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Fővárosi Törvényszék
33.R22.723/2014/26.

felperesnek Országgyűlés Hivatala alperes ellen közérdekű adat kiadása
iránt indított perében a bíróság meghozta az alábbi

Végzést

A bíróság az Alkotmánybíróságnak az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVl törvény (Ogytv.) 13/
A. s-a és 145. S (l2) bekezdése alaptörvényellenességének megállapítására irányuló eljárását
kezdeményező 2015. március 19. napján kelt, 33.P22.374/2014/19-l szám ú beadványát a III/1761-
2/2015. számú hiánypótlási felhívásra hivatkozással az alábbiakkal egészíti ki.

A bíróság az Ogy tv. 13/A. S-ának nyelvtani értelmezésével jutott arra a következtetésre, hogy a
rendelkezés alapján a Házbizottság jegyzőkönyve mint egész döntés megalapozását szolgáló
adatnak minősü/. Ezt támasztja alá a törvényhely azon megfogalmazása, mely szerint. "A
Házbizottság üléséről készült jegyzőkönyvre ... " az In/otv. döntés megalapozását szolgáló adatra
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A törvényhely tehát az egész jegyzőkönyvre vonatkozó
előírást tartalmaz, és nem tesz különbséget aszerint, hogy aHázbizottság mely ülésén, milyen
napirendi pontja kapcsán készült jegyzőkönyvről van szó, úgyszintén nem emeli ki a jegyzőkönyv
egyes részeit, hanem általában a jegyzőkönyvre vonatkozóan rendeli el az Infotv. hivatkozott
szakaszainak alkalmazását.

Az alperes a felperes részére a közérdekű adatigénylésre adott elutasító válaszában az adatigénylést
épp arra hivatkozással utasította el, hogy a kért adatok döntés megalapozását szolgáló adatnak
minősülnek, majd a perben előterjesztett érdemi ellenkéreimében (2014. október 8. napján kelt
ellenkérelem 2. oldal 5. bekezdés) az Infotv. rendelkezésein túlmenően az Ogy tv. 13/A. S-ára is
kijejezetten hivatkozott. A bíróság ezen iratokat a T Alkotmánybíróság részére korábban megküldte,
azonban most ismételten megküldi. A fentiek alapján a bíróság álláspontja szerint megállapítható,
hogy az alapeljárásban és a bírósági eljárásban is az alperes az elutasítás indokaként arra
hivatkozott, hogy a kiadni kért jegyzőkönyvek döntés megalapozását szolgáló adatnak tekinthetők _
és ebben a körben hívta fel az Ogy tv. 13/A. S-ának rendelkezését -, amely rendelkezés feltételezett
alkotmányellenességére tekintettel szükséges annak Alkotmánybíróság általi vizsgálata, hogy a
perben alkalmazandó :~(~tkeYl7":~.egfelel-e az Alaptörvény rendelkezéseinek.
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A határozattervezetet bírósági titkár készítette.
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