampolgárai” nagyobb betekintést 
nyerjenek az integrációs ügyekbe is.  

Annak ellenére, hogy elsősorban a Tanács, 
de a Bizottság is folyamatosan igyekezett 
szoros ellenőrzése alatt tartani, hogy mely 
dokumentumok válhatnak nyilvánossá és me-
lyek nem. 1993-ban a két intézmény közös 
magatartási kódexet jelentetett meg a közös-
ségi dokumentumokhoz való hozzáférés tár-
gyában.12 Ezzel egy időben Tanácsi Határo-
zat is született a tanácsi apparátus által birto-
kolt dokumentumokhoz való hozzáférésről.13  

Annyit mindenesetre érdemes itt is megem-
líteni, hogy a kilencvenes évek elején szüle-
tett dokumentumokban még meglehetősen 
nagy teret szentel a két intézmény az infor-
mációkhoz való hozzáférés megtagadásának, 
illetve korlátozásának. A nyilvánosság kizá-
rására akkor kerülhet sor, ha az adatokhoz 
való hozzáférés veszélyeztetné: 

• a közérdek védelmét (közbiztonság, mo-
netáris stabilitás, bírósági eljárás, nem-
zetközi kapcsolatok stb.); 

• az egyének és a titoktartás védelmét; 
• az üzleti titok védelmét; 
• a közösség pénzügyi érdekeinek védelmét; 

                                                 
11 Az integrációs alapszerződés képezi az EU legfon-

tosabb jogforrását. Az abban foglaltak alapján 
születnek a másodlagos integráció jogszabályok. 

12 Code of conduct concerning public access to 
Commission and Council documents. O.J. L340 of 
31 December 1993. 

13 Decision of the Council 93/731/EC of 20 
December 1993 on public access to Council 
documents. O,J. L340 of 31 December 1993. 
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• a természetes vagy jogi személyek által 
igényelt bizalmas kezelés védelmét. 

Az információkhoz való hozzáférés további 
korlátozását jelentette az is, hogy a szóban 
forgó Tanácsi Határozat az állampolgárok 
írásos beadványához kötötte az információk 
rendelkezésre bocsátását. Emellett az igény 
csak a már létező adatok és információk hoz-
záférésére vonatkozhatott, tehát ezeken kívüli 
információk szolgáltatására a Tanács nem 
kötelezte el magát. Ezek mellett egyéb kor-
látok is útját állták az információ szabadsá-
gának. Említést érdemel ebből az aspektusból 
a Tanács Főtitkárságának álláspontja, amely 
egy belső használatra szánt dokumentumban 
– Public access to information, from 
Secretariat General of the Council 31.1.94. – 
megtagadni javasolta az információk közzé-
tételét nemcsak a „titkosnak” vagy „bizal-
masnak” minősített, ún. „érzékeny” doku-
mentumok esetében, hanem abban az esetben 

is, ha az egyes tagállamok Tanácson belüli 
álláspontjáról van szó. A korlátozások főként 
az integrációba beépített két új pillér, a közös 
kül- és biztonságpolitika célkitűzése és a bel- 
és igazságügyi együttműködés témakörében 
váltak jellemzőkké. 

Korábban említést tettünk arról, hogy bizo-
nyos esetekben, már a kilencvenes évek első 
felében is születtek olyan közösségi szabá-
lyozások, amelyeket főként a tagállamoknak 
címeztek. Ilyen az Európai Parlament és a 
Tanács 1995. évi Direktívája a személyi 
adatvédelemről. (Directive 95/46/EC of the 
European Parliament and of the Council on 
the protection of individuals with regard to 
the processing of personal data and on the 
free movement of such data. O,J. L281, 
23/11/1995.) A Direktíva a személyi adatvé-
delemmel kapcsolatos eltérő nemzeti szabá-
lyozások összehangolását, közös mederbe te-
relését hivatott szolgálni. 

Az integrációs alapszerződés újabb módosítása és a FOI 

Tovább ösztönözte a FOI közösségi szintű 
kezelését az integrációs alapszerződés újabb 
módosítása. Az 1997-ben megalkotott Amsz-
terdami Szerződés már külön Cikkelyt tar-
talmazott az információs szabadság biztosí-
tása tárgyában. A 191a Cikkely (az azóta is-
mét átdolgozott és jelenleg érvényben lévő 
szerződés14 255. Cikkelye) 1. bekezdése a kö-
vetkezőket rögzíti:  

„Az Unió bármely állampolgára, valamint 
bármely, a tagállamok bármelyikében letele-
pült vagy hivatalosan bejegyzett létesítmény-
nyel bíró természetes vagy jogi személy 
jogosult hozzáférni az Európai Parlament, a 
Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz ” 

A 2. bekezdés arról rendelkezik, hogy e jog 
gyakorlásának általános elveit, valamint a 
köz- vagy magánérdekkel összefüggő korlá-
tozását a Tanács köteles meghatározni az 
Amszterdami Szerződés életbelépését követő 
két éven belül. (A Szerződés 1999-ben emel-
kedett jogerőre).  
                                                 
14 Nizzai Szerződés 

A 3. Bekezdés kötelezi a szóban forgó három 
intézményt, hogy dolgozza ki saját specifikus 
eljárási szabályait a dokumentumaihoz való 
hozzáférés tárgyában. 

Az Amszterdami Szerződéshez két Deklará-
ciót is csatoltak a FOI tárgyában. A 35. sz. 
Deklaráció15 azt rögzíti, hogy a tagállamok 
felhatalmazást kapnak: a Bizottsághoz vagy a 
Tanácshoz fordulhatnak annak érdekében, 
hogy a két intézmény csak az igényt benyújtó 
tagállam előzetes engedélyével bocsáthassa 
harmadik fél rendelkezésére a tagállamból 
származó dokumentumokat. A 41.sz. Dekla-
ráció16 pedig azt írja elő a három intézmény 
számára, hogy az Európai Szén és Acélkö-
zösség, valamint az Euratom vonatkozásában 
is alkalmazza az új elveket. 

                                                 
15 Declaration No 35 on Article 191a of the Treaty 

establishing the European Community 
16 Declaration No 41 on the provision relating to 

transparency, access to documents and the fight 
against fraud 
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A Bizottság Zöld Könyve a közületi szektor információinak jelentőségéről és ezek 
kereskedelmi célú hasznosításáról*  

Nem tekinthető véletlennek, hogy röviddel az 
Amszterdami Szerződés hatályba lépését kö-
vetően, 1998-ban a Bizottság meglehetősen 
terjedelmes Zöld Könyvet jelentetett meg a 
közületi szektor intézményeinek birtokában 
lévő különféle dokumentumok felhasználási, 
közzétételi lehetőségeiről és kötelezettségei-
ről. Mint általában a Zöld Könyveket, a Bi-
zottság ezt is abból a célból tette közzé, hogy 
széleskörű társadalmi vitát bontakoztasson ki 
arról, hogy az unió intézményeiben és a tag-
államok közintézményeiben található infor-
mációk miként hasznosíthatók jobban a tár-
sadalom, az egyének, a vállalkozások és más 
intézmények számára.  

Az sem véletlen, hogy a témát a Bizottság 
összefüggésbe hozta az információs társada-
lom megteremtésére irányuló törekvésekkel. 
E törekvések ugyanis a kilencvenes évek vé-
gén kaptak lendületet EU-szinten is és nagy 
hatással voltak az EU FOI-val kapcsolatos 
állásfoglalásainak majd szabályozásainak 
megformálására egyaránt. A dokumentum 
abból indul ki, hogy a közületi szektor infor-
mációi meghatározó szerepet játszanak az 
EU gazdaságában, az egységes belső piac 
működésében és a négy alapszabadság érvé-
nyesülésében. A felhasználóbarát és valóban 
elérhető adminisztrációs, jogszabályi, pénz-
ügyi és más közületi információk hiányában 
a gazdaság szereplői sem képesek megfele-
lően és hatékonyan cselekedni. Emellett az 
információ-áramlás fontos feltétele az unió-
beli vállalkozások versenyképességének. Az 
európai vállalkozások e vonatkozásban is 
hátrányban vannak az amerikai vállalkozá-
sokhoz képest. Különösen a kis- és közepes 
vállalkozásokat érinti károsan a tájékozottság 
hiánya, illetve az információkhoz való hozzá-
férés nehézkessége. 

