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Bevezetés 
 

Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet korábbi, az önkormányzatok körében a 
közérdekő információk közzétételének gyakorlatát vizsgáló kutatásának folytatásaként 
2003. nyarán a 19 megyei, valamint a megyei bíróságok székhelyén lévı helyi bíróság 
adatkezelési gyakorlatát vette vizsgálat alá. Miközben tisztában voltunk azzal, hogy a 
közérdekő adatkérések vizsgálata és az információnyilvánosság kutatása a bíróságok 
esetében más eszközöket követel, mint az elektronikus ügyintézést - ha kezdeti szinten 
is, de - megvalósító önkormányzatok esetében, kísérletet tettünk annak feltérképezésére, 
mennyire jellemzı a bíróságok mőködésére és ítélkezési gyakorlatára vonatkozó 
információk közvetítése az állampolgárok felé, valamint lehetıség van-e arra, hogy 
elektronikus levél formájában kérjünk a bíróságoktól a mőködésükre vonatkozó adatot. 
Kutatásunk alapgondolata az, hogy a bíróságok, mint egy független hatalmi ág 
megtestesítıi az állami hatalomgyakorlás részei, s az esetükben is biztosítani kell a 
közérdekő adatok nyilvánosságának elvét, akkor is, ha a bírósági mőködésre vonatkozó 
adatok nyilvánossága a leggyakrabban idéz elı konfliktust a személyes adatokra 
vonatkozó alapjog és az információnyilvánosság, mint alkotmányos jog között. 
Kutatásunk során ennek figyelembevételével jártunk el, s alapvetıen a bíróságok 
mőködésére és adatkezelésére vonatkozó gyakorlatot vizsgáltuk. Ennek ellenére az 
elemzés során többször kitérünk olyan problémák bemutatására is, melyeket nem 
közvetlenül a kutatás során szerzett tapasztalatok, hanem korábbi gyakorlati munkáink, 
valamint a jogszabályoknak vagy a joggyakorlatnak az alkotmányos követelményekkel 
való összevetése hoztak felszínre.  
 
A bírói hatalom átláthatósága  
 
A bírói joggyakorlat nyilvánossága, a bíróságok mőködésének átláthatósága a 
jogállamiság követelménye. Az alkotmány 2. §-ból folyó, az államélet átláthatóságára 
vonatkozó követelmény magában foglalja azt, hogy a bírói hatalom is nyilvános és 
átlátható legyen az állampolgárok számára. A bírói hatalom mőködésének átláthatóságát 
nemcsak a joggyakorlat megismerhetıségének biztosítása, hanem a bírósági rendszer és 
a bírói igazságszolgáltatás áttekinthetıségének biztosítása jelenti. 
 
A hatalmi ágak elválasztása a demokratikus alkotmányos rendszerek sajátja a 
montesquieu-i elv kimondása óta. A hatalmi ágak nemcsak függetlenek, hanem 
együttesen alkotják az állami hatalom egészét. A hatalmi ágak ugyanakkor egymás 
korlátai is. A bírói hatalom az ítélkezésben ölt testet, függetlenségének biztosítéka 
elsısorban az ítélkezés függetlenségét jelenti.1  Mint egyetlen hatalom, a bírói hatalom 
sem korlátlan, hiszen a törvények rendelkezéseinek alávetett. „Maga az Alkotmány 
fogalmazza meg az ítélkezési tevékenység törvényi alávetettségét, mint a bírói 
függetlenség alkotmányos korlátját.”2 A bírói hatalom forrása közvetve vagy 
közvetlenül a szuverén néphez kötıdik. Ha a bírák és a bírósági vezetık hatalmukat 

                                                 
1 45/1994. (X. 21.) AB határozat 
2 19/1999. (VI. 25.) AB határozat 
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nem közvetlen választásból nyerik, akkor "külsı" szerv általi választással vagy 
kinevezéssel kell legitimációt kapniok, hatalmuk azon keresztül vezethetı vissza a 
szuverén néphez.3 
 
