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A Magyar Köztársaság Legfelsobb Bírósága

Közigazgatási Kollégium vezetoje

A Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága

BUDAPEST

TISZTELT ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG!

Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény (a továbbiakban:

ABtv.) 1. § b) pontja, 20. §-a, 21. § (2) bekezdése és 37. §-a alapján

indítványozom

az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény (a továbbiakban:

Itv.) módosításáról szóló 2008. évi XXV. törvény 8. § (4) bekezdés

,,17. § (3) bekezdésében a "határozatok anonimizált" szövegrész helyébe a

"határozatoknak az Országos Igazságszolgáltatási Tanács által meghatározott eljárásban

a bíróság által anonimizált" szöveg lép."
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szövegrésze alkotmányellenességének megállapítását és az ABtv. 43. § (4) bekezdése

alapján a módosító rendelkezés hatályba lépése napjára (2008. június 6.) visszameno

hatállyal történo megsemmisítését.

A 2008. évi XXV. törvény 8. § (4) bekezdésének idézett szövegrésze sérti az

Alkotmány 2. § (1) bekezdését, 7. § (2) bekezdését, 43. § (2) bekezdését, valamint 61. §

(1) és (3) bekezdését.

Indokolás

1.

1.) Az Itv. 17. § (3) bekezdésének hatályos szövege a módosítást követoen a következo:

"A közzétett bírósági határozathoz kapcsolva, azzal egyidejuleg közzé kell tenni

mindazon bírósági és más hatósági vagy egyéb szerv által hozott határozatoknak az

Országos Igazságszolgáltatási Tanács által meghatározott eljárásban a bíróság által

anonimizált digitális másolatát is, amelyeket a közzétett bírósági határozattal

felülbíráltak vagy felülvizsgáltak."

2.) Az indítvány szerint az Alkotmány megsértett rendelkezései:

2. § (1) A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam.

7. § (2) A jogaikotás rendjét törvény szabályozza, amelynek elfogadásához a

. jelenlévoországgyulésiképviselokkétharmadánakszavazataszükséges.

43. § (2) A helyi önkormányzati jogokat és kötelezettségeket törvény határozza meg.

Az önkormányzat hatáskörének jogszeru gyakorlása bírósági védelemben részesül, jogai

védelmében az önkormányzat az Alkotmánybírósághoz fordulhat.
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61. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad

véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy. a közérdeku adatokat megismerje, illetoleg

terjessze.

(3) A közérdeku adatok nyilvánosságáról szóló törvény, valamint a

sajtószabadságról szóló törvényelfogadásához a jelenlévo országgyulési képviselok

kétharmadának szavazata szükséges.

II.

Álláspontom szerint az Itv. módosított 17. § (3) bekezdése azzal, hogya

bíróságok számára a módosítás hatálybalépése napjától más szervek - így állami,

közigazgatási, önkormányzati szervek - közérdeku adatai feldolgozásával

(anonimizálásával és digitalizálásával) történo közzétételének feladatát állapítja meg,

sérti az Alkotmány I. pontban idézett rendelkezéseit a következok miatt:

1.) Az Alkotmány' 2. § (1) bekezdésének sérelmét a módosító szövegrész

elokészítése, hatályba lépteto rendelkezése és normaszövegének több vonatkozása is

megalapozza.

,a) Az Alkotmánybíróság a jogállamiság elvébol fakadó eljárási garanciák

védelmét több határozatában alapveto jelentoségunek értékelte. A törvényhozási

(jogalkotási) eljárás szabályainak megszegése közjogi érvénytelenséget

eredményezhetnek. Az Itv. 17. § (3) bekezdésének módosítására készített

törvénytervezetet a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 28. §-ába, illetve a

bíróságok szervezetérol és igazgatásáról szóló 1997. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Bsztv.) 39. § e) pontjába ütközoen elozetes véleményezésre sem a Legfelsobb Bíróság

eJnöke, sem az Országos Igazságszolgáltatási Tanács nem kapta meg.