A bizottsági vitaanyag arra is felhívja a fi-
gyelmet, hogy a közületi információk Európa 
szerte szétaprózódottak és szétszórtak, emel-
lett sok esetben nem elég világosak, nem át-

tekinthetők az állampolgárok és a vállalkozá-
sok, de még maguk az adminisztrációk szá-
mára sem. Ennek egyik fő okát abban látja az 
intézmény, hogy a nemzeti szabályozások 
jelentősen különböznek egymástól abban a 
tekintetben, hogy miként lehet hozzáférni a 
közületi információkhoz és miként haszno-
síthatóak ezek. Emellett az eltérő nemzeti 
gyakorlat is nehezíti a hozzáférést, különö-
sen, ha határokon átnyúló információs igé-
nyekről van szó.  

Azt is elő kell mozdítani, hogy az állampol-
gárok ne csak az EU-intézmények által birto-
kolt integrációval kapcsolatos információk-
hoz jussanak hozzá, hanem a tagállamok in-
tézményeinek az EU-val kapcsolatos doku-
mentumaihoz, illetve a tagállamok intézmé-
nyeinél fellelhető EU-dokumentumokhoz is.  

A Bizottság Zöld Könyve megkülönböztetett 
jelentőséget tulajdonít annak, hogy a közületi 
információk tömegüknél, a témák sokfélesé-
génél fogva is a legnagyobb információs 
tartalom forrást jelentik az informatikai ipa-
rok és szolgáltatások számára. A világpiacon 
is versengő európai informatikai vállalatok 
versenyképességi hátrányukat csak úgy dol-
gozhatják le, ha a korábbiaknál jobb lehető-
séget kapnak a közületi információk kereske-
delmi (ipari) hasznosítására.17 A dokumen-
tum felveti azt a kérdést is, hogy az üzleti 
szféra megjelenése a piacon a közületi in-
formációk hasznosításának igényével, nehe-
zebbé teszi annak az elvnek a fenntartását, 
hogy valamennyi állampolgár jogosult az in-
formációkhoz való hozzáférésre. Mi több, a 
tisztességes verseny érvényesülése is meg-
kérdőjeleződhet, amennyiben a közszféra sa-
                                                 
17 A dokumentum példaként említi a Brit Kereske-

delmi és Ipari Minisztérium 1985-ben és az EU 
Bizottság 1989-ben közzétett, a közületi és a ma-
gánszektor közötti együttműködés az információs 
piacon témakörében kiadott irányelveket – ez 
utóbbihoz ez ideig nem sikerült hozzáférnünk -, 
valamint az 1994. évi francia és az 1997. évi hol-
land hasonló tartalmú dokumentumokat. 
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ját hozzáadott értéket adva a birtokában lévő 
információkhoz azokat az információs ma-
gánpiacra dobja.  

A közületi információk típusait a szerint kü-
lönbözteti meg a dokumentum, hogy azok 
adminisztratív, vagy nem adminisztratív jel-
legűek-e. Előbbiek a kormányzati funkciók-
kal és magukkal az intézmények funkcióival 
kapcsolatos információk, utóbbiak a közfela-
datok ellátása közben a „külső” környezetről 
összegyűjtött (földrajzi, üzleti, kutatási, stb.) 
információk. Az adminisztratív információk 
között is különbséget kell tenni aszerint, 
hogy azok a demokrácia működése szem-
pontjából alapvetőek-e – törvények, bírósági 
ügyek, parlamenti információk – vagy sem. 
Abban a vonatkozásban is megkülönböztet-
hetők az információk, hogy azok közérde-
kűek-e vagy csak az állampolgárok bizonyos 
csoportjainak az érdekszférájába tartoznak. 
Piaci szemszögből nézve az információk 
lehetnek (potenciális) gazdasági értéket 
hordozó és ilyen értékkel nem bíró 
információk. Mind az adminisztratív mind a 
nem adminisztratív jellegű információk 
lehetnek jelentős piaci érték hordozói. 

Az információkhoz való hozzáférés feltételei 
tagállamonként különböző szabályoknak és 
különböző gyakorlatnak vannak alávetve. 
Valamennyi tagállam szabályozása tartalmaz 
kivételeket (korlátozásokat) az információk-
hoz való hozzáférés vonatkozásában.  

Az információkért kiszabott árak és az árkép-
zés módszerei tekintetében óriási különbsé-
gek tapasztalhatóak az EU-tagállamok kö-
zött, sőt az egyes tagállamokon belül az 
egyes közintézmények között is. Az árképzés-
sel kapcsolatban a Bizottság hivatkozik 
1998-ban közzétett „Synergy Irányelveire” 
is, amelyek a költségmegosztásos megköze-
lítést részesítették előnyben. Eszerint „az ár-
képzés különféle lehet a közreadott informá-
ció tartalma függvényében. Az ár az informá-
ció elkészítésének és a magánszektorhoz tör-
ténő továbbításának költségeit kell tükrözze, 
de nem feltétlenül kell magában foglalja a 
kapcsolódó adminisztrációs gyakorlat teljes 
költségét. Az árat csökkenteni lehet, 

amennyiben az információs szolgáltatást 
közérdek teszi szükségessé”.  

2002. közepén a Bizottság Tanácsi Direktíva-
javaslatot tett közzé a közszféra dokumentu-
mainak kereskedelmi hasznosítása tárgyá-
ban.  

A közintézmények információszolgáltatásai-
nak árképzése kapcsán az is felvetődik, hogy 
az intézmények, amelyek az adófizetők 
pénzéből működnek, jogosultak-e egyáltalán 
megfizettetni az általuk szolgáltatott infor-
mációkat. Az ellenérv az lehet, hogy általá-
ban a lakosság egy kis része az, amely bizo-
nyos információkat igényel, s ezt az igényt 
nem finanszírozhatja a teljes lakosság. Ezért 
meg kell fizettetni ezeket az információkat, 
amire az arra igényt tartók általában hajlan-
dóak is.  

Az árszabás lehetősége azonban nem foszt-
hatja meg az állampolgárok egészét a díj-
mentes információktól. Ezzel összefüggésben 
a dokumentum a francia példát idézi, amely 
szerint külön kell választani azokat az infor-
mációkat, amelyek az állampolgárok demok-
ratikus jogai gyakorlása szempontjából „lé-
nyegesek”, s az ezekhez való hozzáférés in-
gyenes kell legyen. Azonban ha a magán-
szféra piacképes termékeket állít elő a közü-
leti információk alapján, úgy ez utóbbiakért 
elfogadható árat kell kérni. Különösen a tar-
talom-szolgáltató iparok szempontjából lé-
nyeges a közületi információk ára és árkép-
zése, ami döntően befolyásolhatja készségü-
ket az ilyen információkon alapuló termékek 
kifejlesztésére, valamint a kapcsolódó beru-
házásokra. 

A közületi információk ármegállapítása ha-
tással van a versenyre és a versenyszabá-
lyokra is. A közszféra költségstruktúrája 
ugyanis eltér a magánszféráétól. Ezért bizo-
nyos körülmények között lehetséges, hogy a 
piacinál alacsonyabb áron kínálja informá-
cióit, ezáltal „szubvencionáljon” bizonyos 
tevékenységeket, vállalkozásokat. Hatást 
gyakorolhat a versenyre az is, ha a közintéz-
mény esetleg kizárólagos jogot biztosít vala-
mely magán- vagy vegyes tulajdonú vállal-
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kozás számára a birtokában lévő információk 
hasznosítása tekintetében. 

Foglalkozik a dokumentum a közületi infor-
mációkhoz való hozzáférés és a személyiségi 
jogvédelem, valamint az információkért való 
felelősségvállalás problematikájával is. 

* EU Commission: Public Sector information: a key 
resource for Europe – Green Papers on Public 
Sector Information in the Information Society 
COM 1998/585 

 

Új EU-szabályozások az információs szabadság tárgyában 

Fontos eseményként értékelendő az Európai 
Unió Alapvető Jogok Kartájának megalko-
tása és közzététele 2000. decemberben.18 A 
Karta részét képezi az unió alkotmányának 
is. A Karta több cikkelyében rögzített alapel-
vek szorosan kapcsolódnak az információs 
szabadsághoz. Így például a 8. Cikkely a 
személyi adatvédelemmel, a 11. Cikkely a 
véleménynyilvánítás és az információ sza-
badságával, a 41. Cikkely a jó közigazgatás-
hoz, a 42. Cikkely a dokumentumokhoz tör-
ténő hozzáféréshez való jogokat rögzíti. Ko-
rábban utaltunk arra, hogy az Amszterdami 
Szerződés előírta, hogy hatályba lépését kö-
vető két éven belül jogszabályban kell rög-
zíteni az EU-intézmények FOI-val kapcso-
latos gyakorlatára vonatkozó közösségi elő-
írásokat. A szabályozás 2001. májusában 
született meg, a Tanács és az Európai Par-
lament 1049/2001 sz. közös Rendelete for-
májában.19 

A szabályozás célját illetően a Rendelet le-
szögezi a következőket:  

• meg kell határozni az Európai Parlament, 
a Tanács és a Bizottság dokumentumai-
hoz való hozzáférés elveit, feltételeit és a 
köz-, illetve a magánérdek megkövetelte 
korlátozásokat;  

• biztosítani kell, hogy e jog gyakorlása a 
lehető legkönnyebb legyen; 

                                                 
18 Charter of Fundamental Rights of the European 

Union O.J. C364/1. 18. 12. 2000.  
19 Regulation (EC) No 1049/2001 of the European 

Parliament and of the Council of 30 May 2001 
regarding public access to European Parliament, 
Council an Commission documents. O.J. L145, 
31.5.2001. 