A jogállamiság elvébıl nemcsak a hatalmi ágak elválasztása, hanem az egyes hatalmi 
ágak mőködésének az átláthatósága, nyilvánossága és ellenırizhetısége is következik.4 
A 60/1994. (XII. 24.) AB határozat megfogalmazása szerint jogállamban az állam 
mőködésének a polgárok számára átláthatónak, áttetszınek kell lennie. Ez a 
követelmény a teljes államéletre vonatkozik, ez alól a bírói hatalom gyakorlása sem 
lehet kivétel. Akkor sem, ha a bírói hatalom gyakorlása alapvetıen más típusú, mint a 
politikai jellegő hatalomgyakorlás.  
A bíróság hatalma a jogi normák interpretációja, és ezáltal anélkül, hogy 
precedensrendszer mőködne, a jogok gyakorlati jelentéstartalmának meghatározása. Ezt 
a hatalmat az Alkotmánybíróság maga is a bíróságokénak tulajdonítja egyik 
határozatában. A "jogot" végül is a bíróságok saját értelmezésük szerint állapítják meg. 
A bíróságok függetlensége az ítélkezés függetlenségét tekintve abban rejlik, hogy a 
bíróságok a politikai törvényeket és az igazgatási normákat is önállóan értelmezik. 5 
Az állampolgároknak, akiktıl végsı soron a bírói hatalom is ered, látniuk kell, hogy a 
bíróságok alkalmasak az igazságszolgáltatásra, s hogy a bíróság a törvényekkel és más 
jogszabályokkal összhangban ítélkezik. Ugyanazt a szabályt következetesen és egyenlı 
módon képes alkalmazni. Ez az alapja a bírói hatalom iránti közbizalomnak a bírói 
hatalom legitimációjának. 
 
A rendszerváltást követıen az államélet átláthatóságának megteremtése az egyik 
legfontosabb követelményként jelentkezett. Az információszabadság, az állami 
mőködés megismerhetısége merıben új jog volt. A magyar jogalkotás már az 
információnyilvánosság szabályozásának kezdetén figyelembe vette ugyanakkor azt a 
tényt, hogy az adatnyilvánosság és a személyes adatok védelme olyan alapjog, mely 
állandóan verseng egymással, s a kettı közötti mérlegelés sokszor követeli meg az 
egyik alapjog korlátozását. A személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok 
nyilvánosságáról szóló törvény szerint a személyes adat és a közérdekő adat egymást 
kizáró kategóriák.  Az állami vagy önkormányzati feladatot ellátó szerv kezelésében 
lévı, személyes adatnak nem minısülı adat közérdekő. Ez a törvényi definíció az, 
melynek következtében a közérdekő adat fogalmát a lehetı legszélesebb körben kell 
értelmeznünk minden olyan szerv esetében, mely része az állami hatalomgyakorlásnak.  
Ugyanakkor témánk szempontjából nem hagyhatjuk figyelmen kívül a személyes adat 
védelme és a közérdekő adat nyilvánossága közötti konfliktust, különösen azért nem, 
mert ez az egyik legélesebben jelentkezı probléma a bírói hatalom átláthatóságának és 
megismerhetıségének vizsgálatakor. 
Az adatvédelmi törvényhez főzött miniszteri indokolás szerint az állampolgárok és 
szervezeteik az állami vagy helyi önkormányzati feladatok ellátását akkor tudják 
ellenırzésük alá vonni, ha errıl kellı információjuk van. Az ilyen feladatot végzı 
szerveknek kötelességük, hogy e tájékozódást segítsék. Ennek érdekében az az általános 
szabály, hogy az általuk kezelt adatokat bárki számára hozzáférhetıvé kell tenniük. Ez 
                                                 
3 38/1993. (VI. 11.) AB határozat 
4 Blutman László: A bírósági határozatok közzététele és az alkotmány, Jura 2/2001. 80-96. old. 
5 38/1993. AB határozat 
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alól kivételt csak törvény tehet. A legfontosabb kivétel a személyes adatok, illetıleg az 
államtitok és a szolgálati titok védelméhez kapcsolódik. Az indokolás a bíróságok 
kezelésében lévı adatokat is a kivételek közzé sorolja. A közérdekő adatok 
nyilvánossága alapján nem lehet az egyes hatósági, bírósági eljárások adatait 
hozzáférhetıvé tenni. Ezekre külön szabályok irányadók. Bíróság esetén, pl. közérdekő 
adatként a mőködésére, tevékenységére vonatkozó általános tájékoztatást (statisztikai 
adatok, személyi, tárgyi feltételek stb.) lehet kérni.6 
 
A bírói joggyakorlat nyilvánosságának a biztosítása sok esetben jár együtt személyes 
adatok nyilvánosságra hozatalával, a személyes adatok védelméhez főzıdı jog 
sérelmével. A legfontosabb biztosítéka a bírói hatalom kontrolljának a tárgyalás és a 
határozathozatal nyilvánossága. A jogszolgáltatással szemben állított követelményrıl a 
bírósági tárgyalás és az ítélethirdetés nyilvánosságáról az alkotmány és több jogszabály 
is rendelkezik, biztosítására nemzetközi jogi kötelezettség is fennáll.  
A tárgyalás és az ítélethirdetés nyilvánosságának biztosítása fontos eleme a bírói 
hatalomgyakorlás átláthatóságának, de önagában nem elegendı biztosíték, teljes 
mértékben nem képes a hatalomgyakorlás fölötti ellenırzést garantálni. Az 
állampolgároknak reális lehetıséget kell biztosítani arra, hogy az ítélkezést megismerjék 
egy-egy ügyre vagy az ügyek meghatározott csoportjára vonatkozóan. Ez azt kell, hogy 
jelentse, az állampolgár megismerheti egy adott jogkérdésben kialakult gyakorlatot. 
 