Jól ismert az Alkotmánybíróságnak az a gyakorlata, mely szerint a jogalkotási

törvény által eloírt vélemény-beszerzés mellozése nem eredményez
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alkotmányellenességet (39/1999.(XII.21.) AB határozat). Ez a töretlen gyakorlat

azonban csak a jogalkotási törvény véleményezési szabályaira vonatkozik. Jelen

törvényhozási eljárásban azonban alapvetoen nem ez a kifogásolt alkotmánysértés. A

kötelezo egyeztetési eljárás lefolytatásának mellozése a bíróság, mint külön hatalmi ág

alkotmányos védelmét szolgáló garanciális rendelkezést sértette meg, s ezzel a

törvényhozási eljárás olyan biztosítéka sérült, amely a közjogi érvénytelenség kérdését

megalapozottan felveti. Az Alkotmánybíróság a 29/1997.(11.29.) AB határozatában is

kifejtette, hogy az eljárási biztosítékok következetes érvényesítése, a formalizált eljárási

szabályok maradéktalan betartása a törvényhozási eljárásra vonatkozóan is a

jogállamiságból fakadó alkotmányos követelmény; a garanciális szabályok megsértése

alkotmányellenességet eredményez. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács

bíróságokat érinto, azoknak új feladatokat megállapító jogszabálYtervezetekre

vonatkozó véleményezési jogosultsága olyan garanciális biztosíték, melynek megsértése

a hatalommegosztás elvének érvényesítését is meghiúsítja.

1::b)Azindítvánnyal támadott rendelkezésJ""pírói hata,19m~-a másik két, politikai. .

jellegu hatalmi ággal szembeni - függetlenségétsérti,~mivel a kello elokészítés és

egyeztetés nélkül, a kihirdetése napját követo napon történo hatályba léptetésével.az,

eloírt új feladat költségvetési vonzata és idoigénye feltáratlan maradt: A jogállamiság

nem csupán a jogállami intézményrendszer formális kiépítését, hanem annak normális

muködtetését, s az ehhez szükséges költségvetési eszközök rendelkezésre bocsátását is

megköveteli (28/1995.(1.19.) AB határozat). Nem állja ki a jogállamiság próbáját az a

jogszabályi rendelkezés, amely a bírói hatalmat - még ha csak csekély mértékben is -

sérti. Az alkotmányos rend fenntartása és v.édelme valamennyi hatalmi ág

kötelezettsége, ezt feladataik és hatásköreik gyakorlása során kötelesek szem elott

tartani (ezzel kapcsolatos pl. a 12/2001.(1.14.)AB határozat is).

E körben kell értékelni a módosító rendelkezés hatályba léptetésének

alkotmányellenességét, mivel a bírósági szervezetet és a módosításban nevesített

Országos Igazságszolgáltatási Tanácsot is megilleti az a jogállamiságból eredo védelem,

amely a jogszabály alkalmazására való felkészüléshez szükséges ido biztosításával a

jogbiztonság követelményéhez kapcsolódik. A bíróságok számára az azonnal hatályba
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lépo rendelkezés nem biztosított felkészülési idot az új feladatként kapott, más szervek

által hozott több ezer határozat anonimizálására való felkészüléshez, ennek

költségvetési, személyi, tárgyi és szabályozási feltételeinek megteremtéséhez.