• elő kell segíteni a jó államigazgatási gya-
korlat kialakulását, a dokumentumokhoz 
való hozzáférés tekintetében. 

A Rendelet előírja azt is, hogy az unió vala-
mennyi állampolgára és minden az unióba 
letelepült vagy valamely tagállamban hiva-
talosan működő természetes és jogi személy 
jogosult a nevezett intézmények dokumen-
tumaiba való betekintésre, összhangban a 
Rendeletben rögzített elvekkel, feltételekkel 
és korlátozásokkal. Az intézmények a doku-
mentumokhoz való hozzáférést lehetővé te-
hetik a nem tagállamok állampolgárai, termé-
szetes és jogi személyiségei viszonylatában 
is. 

A Rendelet valamennyi, az intézmények 
birtokában lévő dokumentumra érvényes, te-
hát mind az általuk készített, mind az általuk 
kapott vagy beszerzett dokumentumokra. A 
jogosultak írásos kérelem útján vagy közvet-
lenül, elektronikus úton juthatnak a doku-
mentumokhoz. 

A Rendelet 4. Cikkelye a fentiek alóli kivé-
teleket rögzíti. Leszögezi, hogy az intézmé-
nyek megtagadhatják a dokumentumhoz való 
hozzáférést, ha annak nyilvánosságra hoza-
tala alááshatja a védelmét: 

• a közérdeknek, úgy mint közbiztonság, 
védelmi és katonai kérdések, nemzetközi 
kapcsolatok, a közösség vagy egy tagál-
lam pénzügyi, monetáris, gazdaságpoliti-
kája; 

• a személyiségi jogoknak; 
• a természetes vagy jogi személyek üzleti 

érdekeinek, ide értve a szellemi tulaj-
donjogot is. 
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Megtagadható a dokumentum nyilvánosságra 
bocsátása akkor is, ha az intézmény azt belső 
használatra készítette vagy más intézménytől 
ered és tartalmának feltárásáról nem jogosult 
dönteni a birtokló intézmény, vagy, ha a nyil-
vánosságra hozatal károsan érinti az intéz-
mény döntéshozatalát. Ugyancsak megtagad-
ható a dokumentumhoz való hozzáférés, ha 
az belső használatra szánt hozzászólást, elő-
zetes konzultáció anyagát tartalmazza. Külső 
fél dokumentuma esetében az intézmény elő-
zetes konzultációt kell folytasson a nyilvá-
nosságra hozatal tárgyában a dokumentum 
kibocsátójával.  

A tagállamok igényelhetik, hogy előzetes en-
gedélyük nélkül az intézmények ne hozzanak 
nyilvánosságra tőlük származó dokumentu-
mokat.  

Külön Cikkely foglalkozik az ún. érzékeny 
dokumentumok kezelésével. Ezek minősítése 
lehet „Nagyon titkos” vagy „Top Secret”, 
„Titkos” és „Bizalmas”, származhatnak a 
szóban forgó intézményektől vagy azok által 
létesített ügynökségektől (hivataloktól), a 
tagállamoktól, harmadik országoktól vagy 
nemzetközi szervezetektől. Az ilyen doku-
mentumok kezelése csak az arra feljogosított 
személyekre bízható. E dokumentumok rög-
zítése az általános nyilvántartásba vagy hoz-
záférésük engedélyezése csakis a kibocsátó 
beleegyezésével lehetséges. A betekintés 
megtagadását indokolnia kell az intézmény-
nek. Az egyes intézmények minősített doku-
mentumokra vonatkozó szabályai azonban 
publikusak kell legyenek. 

A Rendelet foglalkozik a dokumentumokhoz 
való hozzáférés formáival is. Azt is rögzíti, 
hogy valamennyi intézmény nyilvántartást 
kell készítsen dokumentumairól, s azokat 
nyilvánossá kell tenniük. Rendelkezik a nyil-
vántartás módjáról is. A Rendelet által érin-
tett intézmények lehetőség szerint elektroni-
kus formában vagy a nyilvántartás alapján 
közvetlenül elérhetővé kell tegyék doku-
mentumaikat a nyilvánosság számára. Rész-
letesen taglalja a Rendelet, hogy mely EU-
dokumentumokat kell közzétenni a közösség 
hivatalos lapjában (Official Journal).  

A Rendelet nem akadályozhatja azoknak a 
hatályban lévő copyright szabályoknak az ér-
vényesülését, amelyek korlátozzák a harma-
dik fél jogát a nyilvánosságra hozott doku-
mentumok másolása és hasznosítása tekinte-
tében. 

Valamennyi intézménynek el kell készítenie 
saját eljárási szabályozását a Rendeletben 
foglaltakról. 

A Rendelet 2001. december 3-tól hatályos és 
az EU valamennyi tagállamára nézve köz-
vetlenül kötelező érvénnyel bír. 

Megjegyzendő, hogy már a Rendelet közzé-
tételét követő napon az Európai Parlament, a 
Tanács és a Bizottság közös közleményben 
tudatták, hogy az általuk létesített testületek 
is kötelesek alkalmazkodni a Rendeletben 
foglaltakhoz.20  

Még 2001 folyamán az EU három fő intéz-
ménye határozatban változtatta meg eljárási 
szabályait a Rendeletben foglaltak szerint.21 

Ugyancsak említést érdemel, hogy 2002-ben 
az EU intézményei közös felhasználói útmu-
tatót jelentettek meg a dokumentumaikhoz 
történő hozzáférés tárgyában.22 Ez részletes 
leírást tartalmaz a dokumentumokhoz való 
közvetlen hozzáférés (O.J., Internet, Archí-
vum) módjáról, valamint a közvetlenül nem 
publikus dokumentumok elérési lehetőségei-
ről. Arról is tájékoztat a kiadvány, hogy a 
dokumentumok közrebocsátása általában 

                                                 
20 Joint Declaration relating to Regulation (EC) No 

1049/2001 of the European Parliament and of the 
Council of 30 May 2001 regarding public access 
to European Parliament, Council and Commission 
documents O.J. L173, 27. 6. 2001. 

21 European Parliament decision of 13 November 
2001 amending Parliament’s Rules od Procedure 
O.J. C140 E, 13.6. 2002.;  
Council Decision of 29 November 2001 amending 
the Council’s Rules of Procedure O.J. L313, 30. 
11. 2001.;  
Commission Decision of 5 December 2001 
amending its rules of procedure. O.J. L345k, 29. 
12. 2001. 

22 Access to European Parliament, Council and 
Commission documents A user guide Office for 
Official Publications of the European Communi-
ties, 2002. 
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díjmentes. Azonban ha terjedelmük megha-
ladja a 20 oldalt, másolási és továbbítási díjat 
lehet kiszabni. 

2002. augusztusban a Bizottság Rendelet-ja-
vaslatot23 terjesztett elő a 354/83 sz. Rendelet 
módosítása, az 1049/2001sz. Rendelethez 
igazítása céljából. Az integrációs történelmi 
archívum megnyitását célzó 1983-as Rende-
let még számos dokumentum hozzáférését 
korlátozta és egyes dokumentumok esetében 
30 évnél is hosszabb időben szabta meg a 
nyilvános betekintés lehetőségét. A mostani 
javaslat, egyebek mellett, ezeket a korlátozá-
sokat hozná összhangba a 1049/2001 sz. 
rendeletben foglaltakkal. 

A közületi információk kereskedelmi 
hasznosítására vonatkozó Tanácsi 
Irányelv24 

A Direktíva indoklása abból indul ki, hogy a 
közületi szektor információinak hasznosítá-
sára vonatkozó nemzeti szabályozások har-
monizálása elősegíti a torzulás mentes ver-
seny alapszerződésben rögzített elvének az 
érvényesítését. 