A bírói hatalom megismerhetıségét a tárgyalás nyilvánosságának biztosítása mellett a 
megfelelı igazságügyi tájékoztatás és a határozatok megismerhetısége hivatott 
biztosítani. A következı elméleti bevezetıben, mielıtt a kutatásunk céljának és 
módszerének ismertetésére valamint a tapasztalatok értékelésére rátérnénk, a fönti 
három feltétel jogszabályokban való megjelenését és az alkotmányos követelményeknek 
való megfelelését kívánjuk vizsgálni.  

A nyilvánosság alapelve 
 
A nyilvános eljárás a modern eljárásjogok egyik legfontosabb alapelve, a bírói döntések 
nyilvánosság általi kontrolljának elengedhetetlen eszköze. A tárgyalás nyilvánosságát az 
alkotmány 57.§ (1) bekezdése rögzíti ”Mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene 
emelt vádat független és pártatlan bíróság igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja 
el.”  A nyilvánosság elvének érvényesítése alkotmányos és nemzetközi jogi 
kötelezettség is. Az Európai Emberi Jogi Egyezmény 6. Cikkének 1. pontja szerint az 
ítéletet nyilvánosan kell kihirdetni, s mindenkinek joga van arra, hogy az ügyét a 
bíróság nyilvánosan tárgyalja. 
 
A tárgyalás nyilvánossága általános alapelv, amely alól viszont léteznek kivételek az 
eljárási törvényekben, még ha azokat az alkotmány nem is említi meg. Maga a 
nemzetközi emberi jogi egyezmény is tartalmaz a nyilvánossági követelmény alóli 
kivételeket. A 6. Cikk 1. pontja szerint: a tárgyalóterembe történı belépést azonban 
meg lehet tiltani a sajtónak és a közönségnek a per teljes idıtartamára vagy egy részére 

                                                 
6 Indokolás a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló 
1992. évi LXIII. törvény 18.§-hoz 
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annyiban, amennyiben a demokratikus társadalmakban ez az erkölcsök, a közrend a 
nemzetbiztonság érdekében szükséges,  ha e korlátozás kiskorú érdekei, vagy az 
eljárásban részvevı felek magánéletének védelme szempontjából szükséges, illetıleg 
annyiban amennyiben ezt a bíróság feltétlenül szükségesnek tartja, mert úgy ítéli meg, 
hogy az adott ügyben olyan  különleges körülmények állnak fenn, melynek folytán a 
nyilvánosság az igazságszolgáltatás érdekeit veszélyeztetné. 
Az Emberi Jogok Európai Egyezményének 6.  Cikkével kapcsolatban az Emberi Jogok 
Európai Bírósága is számos iránymutató döntést hozott. A bíróság esetjoga szerint az 
eljárás nyilvánosságához nyomós közérdek főzıdik, így annak kizárására az 
érintetteknek nincs alanyi joguk. A bíróságra tartozik annak megítélése, hogy a kizárás 
indokául felhozott magánérdek meghaladja-e az eljárás nyilvánosságához főzıdı 
közérdeket. A tárgyalás nyilvánosság a döntések szerint fıszabály, mely alól a bíróság 
döntéseiben több kivételt állapított meg. Így a tárgyalás nyilvánosságáról az érintett 
kifejezetten vagy hallgatólagosan lemondhat, ennek viszont valamennyi érintett 
vonatkozásában kifejezettnek kell lennie, s az nem sérthet közérdeket.7 A nyilvános 
tárgyalásokat követı, fellebbviteli bíróság elıtti tárgyaláson kívüli döntéshozatal, ha az 
kizárólag jogkérdésben dönt és nem vesz föl bizonyítást, nem sérti a nyilvánosság elvét. 
A Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság fellebbviteli tárgyalások esetén nem ragaszkodik a 
nyilvánosság elvéhez, ha a bíróság kizárólag jogkérdésben dönt, és az ügy érdemét nem 
tárgyalja. Elegendı, ha az elsıfok jár el a nyilvánosság követelményének megfelelı 
módon. (Sutter v. Switzerland judgement).8 Sıt a másodfokú eljárás során a tárgyalás 
mellızése sem sérti minden esetben a nyilvánosság követelményét csak akkor, ha a 
másodfokú bíróság az ügy érdemét érintı bizonyítékokat szerez be, s az érintett oldalán 
komoly érdeksérelem következhet be. 
A tárgyalás nyilvánosságának kérdésével az Alkotmánybíróság több határozatában is 
foglalkozott a magántitok és a személyes adatok védelme kapcsán. 
Az Alkotmánybíróság határozatában9megállapítja, hogy a tárgyalás nyilvánossága 
fıszabály, de a bíróság egyedi ügyekben az alapjogvédelem alkotmányos elveit és a 
nemzetközi egyezmények vonatkozó rendelkezéseit is szem elıtt tartva mérlegelheti: a 
magántitok és a személyes adatok védelme az eset körülményeire tekintettel igénylik-e 
a nyilvánosság kizárását. Az Alkotmánybíróság véleménye szerint nem 
alkotmányellenes az, ha a törvény a bíróságra bízza az egymással konkuráló alapelvek 
között az elsıdlegesség eldöntését. A határozat nyilvános kihirdetése a nemzetközi 
egyezségokmányok tartalmát figyelembevéve elkerülhetetlen, de a bíróságnak módja 
van arra, hogy ennek során is figyelemmel legyen a személyes adat védelmére. 
 
