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LUKÁCSI KATALIN 
ügyvéd

A fent említett elv alapján a ha-
tóságok és a közintézmények 
kötelesek tájékoztatási és 

ügyfélszolgálati osztályokat létesíte-
ni vagy ezen tevékenységeket ellátó 
személyeket (szóvivőket) kinevezni.

– Mi számít közérdekű infor-
mációnak?

– Közérdekű bármely adat, amely 
egy hatóság vagy egy közintézmény 
tevékenységére vagy tevékenységé-
nek eredményére vonatkozik, adat-
hordozótól, alaktól vagy kifejezési 
formától függetlenül.

2006 óta minden szerződő ható-
ság köteles rendelkezésre bocsátani 
a közbeszerzési szerződéseket, tehát 
közérdekű információnak számíta-
nak a közbeszerzési szerződések is.

– Ki köteles közérdekű adato-
kat szolgáltatni?

– A hatóságokon, közintézménye-
ken és szerződő hatóságokon kívül tá-
jékoztatási kötelezettségük van a poli-
tikai pártoknak, a sportszövetségeknek 
és a közhasznú, nonprofi t szervezetek-
nek, amelyek közpénzeket költenek el.

– Mely információk nem adha-
tók ki?

– Nem nyilvánosak:
• a titkosított nemzetvédelmi, 

közbiztonsággal és közrenddel 
kapcsolatos adatok;

• a hatóságok tanácskozásai, va-
lamint Románia gazdasági és 
politikai érdekeire vonatkozó 
titkosított adatok;

• kereskedelmi és pénzügyi tevé-
kenységgel kapcsolatos adatok, 
amennyiben ezek közlése ipa-
ri és szellemi tulajdonjogokat 
vagy a lojális versenyt sértik;

• a személyes adatok;
• a büntetőjogi vagy fegyelmi 

kivizsgálással kapcsolatos ada-
tok, ha veszélyeztetik a kivizs-
gálás eredményét, felfednek 
bizalmas hírforrásokat vagy ve-
szélyeztetik valaki életét, testi 
épségét, egészségét;

• a jogi eljárásokkal kapcsolatos 
adatok, amennyiben a nyilvá-
nosságra hozatal sérti valamely 
fél méltányos eljáráshoz való 
jogát vagy jogos érdekét;

• azok az adatok, amelyek hátrá-
nyosan érintik a fi atalok védel-
mére hozott intézkedéseket.

A törvény kifejezetten kitér arra, 
hogy nem titkosítható semmilyen 

adat, amely elősegít vagy elrejt egy 
közintézmény vagy hatóság által el-
követett törvénysértést.

– Hogyan juthatunk közérdekű 
információkhoz?

– Az egyszerű állampolgár két mó-
don juthat hozzá közérdekű adatok-
hoz: követi az intézmények hivatalos 
közléseit, vagy kérést fogalmaz meg.

Minden hatóság és közintézmény 
köteles hivatalból olyan közérdekű 
adatokat szolgáltatni, mint a közin-
tézmény vagy hatóság szervezését 
és működését szabályzó rendelkezé-
sek, szervezeti felépítés, működési 
és ügyfélszolgálati program, intéz-
ményvezetők, szóvivők neve, az in-

tézmény elérhetőségei (postacím, 
telefonszám, fax, e-mail cím), anyagi 
források, költségvetés és pénzügyi 
mérleg, saját programok és straté-
giák, közérdekű iratok jegyzéke, a 
kezelt és kibocsátott okiratok kate-
góriáinak jegyzéke, adatszolgálta-
tással kapcsolatos határozatok elleni 
óvások módozata, jogorvoslat. Sőt a 
szóban forgó állami szervezeteknek 
évente frissített jelentéseket kell köz-
zétenniük.

Az adatszolgáltatás megvalósul-
hat a közintézmény székhelyén való 
kifüggesztéssel, Románia Hivatalos 
Közlönyében, saját kiadványokban 
vagy saját honlapon való megjelente-
téssel. Ezenkívül a közérdekű adatok 
tanulmányozhatók az intézmények 
székhelyein.

Kevesen tudják, hogy a kérelem fo-
galmazható szóban is, nem csak írás-
ban. Tanácsos azonban írásban kérni, 
mert a jegyzéssel ellátott kérelem bi-
zonyítékként szolgálhat gond esetén.

Az írott kérésnek tartalmaznia kell: 
a címzett intézményt, a kért informáci-
ót, a kérvényező nevét, címét, aláírását 
és a címet, ahova küldhető a válasz.

– Mennyi időn belül kaphatunk 
választ?

– A közintézmények és hatóságok 
írásos válaszadási határideje 10 nap, 
de legtöbb 30 nap a kérés jegyzésétől 
számítva, a kért adatok mennyiségé-
től, bonyolultságától és sürgősségi 
besorolásától függően. Amennyiben 

az adatszolgáltatáshoz szükséges idő 
meghaladja a 10 napot, úgy a ható-
ságnak erről tájékoztatnia kell a kér-
vényezőt 10 napon belül.

Szóbeli kérés alapján, a kéréstől 
függően, helyben is kaphatunk vá-
laszt. Az intézményeknek meg kell 
határozniuk egy minimális ügyfél-
szolgálati programot, amely szerint 
kijelölik, hogy mikor kapható válasz 
a szóbeli megkeresésekre.

A tömegtájékoztatási eszközök 
(mass media) által szóban kért ada-
tokat azonnal vagy 24 órán belül kell 
szolgáltatni.

– Mennyibe kerül az adatszol-
gáltatás?