A közületi szektor a társadalmi tevékenység 
számos területét érintően, az információk 
széles tárát gyűjti, állítja elő, újra feldolgozza 
és terjeszti. A közületi információk fontos 
alapanyagát képezik a digitális tartalomnak, 
a digitális termékek és szolgáltatások előál-
lításának Ezek határokon átnyúló biztosítása, 
az újrahasznosítási lehetőségek kiterjesztése 
kedvező feltételeket teremt az európai válla-
latok erősödése szempontjából is. 

A tagállamok vonatkozó szabályozásai és 
gyakorlata között tapasztalható jelentős elté-
rések gátolják ezen kulcsfontosságú doku-
mentumokban rejlő gazdasági potenciál teljes 
kihasználását és az egységes belső piac za-
varmentes működését is. Ezért van szükség a 
nemzeti szabályozások minimális harmoni-
zálására. Ennek hiányában a nemzeti külön-
                                                 
23 COM(2002) 462 final. 
24 Directive 2003/98//EC of the European Parliament 

and of the Council on the re-use of public sector 
information O.J. L345, 31/12/2003. 

bözőségek a technológiai változásokkal még 
növekednének is. A közületi információk új-
rahasznosítását meghatározó keretfeltételek 
egységes szabályozása nem zárja ki, hogy a 
tagállamok a Direktívában meghatározott 
minimum-követelményeken túl, kiterjedtebb 
szabályozást alkalmazzanak. 

A Direktíva azt sem szándékozik előírni, 
hogy a tagállamok kötelesek az információk 
újrahasznosítását engedélyezni. Az újrafel-
használás-hasznosítás eldöntése a tagál-
lamok, illetve az érintett intézmények hatás-
körében marad. Az újrahasznosítás magában 
foglalja az intézményeken belüli további 
hasznosítást is az intézmény közfeladatain 
kívüli területeken. A közfeladatok ellátásán 
kívüli tevékenységek szükségszerűen ma-
gukban foglalhatják olyan dokumentumok 
birtoklását, amelyek kizárólag kereskedelmi 
alapon, más piaci szereplőkkel való verseny 
bázisán készültek és áraik meghatározásra 
kerültek. 

A közületi intézményeket és testületeket bá-
torítani kell az általuk birtokolt dokumentu-
mok újrahasznosítás céljából történő rendel-
kezésre bocsátására. Az állami vállalatok 
nem értendők a közületi intézmények és tes-
tületek fogalmába.  

A rendelkezésre bocsátott információkért 
kérhető árakat illetően a Direktíva előírja, 
hogy az árak megállapítása során abból kell 
kiindulni, hogy azok nem haladhatják túl a 
dokumentumok gyűjtése, előállítása, újraelő-
állítása és terjesztése során felmerülő összes 
költséget. Ehhez elfogadható haszonkulcs is 
járulhat, ahol indokolt, figyelembe véve az 
egyes közületi intézmények önfinanszírozási 
követelményét is. A Direktíva által meghatá-
rozott eme felső árhatár nem zárja ki, hogy 
ennél alacsonyabb szintű árakat is lehet al-
kalmazni, illetve akár ingyenes is lehet a 
szolgáltatás. Nincs kizárva a differenciált ár-
szabás sem annak függvényében, hogy az új-
rahasznosítás kereskedelmi célú vagy nem 
kereskedelmi célú. A diszkrimináció-mentes-
séget azonban biztosítani kell. 

Az újrafelhasználás elveinek meghatározása 
során a közintézmények az érvényes ver-
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senyszabályok szerint kell eljárjanak, lehető-
ség szerint elkerülve a kizárólagosság jogát 
egyes felhasználók viszonylatában. Alapvető 
gazdasági érdeket szolgáló szolgáltatások 
esetében viszont esetenként szükség lehet a 
kizárólagos hasznosítási jog megadására  

Egyes esetekben külön engedélyezésre sincs 
szükség a dokumentumok újrafelhasználását 
illetően. Más esetekben az újrahasznosítás 
feltételeit is tartalmazó engedélyhez lehet azt 
kötni. Azt azonban mindenképpen biztosítani 
kell, hogy a közületi szektor dokumentumai 
újrahasznosításának feltételei világosan meg-
határozottak és publikusak legyenek a poten-
ciális felhasználók számára.  

Maga a Direktíva rögzíti a szabályozás tár-
gyának és hatókörének meghatározását, kü-
lön bekezdésekbe sorolva azokat a doku-
mentum fajtákat is, amelyekre nem terjed ki 
a Direktíva hatálya. Külön Cikkely foglalko-
zik a szabályozás során használt fogalmak 
tisztázásával. Az újrahasznosítás fogalmán 
belül érdemes kiemelni, hogy nem számít új-
rahasznosításnak a közintézmények közötti 
olyan dokumentum csere, ami a közfeladatok 
ellátásával kapcsolatos.  

A Direktíva kinyilvánítja azt is, hogy a sza-
bályozás a tagállamok létező dokumentum-
hozzáférési szabályaira épít és nem célja 

megváltoztatni ezeket. Nem célozza érinteni 
a személyi adatvédelemmel kapcsolatos sza-
bályozásokat sem. 

A 4. Cikkely az újrahasznosítási kérelem 
közintézmény által történő kezelésével és 
teljesítésével foglalkozik. 

Az árszabással foglalkozó Cikkely lényegé-
ben megismétli az indoklásban kinyilvánított 
elveket. Az is rögzítésre kerül a Direktívá-
ban, hogy az újrafelhasználással kapcsolatos 
feltételeket, valamint a szabvány-árakat előre 
kell megállapítani és közzétenni, ahol lehet-
séges elektronikus úton. Amely tagállam en-
gedélyhez köti az újrahasznosítást, ott a stan-
dard engedélyt elektronikus formában közzé 
kell tenni, lehetővé téve annak elektronikus 
feldolgozását is. 

Amennyiben dokumentumok közintézményen 
belüli, nem a közfeladatok ellátásához kap-
csolódó, kereskedelmi célú felhasználást 
szolgálnak, ugyanazokat az árakat és felté-
teleket kell alkalmazni, mint az egyéb keres-
kedelmi célú újrafelhasználók esetében. 

A Direktíva záró rendelkezései előírják, hogy 
a tagállamoknak 2005. július 1-ig törvényei-
ket, rendeleteiket és adminisztratív intézkedé-
seiket összhangba kell hozniuk a Direktívá-
ban foglaltakkal. Erről tájékoztatniuk kell a 
Bizottságot. 
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Az információs szabadság érvényre jutása Európában – hasonló 
megközelítés, sajátos nemzeti megoldások 

Kutatásunk során arra törekedtünk, hogy 
feltárjuk: az EU intézményrendszerében va-
lamint öt tagállam, az Egyesült Királyság, 
Finnország, Franciaország, Írország és Né-
metország államapparátusában keletkezett in-
formációkba történő betekintés jogát milyen 
törvények szabályozzák, s az azokban fog-
laltakat miképpen kommunikálják az állam-
polgárok irányába. Feltártuk azt is, milyen 
back-office tevékenységgel teszik lehetővé 
az egyes intézményeknél felgyülemlett in-
formációk jól kezelhető adatbázisokba ren-
dezését, ezek összekötését, s a bennük tör-
ténő felhasználóbarát keresést, milyen 
metaadatbázisok, regiszterek segítik az ál-
lampolgárok eligazodását az állami szervek 
információinak rengetegében. A lehetőségek 
határain belül azt is vizsgáltuk, hogy a vizs-
gált országok gyakorlatában hogyan történik 
az adatfeldolgozás és -szolgáltatás költségei-
nek megosztása az állam és az információt 
igénybe vevő állampolgárok, vállalatok kö-
zött, milyen típusú adatok állnak ingyen ren-
delkezésre, s melyekért kell fizetni. 