Nemzetközi kötelezettségünknek eleget téve módosította a jogalkotó 2000. évben a 
polgári perrendtartás nyilvános tárgyalásra vonatkozó rendelkezéseit, mely szerint ma 
kizárólag üzemi, üzleti, állami, szolgálati titok, a fél személyiségi joga valamint a 
közerkölcs érdekében korlátozható a tárgyalás nyilvánossága. Annak ellenére, hogy a 
személyállapoti perekben a tárgyalásról a közönség és a sajtó a Pp.7.§-ban foglalt 
feltételek fennállása nélkül is kizárható, a  nyilvánosság követelménye alóli kivételek 
köre a polgári perrendtartás alapján szőkebb, mint azt a nemzetközi szerzıdés 
követelné. Ugyanígy az Alkotmány sem rendelkezik a „fair” eljárás követelménye alóli 
                                                 
7 Grád András: A strasbourgi emberi jogi ítélkezésrıl, HVG-ORAC 2000.,189. old. 
8 Im.: 191. old. 
9 58/1995. (IX. 15.) AB határozat 
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kivételekrıl. Ez a gyakorlatban egyrészt azért okoz problémát, mert sokszor nehezen 
határozhatóak meg az olyan fogalmak, mint magánszféra s annak védelmének 
szükségessége, a titokvédelmi és erkölcsi okok szők vagy tág értelmezése, másrészt a 
bírósági eljárások nyilvánosságáról, s kivált a sajtó és a bíróságok kapcsolatáról szóló 
jogszabályok hiányosak és elavultak. 
 
A törvény módosításával a jogalkotó a tárgyalás nyilvánosságának elvérıl a nyilvános 
eljárásban történı döntéshozatal elvére tér át azzal, hogy egyetlen esetben sem teszi 
lehetıvé az ítélet zárt tárgyaláson történı kihirdetését.  
Az Egyezmény a bíróság érdemi határozatáról, az ítélet kihirdetésérıl, míg a hatályos 
polgári eljárásjogi törvény minden tárgyalás során meghozott érdemi, vagy nem érdemi 
határozatról (végzésrıl) is szól. 
„Az ítéletet nyilvánosan kell kihirdetni….” ( Emberi Jogok Európai Egyezménye) 
„A bíróság a tárgyalás során hozott határozatát nyilvánosan hirdeti ki.” (Pp.5.§ (3)bek.) 
„… minden büntetı és polgári ügyben hozott ítéletet nyilvánosan kell kihirdetni, kivéve, 
ha a fiatalkorúak érdekei mást kívánnak, vagy ha az eljárás házassági jogvitára, vagy 
gyermek gyámságára vonatkozik” (Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi 
Egyezségokmánya III: rész 14. Cikk. 1 pont, 1976. évi 8 tvr.) 
Az Európai Emberi Jogi Egyezmény szövege - mely kivételt nem ismerve írja elı az 
ítéletek nyilvános kihirdetésének kötelezettségét - arra enged következtetni, hogy az 
ítélet nyilvános kihirdetése sokkal szigorúbb, s kevesebb kivételt engedı követelmény, 
mint az egész tárgyalás nyilvánosságáé. 
 
A strasbourgi esetjog alapján is az ítélet nyilvános kihirdetése során elegendı az ítélet 
rendelkezı részét és az indokolás lényegét ismertetni, az ítélet teljes indokolása azonban 
nem szükséges.10 A nyilvános ítélethirdetés akkor sérül, ha az érdemben meghozott 
döntés nyilvános kihirdetése teljes egészében elmarad.  
 