. c) A jogállamiságból eredo jogbiztonság alkotmányos védelme a módosítás

megsemmisítését teszi szükségessé a norrnavilágosság követelményének .megsértése

miatt is. A .normavilágosság sérelmét jelenti ugyanis az Itv. 17. § módosított (3)

bekezdésének az a megfogalmazása, mely szerint"... közzé kell tenni mindazon

bírósági és más hatósági vagy egyéb szerv által hozott határozatoknak az Országos

Igazságszolgáltatási Tanács által meghatározott eljárásban a bíróság által anonimizált

digitális másolatát is, ..." Azon túlmenoen, hogy a más szerv által hozott "bírósági

határozattal felülbírált vagy felülvizsgált" határozatok köre is többféle értelmezésre ad

lehetoséget (pl. a polgári- vagy munkajog területén), a normaszövegbol nem tunik ki,

hogy a legjelentosebb költségigénnyel járó digitalizálás a határozatot hozó szervek

vagy a bíróság feladata. A bíróságnak csak az anonimizálást kell végezni, vagy a

bíróságokhoz nem digitális másolatban érkezo (pl. több ezer közigazgatási) határozatok

digitalizálását is. Ez ugyanis a bíróságok jelenlegi költségvetési, személyi és tárgyi

feltételei mellett végrehajthatatlan rendelkezés, amely az Alkotmánybíróság

10/2001.(11.12.)AB határozata szerint önmagában a jogállamiság alkotmányos elvébe

ütközik.

d) A demokratikus jogálIam követelménye az. államhatalmi ágak megosztása

elvének következetes érvényesítése a jogalkotásban is. A végrehajtó hatalom és az attól

független bírói hatalmi ág védelme kölcsönösen megkívánja, hogy e szervek

Alkotmányban garantált függetlenségén ne essen csorba és státuszuk hatékony

alkotmányos védelemben részesüljön.

Az Itv. 17. § (3) bekezdésének módosítása ennek a követelménynek sem felel

meg, továbbá sérti az Alkotmány 7. § (2) bekezdését (a jogaikotás rendjét megállapító

törvénYt). A jogaikotás szabályozott rendje~a jogforrási hierarchia alapveto jogáliami

követelmény. A módosított rendelkezés az Országos Igazságszolgáltatási Tanácsot
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jogosítja fel olyan szabályzat megalkotására, amelynek alapján a közigazgatási-hatósági

. szervekáltal hozott határozatokat- a szabályzatbanmeghatározotteljárásban- kell a

bíróságnak anonimizálni, esetleg digitalizáhii. A bíróságo~kívüli szerveket érinto

szabályzatot az OlT nem alkothat (a Bsztv. 39. § q) pontja szerint csak a bíróságra

kötelezo szabályzatot alkothat).

Az Itv. 17. § módosított (3) bekezdése érinti az Alkotmány 43. § (2) bekezdését,

amely szerint az önkormányzatok jogait törvény határozza meg. Az önkormányzat és

s~ervei határozatának felülvizsgálatára is sor kerülhet ~özigazgatási perben, az OlT

felhatalmazás tehát közvetve az önkormányzat jogállását is sérti.

2.) Az Itv~ 17. § módosított (3) bekezdése sérti az Alkotmány 61. § (1) és (3)

bekezdését, amelyek a közérdeku adatok megismerésének és terjesztésének szabadságát

biztosítják. Ezen alkotmányos alapjognak megfeleloen - a rendelkezést végrehajtó

törvények, így a személyes adatok védelmérol és a közérdeku adatok nyilvánosságáról

szóló 1992. évi LXIII. törvény 19. §-a és az Itv. is - azt a közfeladatot ellátó szervet

teszik jogosulttá (és felelossé) e jog biztosításáért, amely a közérdeku adatot eloállította,

illetoleg amelynek muködése során ez az adat keletkezett (Itv. 2. §). Ez a felelosség

egyben az adatfelelos joga is, o jogosult meghatározni, hogy a közérdeku adatot milyen

tartalommal, ki részére teszi közzé. Más szerv ezzel a jogkörrel nem élhet. A módosított

rendelkezés szerint azonban ném az adatfelelos közigazgatási-hatósági szerv határozza

meg, hogy határozatának mely részeit kell törölni, s melyeket közzétenni.

Budapest, 2008. július 07.