A kiválasztott országok FOI-gyakorlatának 
vizsgálatokor egyértelművé vált, hogy három 
országban (az Egyesült Királyság, Írország és 
Finnország), az állam és a polgárok, a kor-
mányzat és az azt fenntartó adófizetők kö-
zötti kapcsolat sok évszázados hagyomány-
nyal rendelkezik, jogrendszerük, gondolko-
dásmódjuk meglehetősen távol áll a „magyar 
virtustól”. Ebből az is következik, hogy más-
ként viszonyulnak az átláthatóság követel-
ményéhez, a titok fogalmához, az adatbizton-
ság intézményéhez. Éppen az átláthatóság, az 
elszámoltatás hagyományaiból fakad, hogy 
ezekben az országban az a természetes, hogy 
valamely állami intézmény által megszerzett, 
begyűjtött, vagy közpénzen megvásárolt adat 
és információ közkincs. Sokszor nem is értik, 
miért jelent bizonyos országokban problémát 
az állami adatvagyon nyilvánosságra hozása. 
Náluk csak az volt a feladat, hogy az IKT 
fejlődése adta lehetőségekkel élve ezt a fo-

lyamatot még hatékonyabbá tegyék, s az 
internet adta lehetőségekkel élve, az ebből 
adódó előnyöket a magánszemélyek és vál-
lalkozók még szélesebb köre számára bizto-
sítsák. 

Finnország esetében például az első 
FOI(szerű) törvény 1919-ben lépett életbe, s 
a – némi módosításokkal – 2003. január 1-éig 
érvényben lévő kerettörvény 1951-es szüle-
tésű volt. 

A finnektől elsősorban a lakossági-, vállalati 
megkeresésekre való gyors, korrekt reagálást 
lenne érdemes eltanulnia a magyar állam-
igazgatásnak. Egy egyén vagy csoport, a hi-
vatalos munkaidő alatt bármikor felkeresheti 
a minisztériumot, vagy betelefonálhat, 
amennyiben információhoz szeretne jutni egy 
közokirattal kapcsolatban. A törvény értel-
mében, ott minél pontosabban meg kell hatá-
roznia, hogy milyen közokiratról szeretne in-
formációhoz jutni. Olyan esetben, ha látni 
kívánja a dokumentumot, előjegyzésbe ve-
szik és azt az illetékes hatóság kutatótermé-
ben megtekintheti. Figyelemre méltó az a 
törvényi szabályozás miszerint a kérelemre 
való engedélyezést azonnal, vagy amilyen 
gyorsan csak lehet, el kell végezni, a ható-
sághoz való beérkezése utáni két héten belül, 
továbbá az, hogy a kérelem benyújtását 
online is el lehet végezni. 

A brit jogrendszernek a kontinentális euró-
paitól való közismert eltérései mellett az 
Egyesült Királyság FOI gyakorlatának a kü-
lönlegességét, s egyben példaértékét az adja, 
hogy ott az információs társadalomra, az e-
gazdaságra való áttérés egy mindent átfogó 
hosszú távú stratégia része, amely a jelenlegi 
kormány hatalomra kerülésével indult el. E 
stratégia részeként még 1997 decemberében 
bocsátották vitára a „Jogodban áll tudni – A 
kormány javaslatai az Információ Szabad-
sága Törvény megalkotásához” című anya-
got.  
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A 2000 novemberében elfogadott „Az Infor-
máció Szabadsága Törvény 2000” magyar 
vonatkozású tanulsága annak szemléletében 
rejlik. Ebből megtudhatjuk, hogyan lehet át-
fogó, szektor- és intézménysemleges módon 
szabályozni az információszolgáltatást. Ami 
még talán ennél is fontosabb, az az, hogy ez a 
törvény egy nagyobb egész része. Közvetle-
nül a kormányzati szervek munkája 
interoperabilitását biztosító keretszabályozás 
(e-Government Interoperability Framework: 
eGIF) egyik elemét képezi – az interkonnek-
tivitás, vagyis a fizikai összeköthetőség, a 
tartalmi megfelelések és együtműködések 
biztosítása, valamint az e-kományzati szol-
gáltatások nyújtására vonatkozó követel-
ményrendszer megfogalmazásával együtt –, 
az eGIF pedig az „e-Kormányzat: az infor-
mációs kor igényeit kielégítő közszolgálta-
tások kifejlesztésére irányuló stratégia” 
egyik fontos komponense. 

Nemcsak a FOI törvény, hanem az egész in-
formációs társadalom stratégia szempontjá-
ból alapvető jelentőséggel bír az a tény, hogy 
olyannyira kiemelt programja az országnak, 
hogy végrehajtásáért maga a miniszterelnök 
felelős, akinek a tárcák informatikai vezető 
tisztviselői, az ún. információs bajnokok 
(Information Champions) beszámolói alapján 
az információs tárca nélküli miniszter havi 
rendszerességgel jelenteni tartozik a stratégia 
időarányos megvalósulását. Ebben a jelen-
tésben az esetleges mulasztásokért felelős 
vezetőket név szerint fel kell tüntetni, s mel-
lékelni kell az általuk készített igazolásje-
lentést, amelynek azt is tartalmaznia kell, 
hogy a hiba, a mulasztás mikorra korrigál-
ható, s mennyi többletköltséget okoz majd a 
költségvetésnek. 

Ha hazánkban is elhatározza a kormányzat, 
hogy egy, a kor szellemének megfelelő, át-
fogó FOI törvényt alkot (és ami még ennél is 
fontosabb, alapos és áttekinthető végrehajtási 
utasítások kapcsolódnak majd ehhez a tör-
vényhez), akkor a megvalósítás során érde-
mes lesz az angol rendszer példájára támasz-
kodni mind a metaadatbázis kialakításakor, 
mind az intézmények ún. publikációs lista 
közzétételére kötelezése vonatkozásában. 

A franciák az e-kormányzati fejlesztés terén 
a későn ébredő európai országok közé tartoz-
nak, de az utóbbi 2-3 év intenzív munkája 
meghozta a gyümölcsét. Mára a világ egyik 
legjobban strukturált, felhasználóbarát e-
kormányzati információs rendszerét sikerült 
megalkotniuk. Esetükben is, akárcsak az an-
golokéban, az egész rendszer alapos tanul-
mányozását javasoljuk. Külön figyelmet ér-
demel az a tény, hogy a franciáknál a nehéz-
kesen induló központi szerveződések követ-
keztében hasonló folyamat zajlott le néhány 
éve, mint mostanság Magyarországon. Egyes 
„lelkesebb” intézmények előre szaladtak a 
fejlődésben, s nekik az új rendszerbe való 
integrálódás érdekében több mindent újra 
kellett gombolni.  

A francia FOI magyar vonatkozásban fontos 
sajátossága, hogy egy átfogó államigazgatási 
reform részét képezi. Ennek a reformnak a 
tanulmányozása is hasznos lehetne a későb-
biek folyamán. 

Írországtól elsősorban szervezési kérdések 
vonatkozásában tanulhatunk. Ott egy köz-
ponti intézmény, a Pénzügyminisztériumhoz 
tartozó Központi Politika-Egység (Central 
Policy Unit – CPU) felelős a FOI-ért az ösz-
szes minisztériumban, egészségügyi in-
tézményeknél, helyi kormányzatoknál és 
másutt. A CPU felügyeli a FOI bevezetését 
az egyes intézményeknél és biztosít oktatást 
a testületeknek. A CPU az elmúlt években 
számos jegyzéket fogalmazott meg, amelyek 
célja a FOI-törvény gyakorlati alkalmazásá-
nak, szellemének és betűjének minél telje-
sebb érvényesítése. A FOI-törvény alkalma-
zásával bevezették az információs főbiztosi 
pozíciót is. 

Az íreknél, akárcsak az angoloknál, a FOI 
törvény értelmében az információk alapeset-
ben szabadok, tehát információ iránti kére-
lem visszautasítására csak akkor kerülhet sor, 
ha a nyilvánosságra kerülés következményei 
komolyak és világosan azonosíthatók. Az 
angolokhoz hasonlóan az ír kormányzati 
szervek is kötelesek pontos, az „utca embere” 
számára is érthető megfogalmazásban útmu-
tatót közzé tenni, kézikönyvet kiadni a náluk 
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megtalálható információk elérhetőségéről, 
használhatóságáról.  

Az ír példa alapján az információs társada-
lom hatékony építéséhez – a megfelelő 
anyagi erőforrások mellett – átfogó, a részle-
tekre kiterjedő építési koncepció és konkrét 
programok szükségesek. Ezek kialakításához 
és végrehajtásához össz-gazdasági szinten 
megszervezett, a szakmai igényeket szem 
előtt tartó és a folyamat komplex előrehala-
dását biztosító együttműködés szükséges. 

A szabályozás mellett fontos szerepe van a 
józan és pozitív hozzáállásnak, a bürokrati-
kus gondolkodás mellőzésének. A szabályo-
zás használható működtetéséhez elengedhe-
tetlen a vezető kormányzati, adminisztrációs 
intézményeken belüli és közötti együttműkö-
dés. 