Az új büntetıeljárásról szóló törvény is rögzíti a tárgyalás nyilvánosságának elvét.11 A 
büntetıeljárás tárgyalásáról a nyilvánosság négy ok miatt zárható ki, erkölcsi okból, az 
eljárásban részt vevı kiskorú védelme érdekében, az eljárásban részt vevı személyek 
(V. Fejezet) vagy a tanú védelme érdekében, az államtitok vagy szolgálati titok 
megırzése végett. 
A korábbi Be. csak az állam, szolgálati titok és erkölcsi ok esetén tette lehetıvé a 
nyilvánosság kizárását, az okok köre tehát bıvült. Az eljárásban résztvevı személyek 
védelme és a kiskorú védelme is okot szolgálhat a nyilvánosság kizárására.12A bíróság a 
tárgyaláson hozott határozatát akkor is nyilvánosan hirdeti ki, ha a tárgyalásról a 
nyilvánosságot kizárta. 
A nyilvánosság a büntetıeljárásban is olyan garanciális jog, melynek korlátozását az 
eljárási törvény csak annyiban engedi, amennyiben a nyilvánossággal szemben 
mérlegelendı érdek súlyosabb, s lehetıség van az alapelv érvényesülésének arányos 
korlátozására. A polgári eljáráshoz hasonlóan itt is érvényesül a határozathirdetés 
abszolút nyilvánossága. Ez a nyilvánosság ugyanakkor nem jelentheti az addig a zárt 
tárgyalással védett érdekek sérelmét. A Legfelsıbb Bíróság egyik határozata szerint 
                                                 
10 No. 8603/79 Dec. 18 12 80, DR: 22. P 147. 
11 A büntetıeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 237.§ 
12 Be. 239.§(2) 
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lényeges eljárási szabályt sért az a bíróság, mely a zárt tárgyaláson hozott ítéletét nem 
hirdeti ki. A bíróság megállapítása szerint a tárgyalási jegyzıkönyvbıl az adott ügyben 
azt lehetett megállapítani, hogy nincs nyoma az ítélethozatalnak és az ítélethirdetésnek. 
A Bíróság a tárgyalás berekesztését követıen az ítéletet nem hirdette ki. Az elsıfokú 
bíróság ezzel lényeges eljárásjogi szabálysértést követett el, melynek következtében az 
elsıfokú bíróság az elsıfokú ítéletet hatályon kívül helyezte, s a bíróságot a per újabb 
lefolytatására kötelezte.13 
 
Láthatjuk, hogy az eljárási szabályok éppúgy, mint a nemzetközi emberi jogi 
egyezmények az eljárásokban résztvevık személyes adatainak védelme és a határozat 
nyilvánosságra hozatala közötti érdekellentét kérdésében általában az utóbbi javára 
döntenek. A nyilvánosság a mai magyar hatályos szabályozás szerinti eljárásjogokban 
dominánsan érvényesülı, de sajnálatos, hogy az egyetlen garanciális eszköz, mely a 
bírói hatalomgyakorlás kontrollját hivatott elısegíteni. 
 

Sajtónyilvánosság és tájékoztatás 
 
Az eljárás nyilvánosságának problémája azért olyan nagy jelentıségő, mert nem csupán 
lokális, tehát a tárgyalóterem nyilvánosságát, de a sokkal szélesebb körő 
sajtónyilvánosságot is jelenti. Ha a tárgyalás nyilvános, akkor az a sajtó számára is az. 
Ugyanakkor el kell határolnunk egymástól a tárgyalás nyilvánosságának vagy a 
kizárhatóságának a kérdéskörét a tárgyaláson jelen lévı sajtó jogaitól, vagyis attól, 
miként tájékoztat a tárgyalásról, készíthet, közzétehet-e fényképfelvételeket. A 
képmáshoz és a hangfelvételhez való jog a polgári per alatt sem nyer felfüggesztést, 
ezért a perrıl való tájékoztatásra a polgári törvénykönyv képmás és hangfelvétel 
védelmére vonatkozó szabályait is alkalmazni kell.  
A 10/1986. (IX.1.) IM-BM együttes rendelet a bőnügyi és igazságügyi tájékoztatásról 
több rendelkezést tartalmaz, mely a tárgyalásról való tájékoztatás objektivitásának és a 
felek személyiségi jogai védelmének kritériumait lenne hivatott meghatározni. E 
jogszabály ugyanakkor sem formai, sem tartalmi szempontból nem alkalmas arra, hogy 
a jogállami követelményeknek megfelelıen rendezze az igazságügyi tájékoztatás 
kérdéseit. Formai szempontból azért nem, mert az alkotmány szerint az alapvetı 
jogokra és kötelezettségekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg, alapvetı jog 
lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.14 
A bíróságok mőködésérıl adott bárminemő tájékoztatás érinti az állampolgárok 
információs jogait az információs önrendelkezési jogot és a közérdekő adatok 
megismeréséhez való jogot. Tartalmi szempontból a rendelet, amint azt keletkezésének 
éve is mutatja, nagyrészt elavult és nem veszi, nem is veheti figyelembe 
(megszületésének körülményeinél fogva) a bírósági eljárásokról való tájékoztatás mai 
követelményeit.   
A rendelet 3.§ (1) bekezdése, mely szerint az ügyekrıl adott tájékoztatás nem sértheti az 
állampolgárok személyiségi jogait, nem sokat mond a korrekt tájékoztatás ismérveirıl.  

