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A NOSZA Egyesü let 2006 január óta havonta jelenté seket ké szít arról, hogy a 
miniszté riumok mennyiben felelnek meg a 2005. é vi XC. Elektronikus 
információszabadságról szóló tö rvé ny jogalkotás nyilvánosságára vonatkozó 

rendelkezé seinek. Az Eitv. rendelkezé seinek 2007. január 1-tő l a megyei ö nkormá nyzatok é s 50.000-né l 
nagyobb lakóné pessé gű vá rosok honlapjainak is meg kell majd felelniü k. A kö vetkező  21 városi 
ö nkormányzatnak is tehát jobban figyelniü k kell az Eitv-re: 

Budapest, Debrecen, Miskolc, Szeged, Pé cs, Győ r, Nyíregyháza, Kecskemé t, Szé kesfehé rvár, 
Szombathely, Szolnok, Tatabánya, Kaposvár, Bé ké scsaba, Veszpré m, Zalaegerszeg, Eger, Sopron, 
Dunaú jváros, Érd, Nagykanizsa  

Tájé koztatást adni az é rdeké rvé nyesíté sben aktív civil szervezeteknek, hogy az Eitv. 
rendelkezé sei milyen ú j lehető sé geket jelentenek. Ismertetni az elmú lt 11 hónapban szerzett 

tapasztalatokat. Segíteni abban, hogy jogsé rté s eseté n milyen módon lehet eljárni. Kapcsolatot teremteni 
é s partnersé get kialakítani azoknak a civil szervezeteknek, amelyek a Miniszté riumoknál bevezetett 
szempontrendszer segítsé gé vel az ö nkormányzatok honlapjának é rté kelé sé ben kö zreműkö dné nek. 

 
Dé lelőtt 10:30-12:30 
- Az információ-szabadság jogi háttere é s jelentő sé ge a mai demokráciában  
(dr. Balogh Gyö ngyi, Adatvé delmi Biztos Hivatala) 
- "Hozzáfé ré s a kö zszfé ra adataihoz" (Eö tvö s Károly Kö zpolitikai Inté zet, Szabó 
Máté ) 
- Országos kö zadat-kereső  rendszer (Gazdasági é s Kö zlekedé si Min.) 
- Elő adás a jogalkotás folyamatáról – (Fö ldes Ádám, TASZ) 
- Vita 

 
   Dé lutá n 13:15-15:15 

- Ö sszefoglaló a jogalkotás.hu cé ljáról é s módszertanáról, 2007-es tervekrő l 
(Márkus Eszter, NOSZA Egyesü let) 
 - A miniszté riumok idei teljesítmé nyé nek é rté kelé se, eredmé nyek, a kapott 
visszajelzé sek (Berghold Brigitta, NOSZA Egyesü let)  
- Ú j frontokon: kö zzé té teli listák é s az ö nkormányzatok kö telezettsé gei (Dr. Kiss 
Csaba, EMLA Egyesü let)  
- Vita 
 
SZÜ NET 
 
- Pro-háló az információszabadságé rt – beszé lgeté s az együ ttműkö dé s 
lehető sé geirő l (vezeti: Fü ri Ildikó, Nevelő k Háza Egyesü let, Pé cs) 15:30-16:30
  

 
A konferencia napja: 2006. november 20. 
 

  
Bliber Rendezvé nyház, Budapest, V.ker Arany J. u. 10. 

 
 Berghold Brigitta, egyesü leti titkár – brigi@emla.hu  
 

 
A konferencia a  mó dszertana alapján kerül megrendezé sre. 
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