Meghatározó szerepe van a szabályozás gör-
dülékeny alkalmazásánál az információs fő-
biztosnak. Az ő feladata, hogy ügyeljen az 
információt kérő polgár kérésének teljesíté-
sére és arra, hogy érvényesüljön a törvény-
nek, szabályozásnak az a fő funkciója, hogy 
az állampolgár megkapja a tájékoztatást. 

Az információs szabadság biztosításához a 
nemzeti szabályozást össze kell hangolni 
egyrészt az adatvédelmi szabályozással, más-
részt a mindkettőre vonatkozó EU-irányel-
vekkel. Az információ szabadsága akkor ér-
vényesül a legteljesebben, ha ezek az egy-
máshoz közel álló, időnként egymást átfedő 
törvények, szabályozók átgondoltan össze-
hangoltak. Ezt azonban csak az állami szer-
vek, intézmények közötti értelmes, magas 
színvonalú együttműködéssel lehet biztosí-
tani. 

A FOI-törvény alkalmazásához a jelenlegi 
általános nemzetközi helyzet nem ideális. 
Meglehetősen paradox dolog, hogy miközben 
az állampolgár információs igényét egyes 
esetekben biztonsági okokból esetleg korlá-
tozni kell, a terrorizmus elleni közös fellépés 
az intézmények közötti információáramlást 
teszi szükségessé és a nemzetbiztonsági 
szempontból esetleg legérzékenyebb infor-
mációk kiadását más országok felé. 

A vizsgált országok közül a magyarhoz 
leginkább hasonló jogrendszerrel és hagyo-
mányokkal Németország rendelkezik. Talán 
nem véletlen, hogy éppen ennek az ország-
nak nincs még jelenleg elfogadott, átfogó 
törvénye az általános információs szabadság-
ról. Bizonyos szektorok, így például a kör-
nyezetvédelem esetében viszont igen akku-
rátusan kerültek megfogalmazásra az állam-
polgárokat megillető információs jogok és 
kötelezettségek. Ez a jogszabály mindenki-
nek alanyi jogot biztosít a környezetre vonat-
kozó információkhoz. 

Egy másik terület a földrajzi adatokhoz való 
hozzáférés, melynek lehetővé tételére egy, a 
szövetségi belügyminisztérium (Bundes-
ministerium des Innern, BMI) által szervezett 
munkabizottság (AdV) 16 tartományi szintű 
kataszteri felmérést és adatbázist üzemeltet. 
A térinformatika a német elektronikus 
kormányzat kialakítása (a BundOnline 2005 
projekt) keretében is hangsúlyt kap. 

Ezt a két rendszert is érdemes lenne alapo-
sabban tanulmányozni magyar szempontból 
hasznosítható megoldások feltárása végett. A 
német példa ezen túlmenően azonban nem 
hasznosítható, mert az összes többi eredmé-
nyüket a tartományi szintű rendszerek terén 
érték el, s ezek Magyarország számára nem 
relevánsak. 

Az információ ára 

Ezt a területet az Európai Unió irányelvek 
szintjén, míg az egyes országok nemzeti jog-
rendszere meglehetősen eltérő módon és 
mélységben szabályozza. A cél ugyanakkor 
az, hogy az egyes tagországok szabályozása 
és gyakorlata közelítsen az EU irányelveihez, 
mivel a közületi szektor információinak 
hasznosítására vonatkozó nemzeti szabályo-
zások harmonizálása elősegíti a torzulás-
mentes verseny alapszerződésben rögzített 
elvének az érvényesítését. A 2003. decembe-
rében közzétett, a közületi információk ke-
reskedelmi hasznosítására vonatkozó Tanácsi 
Irányelvet – az Irányelvekre vonatkozó EU-
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előírások szerint – a tagállamoknak át kell 
ültetniük saját jogrendszerükbe. 

Az Európai Unióban röviddel az Amszter-
dami Szerződés hatályba léptét követően, 
1998-ban a Bizottság Zöld Könyvet jelente-
tett meg a közületi szektor intézményeinek 
birtokában lévő különféle dokumentumok 
felhasználási, közzétételi lehetőségeiről és 
kötelezettségeiről. 2002. közepén a Bizottság 
Tanácsi Direktíva-javaslatot tett közzé a köz-
szféra dokumentumainak kereskedelmi hasz-
nosítása tárgyában, amelyet a Tanács és az 
Európai Parlament 2002. végén hagyott jóvá.  

A rendelkezésre bocsátott információkért 
kérhető árat illetően az Európai Parlament és 
a Tanács 2003. decemberi Direktívája25 az 
irányadó (lásd korábban).  

Az információkért kiszabott árak és az ár-
képzés módszerei tekintetében ma még óriási 
különbségek tapasztalhatóak az EU-tagál-
lamok között, sőt az egyes tagállamokon be-
lül az egyes közintézmények között is. Az 
árképzéssel kapcsolatban a Bizottság hivat-
kozik 1998-ban közzétett „Synergy Irányel-
veire” is, amelyek a költségmegosztásos 
megközelítést részesítették előnyben. Esze-
rint „az árképzés különféle lehet a közreadott 
információ tartalma függvényében. Az ár az 
információ elkészítésének és a magánszek-
torhoz történő továbbításának költségeit kell 
tükrözze, de nem feltétlenül kell magában 
foglalnia a kapcsolódó adminisztrációs gya-
korlat teljes költségét. Az árat csökkenteni 
lehet, amennyiben az információs szolgálta-
tást közérdek teszi szükségessé”. 

Az Egyesült Királyságban az az alapelv, 
hogy minél több információ legyen elérhető 
ingyenesen, s a közintézmények honlapjain 
kötelezően közzétett/teendő publikációs lis-
ták segítségével egyszerűen és gyorsan meg-
találhassa minden érdeklődő azt, amire szük-
sége van. Ha azonban speciális, csak az ő 
igényei alapján összeállítandó információ-
csomagra, vagy az intézmények által nem 

                                                 
25 Directive 2003/98//EC of the European Parliament 

and of the Council on the re-use of public sector 
information O.J. L345, 31/12/2003 

publikált, de az IAR-ban hivatkozott anyagra 
van szüksége valakinek, akkor azt megren-
delheti, s az információ birtokosa méltányos 
árért azt elkészíti és/vagy a rendelkezésére 
bocsátja. A kalkulációs séma már ismert, de 
egyelőre a benne szereplő értékhatár még 
nem tekinthető véglegesnek. 

A térítés összegének kiszámítása a követke-
zőképpen történik: az információ birtokosa 
kétféle költségét érvényesítheti a nyújtandó 
szolgáltatása ellenértékének meghatározása-
kor. Az egyik az előállítás, a másik a továb-
bítás, a megküldés költsége. A kért informá-
ció előállítási költségén az alapadatok meg-
keresésétől, az igénylő kívánságai szerinti le-
válogatáson át az esetlegesen elvégzendő 
számításokig terjedő munkafolyamat költsé-
geit értik. Ezt, a jelenlegi elképzelések sze-
rint kérelmenként 550 fontban maximalizál-
nák, aminek legfeljebb 10%-át, vagyis 55 
fontot számolnának fel egy-egy kérés telje-
sítésekor.  

Ehhez az összeghez adják majd hozzá a 
„szállítási” díjat, ami a kérelmező által meg-
határozott hordozón (papír, CD stb.) való 
rögzítés anyagköltségét, a munka során a 
kérdés pontosítása végett szükségessé váló 
telefonbeszélgetések díját és a postaköltséget 
foglalja magában. Ebben az esetben a tényle-
gesen felmerülő költségeket teljes mértékben 
a kérelmezőnek kell állnia. 

A végrehajtásiutasítás-tervezet nyomatéko-
san felhívja a figyelmet arra, hogy az infor-
mációbirtokosok azért az időért, munkáért 
nem számolhatnak fel semmiféle díjat, ame-
lyet arra fordítottak, hogy eldöntsék, vajon 
kiadható-e a szóban forgó információ, vagy 
sem. 

Finnországban az információhoz történő 
hozzájutás gyakorlatot az jellemzi, hogy ha 
az érdeklődő látni kívánja a dokumentumot, 
előjegyzésbe veszik, és azt a minisztérium 
kutató termében megtekintheti. Az informá-
ciószolgáltatás és a megtekintés a finn gya-
korlatban, a titkos iratokat is beleértve (fel-
tételezve, hogy a megtekintő rendelkezik en-
gedéllyel) ingyenes. A közokirat másolása 
díjazás ellenében lehetséges, ez a Közleke-
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dési és Hírközlési Minisztérium esetében 55 
eurócent laponként. A postai úton való elkül-
dés díja a kérelmezőt terheli, míg adatcsoma-
gok vagy nagyobb mennyiségű adatok össze-
állítása esetén a dokumentumok meg- és ki-
keresésének idejére esetlegesen más irattár-
ból való átszállítása további fizetési kötele-
zettséget vonhat maga után. 