                                                 
13 BH1998.323 
14 Az alkotmányról szóló 1949. évi XX. törvény 8. § (2)  
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E rendelet szerint a bíróság elıtt folyamatban lévı ügyrıl a sajtó részére a bíróság 
elnöke vagy az általa kijelölt személy adhat felvilágosítást.15  Ha a bíróság elnöke nem 
rendelkezik ilyen felhatalmazásról, a bíró nem nyilváníthat véleményt a sajtó elıtt az 
általa tárgyalt ügyrıl. További korlátja a tájékoztatásnak a magánszemélyek polgári jogi 
perének, családjogi pernek, valamint munkaügyi és szövetkezeti tagsági viszonnyal 
kapcsolatos pernek a tárgyalásáról csak valamennyi perben álló fél hozzájárulásával 
lehet tájékoztatást adni.16 
A perben jelen lévı újságírók jogairól a rendelet értelmében a bíró diszkrecionális 
hatáskörében dönt. Eltérı a gyakorlat abban a tekintetben is, hogy ha a bíróság a 
tárgyalásról nem zárja ki a nyilvánosságot, korlátozhatja-e a bíró a kép- és hangfelvétel 
készítését. A tárgyaláson a rendelet szerint képfelvételt készíteni és azt közzétenni csak 
az eljáró tanács elnökének engedélyével szabad, az engedély csak akkor adható meg, ha 
a felvételen szereplı a felvétel nyilvánosságra hozatalához hozzájárul. A hang-és 
képfelvétel készítése ugyanakkor alapjogot érint, melyrıl törvénynek kellene 
rendelkezni. 
 
A rendelettel szemben eddig felhozott tartalmi és formai kritikán túlmenıen, nem 
hunyhatunk szemet afölött a tény fölött sem, hogy a kérdéses jogszabály, mely a bírói 
mőködésre vonatkozó ilyen fontos területet rendez az igazságügyminiszter és mára 
nehezen elképzelhetı módon, a belügyminiszter együttes rendelete. A bírói másik két 
hatalmi ágtól való függetlenségének a kifejezésére a szabályozás e formáját a 
legkevésbé  tartjuk elfogadhatónak.17 
 
A bírósági határozatok közzététele 
 
Blutman László a Jura címő folyóirat 2001. évi 2. számában fejti ki a bírósági ítéletek 
hozzáférhetıségével kapcsolatban azt a nézetét, mely szerint, mivel a bírósági 
határozatok megismerhetısége (nemcsak kutathatósága, hanem közzététele) nem 
megoldott a magyar jogban és ezzel alkotmányellenes helyzet áll elı az alkotmány 2.§ 
(1) bekezdésére tekintettel. Jogszabályaink alapján számos akadálya van a bírói ítéletek 
megismerhetıségének, ami sérti a jogbiztonság elvét, mivel akadályát képezi az 
egységes, kiszámítható jogalkalmazásnak, továbbá nem teszi lehetıvé a bírói hatalom 
gyakorlásának átláthatóságát. A bíróságok szervezetérıl és mőködésérıl szóló 1997. évi 
LXVI. törvény 27.§ (2) bekezdése szerint a Legfelsıbb Bíróság a jogalkalmazás 
egységének biztosítása végett elvi bírósági határozatokat tesz közzé, a Legfelsıbb 
Bíróság a jogegységi tanács által kiválasztott elvi bírósági határozatot hivatalos 
győjteményében közzéteszi. Fenti rendelkezés alapján az következik, hogy a bírói 
határozatok elenyészı része válik megismerhetıvé a jogkeresı állampolgárok számára, 
s a közzétett határozatok nagy része a Legfelsıbb Bíróságon születik. A Fıvárosi 
Bíróság honlapján közzétett határozatok a kivételek közzé számítanak, mert azokat a 
bíróság saját megfontolása alapján közli. A határozatok teljeskörő megismerésének az is 