– A törvény nem rendelkezik arról, 
hogy az adatszolgáltatásért fi  zetni 

kellene, viszont kifejezetten kitér arra, 
hogy amennyiben okiratmásolatokat 
kérünk, úgy a kérelmezőnek fi zetnie 
kell a másolás költségeit. A jogszabály 
nem tér ki arra, hogy milyen összeget 
szabad elkérni egy oldal másolásáért. 
Ezt minden közintézmény és hatóság 
egyénileg dönti el.

A tömegkommunikációs 
eszközök tájékoztatása

A hatóságok kötelesek időszakosan, 
rendszerint havonta egyszer sajtó-
konferenciát tartani, ahol válaszol-
niuk kell minden közérdekű infor-
mációra vonatkozó kérdésre. A mass 
media azonban nem köteles közölni 
a hatóságoktól, közintézményektől 
kapott adatokat.

A közintézmények és hatóságok 
semmilyen módon nem tilthatják 
meg a tömegkommunikációs eszkö-
zök részvételét a nyilvános rendez-
vényeiken. Kötelesek akkreditációt, 

engedélyt adni, megkülönböztetés 
nélkül, minden újságírónak és a tö-
megtájékoztatási eszközök képvise-
lőinek. Az akkreditációt, kérésre, két 
napon belül bocsátják ki.

Csak olyan cselekedetekért uta-
sítható el egy újságíró akkreditáci-
ós kérelme vagy vonható vissza az 
alkalmassági elismervény, amelyek 
akadályozzák a hatóság tevékenysé-
gének normális lefolyását, és ame-
lyek nem vonatkoznak az újságíró 
sajtóban kifejezett véleményére.

Büntetések

Tudjuk, hogy büntetés hiányában 
nem kérhető számon egyetlen köte-
lem sem. A vizsgált törvény kétfajta 
büntetésről rendelkezik.

Egyrészt kijelenti, hogy fegyelmi 
felelősségre vonással jár a közintéz-
ményi vagy állami hivatali alkalma-
zott által elkövetett jogszabálysértés 
(magyarán, ha nem tesz eleget a 
korábban felsorolt törvényes kötele-
zettségeinek), anélkül hogy konkrét 
kiszabható büntetést állapítana meg.

Másrészt pedig a törvény rendelke-
zik arról, hogy a törvényszék erkölcsi 
és anyagi kártérítésre, valamint infor-
máció kiadására kötelezheti a hatósá-
gokat vagy az állami intézményeket.

– Kitől kérhetünk jogorvoslatot 
szabálysértés, jogsértés esetén?

– Két út áll előttünk:
Törvényszegés esetén panasszal 

fordulhatunk az adott intézmény 
vezetőjéhez, 30 napon belül attól 
számítva, hogy tudomásul vettük a 
törvényellenes magatartást.

Ha a közigazgatási vizsgálat ered-
ményeként megállapítják panaszunk 
jogosságát, úgy a panasz benyújtásá-
tól számított 15 napon belül választ 
kell adniuk, amelynek tartalmaznia 
kell a kért adatokat és tájékoztatást 
arról, hogy a jogsértő alkalmazott 
milyen büntetésben részesült.

Jogsérelem esetén 30 napon be-
lül, a kötelező válaszadási határidő 
lejárta után, panasszal fordulhatunk 
a megyei törvényszék közigazgatási 
szakosztályához. Mint említettem, a 
törvényszék erkölcsi és anyagi kárté-
rítésre, valamint információ kiadásá-
ra kötelezheti a hatóságokat vagy az 
állami intézményeket.

A fellebbezések vizsgálata az ítélő-
táblák hatáskörébe tartozik, döntésük 
végleges és visszavonhatatlan.

A témában szabályozott peres 
eljárások sürgősségi esetek, és nem 
kell bélyegilletéket fi zetni.

Megtörténhet, hogy az alkalma-
zott a főnök utasítására hagyja fi gyel-
men kívül törvényes kötelezettségeit. 
Ilyen esetben szinte borítékolható, 
hogy csak az időnket vesztegetjük 
egy feletteshez benyújtott panasszal. 
Az ilyen helyzetek előfordulása miatt 
hatékonyabb és tárgyilagosabb jogor-
voslatra számíthatunk, ha a törvény-
szék segítségét kérjük. Azt gondolom, 
annak a ténynek, hogy minden me-
gyében csak egy, a megyeszékhelyen 
működő törvényszék létezik, nem kel-
lene hátrányt jelentenie, hiszen kérel-
münket postázhatjuk is a törvényszék 
honlapján megadott címre (ne feled-
jük, ez is kötelezően nyilvános adat), 
és kérhetjük, hogy az ügyet távollé-
tünkben is tárgyalják le.

Románia Legfelsőbb Bírói Taná-
csa külön útmutatót dolgozott ki az 
igazságügyi rendszer és a mass me-
dia kapcsolatának szabályozására.

Például a bíróságok belső rend-
szabályzata is tiltja a fényképek vagy 
audiovizuális felvételek készítését 
bírósági tárgyalásokon, az elnök-
lő bíró kifejezett engedélye nélkül. 
Szabálysértés esetén panasszal lehet 
fordulni az Audiovizuális Tanácshoz.

Hogyan jussunk információkhoz?
Kötelező az adatszolgáltatás
• A közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésről szóló 2001. évi 
544. számú törvény szerint az állampolgárok és az állami intézmények kö-
zött fennálló kapcsolat egyik alapelve a bármely közérdekű információhoz 
való szabad hozzáférés.
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