Franciaországban az ún. árazási modell ki-
alakításakor megkülönböztetik az informá-
ció-gyűjtési és -feldolgozási költségeteket 
(amelyért alapvetően nem kérnek térítést), 
valamint az egyéb költségeket (mint például 
az adatok naprakészsége, kikeresése, kinye-
rése, továbbítása, nyomtatása) – amelyekért 
kérhető térítés. Itt is – mint ahogy ez unió-
szerte általános tendencia – az államigazgatás 
oldaláról a mind szélesebb körű információ-
nyújtási liberalizálás mellett az információ-
felhasználás és a tisztességes verseny össze-
függését is fokozottan figyelembe kívánják 
venni. A francia gyakorlatban ez úgy valósul 
meg, hogy meghatározzák a „lényeges” in-
formációkat, amelyek az állampolgárok de-
mokratikus jogai gyakorlása szempontjából 
szükségesek – ezek ingyenesen hozzáférhe-
tőek. Az árazás kérdése akkor merül fel, ha a 
magánszférában működők piaci terméket 
fejlesztenek ki az államigazgatásban létre-
jövő és általa nyújtott információk alapján. 
Franciaországban ezért „minőségileg” is dif-
ferenciálják az információkat: az ún. nyers-
információkhoz ingyenes a hozzáférés, míg a 
hozzáadott érték-tartalommal bíró informáci-
ókhoz – az adott államigazgatási szervezet 
által kialakított gyakorlat alapján – térítés 
kérhető. 

Egy 2001-ben hozott miniszterelnöki rende-
let, s az ezt kiegészítő gazdasági minisztéri-
umi körlevél is rögzíti, hogy milyen költsé-
gek vethetők ki azoknak az információknak, 
publikációknak az esetében, amelyek online 
ingyenesen hozzáférhetőek, de a felhasználó 
nyomtatott formában is meg kívánja kapni: 
A4-es formátumú papír esetében 0,18 
euró/oldal; lemez: 1,83 euró; CD: 2,75 euró. 
Egyéb költségeket (mint például az adatok 
naprakészsége, kikeresése, kinyerése, továb-
bítása, nyomtatása) további térítés kérhető.  

Ezt példázza a Gazdasági, Pénzügy- és Ipari 
Minisztérium szolgáltatás-nyújtása, melynek 
keretében a különböző szintű (mélységű) 
szolgáltatásokat ingyenesen, illetve eltérő 
összegű előfizetésért biztosítja. E minisztéri-
umnak van egy ún. kioszk-honlapja 
(http://lekiosque.finances.gouv.fr/), ahol a 
külkereskedelmi adatszolgáltatásban a poten-
ciális keresők – attól függően, hogy „látoga-
tók” vagy „előfizetők” – eltérő részletességű 
információban részesülnek. Ez utóbbi kate-
góriába tartozók azonosítás és jelszó segítsé-
gével juthatnak a kért adatokhoz.  

Írországban az 1997-es Törvény szerint a 
FOI szolgáltatás ingyenes volt (kivétel volt 
az információ keresés-kutatás és a másolás). 
Az árakat illetően alapelv, hogy mindaz az 
információ, amely a közszektor szervezetei-
nek honlapján megjelenik, ingyenes. (Néha 
lehetnek kivételek.)  

A Törvény 2003-as módosítása során más 
változásokkal együtt bevezették az in-
formációért fizetendő tarifákat is. A díjazás-
ról a FOI-törvény 47.§-a rendelkezik, és a 
CPU 11. számú Jegyzéke tartalmazza a konk-
rét díjakat. A díjszabás általános elve a sze-
mélyi jellegű információadásnál: az informá-
ciót kérő személyre vonatkozó adatok meg-
adása ingyenes, fizetni csak az adatokat tar-
talmazó másolatokért (nyomtatásért, másolá-
sért (papír, lemez, stb.) kell. Ha a másolato-
kért fizetendő díj nagyon kis összeg, akkor a 
díjkiszabás elmaradhat.  

A nem saját személyre vonatkozó informá-
ciók díjszabásának általános alapelve, hogy a 
fizetendő összegnek összhangban kell állnia 
a kért anyag kutatásának, visszakeresésének, 
illetve a kért másolatok költségével A kutatás 
és a visszakeresés két szakaszra oszlik: 1./ 
annak megállapítására, hol van a témával 
kapcsolatos teljes adatállomány, 2./ a kért 
adatok, információk azonosítására, kiemelé-
sére és összegyűjtésére. 

Jelenleg egy-egy információért 15, társada-
lombiztosítási kártya birtokában 10 eurót kell 
fizetni. A fizetendő díj kiszabása emelkedhet 
a kért anyagok mennyiségének arányában. 
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Nem megfelelő vagy nem kielégítő informá-
ciónyújtás esetében a díjak visszatéríthetők.  

A FOI-törvény szerint, az információkéréssel 
egy időben letét ideiglenes számlára való 
helyezését lehet kérni, ha az információt 
szolgáltató intézmény úgy ítéli meg, hogy a 
kért információk díja meghaladja a 40 fontot 
(50,79 euró). Az összeg mindaddig az ideig-
lenes számlán van, amíg el nem dől, hogy sor 

kerül-e a szolgáltatás kifizetésére, vagy va-
lamilyen ok miatt (pl. az információ nem ki-
adható) a letéti összeget vissza kell utalni. A 
végleges elszámolás az információ kérés tel-
jesítését követően történik. (Ha a kért adatok 
nem adhatók ki, akkor a letétet visszatérítik). 
Ha a kért adatokért fizetendő díj kisebb 
lenne, mint a fizetés adminisztrációjával járó 
költségek, akkor a díjkivetés elmaradhat.  

Magyar vonatkozású következtetések  

Jóllehet a közérdekű információkhoz való 
hozzáférés szabályozása alapvetően nemzeti 
hatáskörbe tartozik, az EU-szabályozás és az 
ennek alapján kialakult gyakorlat minden-
képpen hatást gyakorol majd a magyar 
szabályozásra és gyakorlatra is. Magyaror-
szág EU-taggá válása szükségszerűen felerő-
síti ezeket a hatásokat. EU-tagként a témában 
hozott és a tagállamoknak címzett EU-sza-
bályozások már közvetlenül vonatkoznak 
Magyarországra is. 

A fentiek különösen az interoperabilitási ha-
tározati javaslat (illetve az információcserére 
és az interoperabilitásra vonatkozó korábbi 
EU-szabályozások), valamint a közületi in-
formációk kereskedelmi hasznosítására vo-
natkozó Tanácsi Irányelv kapcsán jelenthet-
nek feladatokat már a közeli jövőben a ma-
gyar kormányzat és a kormányzati intézmé-
nyek számára is. 

A kormányzatok közötti kölcsönös adat- és 
információcsere EU-szintű interoperábilissá 
tételének már évekkel ezelőtt megindult fo-
lyamatát az EU-ban alapvető kérdésként ke-
zelik a magas színvonalú, akadálymentes, 
interaktív és felhasználóbarát e-kormányzati 
szolgáltatások biztosítása szempontjából. Az 
ilyen szolgáltatások nyújtását elvárják az EU-
intézményektől, a tagállamok kormányzatai-
tól és azok különféle közhivatalaitól is. Az 
elvárások mind a nemzeti közhivatalok egy-
más közötti, mind ezek és a vállalatok, vala-
mint a lakosság, továbbá az EU-intézmények 
felé irányuló szolgáltatásokra, illetve infor-
mációcserére kiterjednek.  

A 2003. decemberében közzétett, a közületi 
információk kereskedelmi hasznosítására vo-
natkozó Tanácsi Irányelvet pedig – az Irány-
elvekre vonatkozó EU-előírások szerint – a 
tagállamoknak át kell ültetniük saját jogrend-
szerükbe. 