                                                 
15 1986. évi IM-BM együttes rendelet az igazságügyi tájékoztatásról 8.§ 
16 1986. évi IM-BM együttes rendelet az igazságügyi tájékoztatásról 10.§ 
17 Az adatvédelmi biztos már elsı, 1995-96. évi beszámolójában megállapította, nem 
megnyugtató, hogy a bírósági eljárással összefüggésben a személyes adatok védelmével és a 
közvélemény tájékoztatásával kapcsolatos lényeges szabályok alacsony szintő jogforrásban 
találhatók. 63-64. old. 
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akadálya, hogy azok rövidített, szerkesztett formában találhatók meg a hivatalos lapban, 
a tényállás és az indokolás nem teljes szövege jelenik meg. 
 
Az ítéletek hozzáférhetıségét indokolt lenne vizsgálni abból a szempontból is, mennyire 
felel meg a magyar igazságszolgáltatás annak a követelménynek, melyet az Európa 
Tanács Miniszteri Bizottsága R (95) 11 számú ajánlásában fogalmazott meg.18 A bírói 
döntéseknek a gépi feldolgozású dokumentációs rendszerekben történı kiválasztására, 
kezelésére, bemutatására és archiválására vonatkozó, 1995. szeptember 15. napján 
elfogadott ajánlás megfogalmazza, hogy a tisztességes jogalkalmazás egyik feltétele 
valamennyi bíróság joggyakorlatának teljes ismerete továbbá a nagyközönségnek és 
különösen a jogászoknak van szükségük ezekre az új információs eszközökre. Az 
egyezmény rögzíti, hogy a hatékony jogalkalmazásnak elengedhetetlen feltétele a 
joggyakorlatot terjesztı gépi feldolgozású rendszerek objektivitása és reprezentativitása. 
Egyre gyakrabban alkalmaznak ilyen módszereket a jogi kutatáshoz, továbbá a növekvı 
számú és egyre bonyolultabbá váló bírói döntések is szükségessé teszik e módszerek 
alkalmazását. 
Az ajánlás szövege olyan bírósági nyilvántartások bevezetését irányozza elı, mely 
lehetıvé teszi a jogi kutatók számára a bírósági joggyakorlat lehetı legszélesebb 
körének megismerését. Az igény nemcsak a tudományos munkát végzı szakemberek, 
hanem a joggyakorlatra hivatkozni kívánó ügyvédek részérıl is jogosan merül fel.  
 
Az alkotmányban rögzített jogállamiság követelménye a jogbiztonság. Az 
Alkotmánybíróság értelmezése szerint „a jogbiztonság az állam kötelességévé teszi 
annak biztosítását, hogy a jog egésze, egyes részterületei és az egyes szabályok is 
világosak, egyértelmőek, mőködésüket tekintve kiszámíthatóak és elıreláthatóak 
legyenek a norma címzettjei számára.”19A jogszabályok megismerhetıvé tételének 
indoka az, hogy biztosítani kell a lehetıséget az állampolgárok számára, hogy 
cselekedeteiket ténylegesen a jogszabályoknak megfelelıen tudják alakítani. 
A jogszabály megismerhetısége önmagában nem garantálja az adott jog mikénti 
érvényesülésének ismeretét. Bár a magyar jog nem épül precedensrendszerre, a bírósági 
határozatok ismerete a legtöbb esetben nélkülözhetetlen a jog tényleges tartalmának 
megismeréséhez. Nem véletlen, hogy bizonyos jogszabálygyőjtemények az adott 
jogszabályhelyek mellett közlik az arra vonatkozóan született és a Bírósági 
Határozatokban közzétett bírósági döntéseket is. Tény, hogy a magyar bíróság saját 
határozatához csak abban az ügyben van kötve, melyben azt hozta, de minden állam 
bíráskodásában egyértelmő törekvés tapasztalható a koherens és következetes 
joggyakorlat kialakítása irányába, mely törekvés egyedül felel meg a jogbiztonság 
követelményének. 
Az ügyvédi gyakorlatban mindennapos a korábbi bírói döntésekre való hivatkozás. A 
bírói gyakorlat normaalakító szerepét a Legfelsıbb Bíróság több állásfoglalásában is 
elismerte.20 A bírói gyakorlatra való hivatkozás minden esetben az egyes bírói 