Igaz, a magyar „A személyes adatok védel-
méről és a közérdekű adatok nyilvánosságá-
ról” szóló 1992. évi LXIII. tv körülírja egye-
bek mellett a közérdekű és a közérdekből 
nyilvános adat fogalmát, mégis, jogalkotói 
szinten is célszerű lenne megfontolás tár-
gyává tenni e fogalmak további pontosítását 
és tisztázását. A magyar közintézmények, 
vállalkozók és általában az állampolgárok 
előtt ugyanis nem mindig teljesen világos, 
milyen adatok és információk tartoznak 
ezekbe a kategóriákba. A tisztánlátás hiánya 
pedig egyik fontos akadályát képezi mind az 
EU-által is elvárt kormányzati szolgáltatások 
kiterjesztésének, mind a kormányzati szervek 
birtokában lévő, illetve az általuk elvileg 
megszerezhető adatok és információk keres-
kedelmi hasznosításának. Ez utóbbit pedig – 
mint az a tanulmányból is kiderült – az EU 
intézményei kimondottan bátorítják. 

Magyarországon is több éve megfogalmazó-
dott az a jogállami követelmény, miszerint a 
kormányzati működés átláthatósága feltéte-
lezi a működéssel kapcsolatos közérdekű 
adatok, a döntéshozatali eljárás, valamint a 
döntéseknél mérlegelt szempontok megis-
merhetőségét. A közérdekű adatok feldolgo-
zása, az azokhoz való hozzáférés terén az e-
kormányzat kiépítése, az Internet-felhaszná-
lás mind általánosabbá válása új korszakot 
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teremt. Itthon is megtörténtek az első lépések 
az elektronikus információszabadság megte-
remtése érdekében. Számos minisztérium, 
közigazgatási szerv, önkormányzat működtet 
internetes honlapot. 2000 decemberében 
megszületett az 1113/2000. (XII. 27.) Korm. 
határozat a közigazgatási adatvagyon-nyil-
vántartásról, mely kimondta, hogy létre kell 
hozni és nyilvános hálózaton elérhetővé kell 
tenni a közigazgatásban kezelt közérdekű 
adatok fajtáinak és forrásainak nyilvántartá-
sát. 

Az egyes országos hatáskörű szervek, így a 
minisztériumok honlapjai alapján történt tá-
jékozódás azonban arra utal, hogy korántsem 
minden esetben érhetőek el a minisztérium 
döntései, szakmai elemzései vagy pályázatai, 
és sok esetben a miniszteri rendeletek sem. 
Az információs szabadság elvével az is el-
lentétes, hogy általában nincs lehetőség arra, 
hogy az állampolgárok észrevételeket tegye-
nek a szervezet dokumentumaival kapcsolat-
ban. Egyik pozitív kivétel ez alól a Gazda-
sági és Közlekedési Minisztérium honlapja, 
ahol például vita-fórumot is létrehoztak a 
hosszú távú iparpolitika koncepciójához. 

Az állampolgárok és a vállalatok számára a 
tájékozódásban az egyes közintézmények, 
minisztériumok honlapjairól beszerezhető in-
formációk nyújthat(ná)nak támpontot, egy-
részt az ingyenesen hozzáférhető informáci-
ókról, másrészt arról, hogyan és milyen fel-
tételekkel juthatnak hozzá a mindenki szá-
mára nem elérhető, alap (nyers) és/vagy fel-
dolgozott információkhoz. Míg az ingyene-
sen hozzáférhető információk köre – az előző 
fejezetekben vizsgált országok gyakorlatával 
összevetve – meglehetősen szűk körű, a 
GKM honlapjáról világosan kiderül, milyen 
adatgyűjtés áll rendelkezésre, amelyet a Tá-
jékoztatási Ügynökség honlapján keresztül 
meg lehet rendelni. 

Az EU-Irányelv indokolttá teszi, hogy a ha-
zai illetékesek mielőbb fontolóra vegyék a 
magyarországi információs szabadságot és a 
kormányzati intézmények által birto-
kolt/birtokolható adatok és információk ke-
reskedelmi hasznosítását szabályozó törvény 

megalkotását, illetve a kapcsolódó magyar 
szabályok módosítását. Mind sürgetőbb fela-
dat az elektronikus információszabadságról 
szóló törvény megalkotása, s – szakértők sze-
rint – ennek jogtechnikai megoldása az adat-
védelmi és információszabadsági törvénynek 
új fejezettel történő kiegészítése lehetne. Az 
adatvédelmi biztos 2001. februári állásfogla-
lása szerint: „az elektronikus információsza-
badság megteremtése érdekében tett eddigi 
kormányzati intézkedéseket támogatva, elen-
gedhetetlennek tartom, hogy az 1992. évi 
LXIII. tv (Avtv.) 2.§ 3. pontjában meghatá-
rozott közérdekű adatok elektronikus formá-
ban való elérése érdekében az Országgyűlés 
módosítsa az Avtv.-t, garantálva ezzel, hogy 
az Internet ne csak egyoldalú tájékoztató 
eszköz legyen az állami, önkormányzati és 
egyéb közfeladatot ellátó szervek kezében, 
hanem a közérdekű adatok megismeréséhez 
való alkotmányos jog új médiuma is.”  

Az információszabadság valódi érvényesülé-
sének törvényi hiánya minden bizonnyal sze-
repet játszik – egyebek mellett – abban is, 
hogy a közigazgatás egyes szintjein nincs tö-
rekvés az elektronikus információ-szolgálta-
tás fejlesztésére. Erről tanúskodik például az 
a tény, hogy a GVOP pályázatai közül az ön-
kormányzati adatvagyon hasznosítására 
egyáltalán nem jelentkezett pályázó, míg az 
önkormányzatok információszolgáltató tevé-
kenységének fejlesztésére mindössze egy 
pályázat érkezett. 

A hatályos magyar jog szerint az internet-
szolgáltatók által végzett egyes adatkezelé-
sekre nincs törvényi felhatalmazás. A for-
galmi adatok kezelésével kapcsolatban 
meggyőzőek azok az érvek, amelyek szerint 
ilyen adatok kezelésére a rendszerbiztonság 
fenntartásának érdekében feltétlenül szükség 
van. Az ilyen tevékenységet a jövőben jog-
szerűnek kell minősíteni, ám ki kell jelölni az 
adatgyűjtés megfelelő korlátjait is. 

Az új szabálynak pontosan meg kell határoz-
nia a felhasználó és a szolgáltatói oldalon 
álló alanyok fogalmát, az adatok kezelésével 
kapcsolatos jogaikat és kötelezettségeiket, 
továbbá – a hálózat felhasználásával történő 
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jogellenes támadások elleni fellépéshez – a 
támadót azonosító adatok rögzítésének és 
felhasználásának lehetőségét. 

Részletes felmérések során lehetne megálla-
pítani a törvény kötelezettjeinek körét, s 
nyilvánvaló, hogy minden országos hatás-
körű szervnek és hatóságnak bele kell tartoz-
nia ebbe a körbe. 

Az elektronikus információszabadság érvé-
nyesülésének a konkrét információk elérhe-
tővé tételén túl elengedhetetlen feltétele a 
nyilvános információkról szóló metaadat-
bázisok (katalógusok) megalkotása és 
nyilvánosságra hozatala. A közérdekű in-
formációk körén belül pedig hasznos a kére-
lem nélkül, kötelezően hozzáférhetővé te-
endő adatok körének is a megállapítása, és az 
eredményül kapott közzétételi lista rendsze-
res publikációja. 

A metaadatbázisok egyrészt segítenek az 
egyénnek és a vállalatoknak eligazodni ab-
ban, hogy hol találhatják meg az általuk ke-
resett információt. Másrészt az aktuálisan 

csak offline elérhető információkra vonat-
kozó igényekről csak a releváns online kata-
lógusok megléte, kihasználtsága esetén kap-
hatunk valós képet. Így válnak iránymutatóvá 
az adatkérések statisztikái, amikor az állam-
polgárok jobb, költségkímélő (proaktív) ki-
szolgálása érdekében egy következő idő-
szakra újra meg kell határozni a kötelezően 
publikálandó adatok körét.  

A leendő törvény szabályozottsági fokával 
szemben két, egymással szemben álló köve-
telményről beszélhetünk. A jogszabály mel-
lékleteinek egyfelől minél kevesebb techni-
kai előírást kell tartalmaznia, hogy rugalma-
san igazodhasson az alkalmazó államigazga-
tási intézményeknél található adatok jellegé-
hez. Másfelől az információk közigazgatáson 
belüli továbbhasznosítását, a metaadat-bázi-
sok automatikus, gépi feldolgozását a közös 
szabványokhoz való alkalmazkodás segíti. 
Ezért célszerű már a fejlesztés első lépései-
ben alapul venni a strukturált adatok tárolá-
sára vonatkozó legáltalánosabb nemzetközi 
szabványokat.  
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