                                                 
18 R (95) 11 számú Ajánlás a bírói döntéseknek a gépi feldolgozású dokumentációs 
rendszerekbe történı kiválasztására, kezelésére, bemutatására és archiválására, az 
Országgyőlés az egyezményt 51/1997. (V. 14.) OGY határozatával megerısítette 
19 9/1992 (I. 30.) AB határozat 
20 Blutman László: A bírósági határozatok közzététele és az alkotmány, Jura 2/2001. 80-96. 
old.hivatkozik: BK 94. szám II.pont, GK 74. szám II.pont 
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döntésekre és nem a gyakorlatra általában történı hivatkozást jelenti. A gyakorlatra 
hivatkozó számára, valamely konkrét jogkérdésben született döntésekre és kínálkozó 
válaszokra van szüksége. A gyakorlat az egyes határozatokban s azok koherenciájában, 
következetességében valósul meg. Nyilvánvaló tehát, hogy a jogi norma értelmezésének 
elengedhetetlen feltétele a norma alapján született határozatok ismerete, különösen 
abban az esetben, ha vitatott jogértelmezési kérdéseknél egységes és következetes 
joggyakorlat kialakítására van szükség. Nemcsak a jogkeresı állampolgár, hanem a 
bíróságok számára is fontos a gyakorlat megismerhetıvé tétele, mert ezen az 
információáramláson keresztül van lehetıség az egységes és kiszámítható 
jogalkalmazás megteremtésére. A jogászok nem egy esettel találkoznak munkájuk 
során, amikor a városi vagy megyei bíróságok egymáshoz viszonyítva, avagy az elsı, és 
másodfokú bíróságok egymással szöges ellentétben lévı következtetésre jutnak 
ugyanabban a jogkérdésben. Nyilvánvaló, hogy a bíróságok egymás joggyakorlatát sem 
ismerik. Ha közzétett eset nem is bír kötelezı erıvel a többi bíróság gyakorlatára, az 
elkövetkezı ügyekben akár az ügyfelek részérıl is hivatkozási alappá válik. A felsıbb 
bíróságok határozatai esetében a kötelezı erı kérdése pedig teljesen elhanyagolható, 
hiszen ha a bíró tudja, hogy döntése nem felel meg a korábban a fellebbviteli bíróság 
által kialakított véleménynek, határozata ellen fellebbezést nyújtanak be, ami minden 
bizonnyal ellentétes döntéshez vezet majd. 
Amikor a határozatok nyilvánossága mellett érvelünk, számba kell venni a bírói 
gyakorlat közzétételének korlátait is. A korlátok elsısorban a személyes adatok 
védelméhez főzıdı joghoz kapcsolódnak. A határozatok anonimzálásával a két jog 
kollíziója feloldható lenne. Amennyiben a határozat közzétételéhez elkerülhetetlen a 
tényállásban szereplı személyek bizonyos személyes adatainak közzététele, az az 
információs önrendelkezési jog korlátozását jelenti. Erre csak akkor kerülhet sor, ha a 
korlátozás megfelel az alkotmány 8.§-ban foglalt feltételeknek. A jog ilyen korlátozása 
sem lépheti túl a szükséges mértéket. A közzétételi kötelezettség alól mentesülnének 
azon határozatok, melyek állam-vagy szolgálati titkot képeznek. 
 
A bírói határozatok közzététele tehát ugyanúgy szolgálná az egységes joggyakorlat 
kialakítását, mint az állampolgárok számára a bírói hatalom fölötti megfelelı 
kontrollgyakorlás lehetıségét, a joggyakorlat megismerhetıségét. A határozatok 
anonimizálásával illetve részbeni anonimizálásával a személyes adatok védelméhez 
főzıdı jogot is figyelembe lehet és kell is venni. Hangsúlyozzuk, hogy nem a 
határozatok abszolút nyilvánossága mellett érvelünk, hanem a két információs jog, 
valamint a bírói hatalom átláthatósága közötti kellı egyensúly megteremtése mellett. 
 
Kutatásunk során, mely kutatás eszköze a bíróságokkal való írásbeli kommunikációra, a 
levélváltások során történı közérdekő adatközlésre szorítkozott, nem volt alkalmunk az 
igazságügyi tájékoztatással, valamint a tárgyalás nyilvánosságával kapcsolatos 
rendelkezések érvényesülését vizsgálni. E helyütt a fent részletezett jogszabályokra 
azért tértünk ki, mert tudatában vagyunk annak, hogy ha az információs jogok nem 
mindig érvényesülhetnek úgy, ahogyan azt az alkotmány megköveteli, az nem minden 
esetben a jogalkalmazók, hanem a jogalkotók hibája. A kutatás tapasztalatainak 
részletes ismertetésénél többször ki fogunk térni azokra a hiányosságokra, melyek nem  
a normák téves értelmezésébıl vagy nem alkalmazásából, hanem a nem megfelelı 
jogszabályokból erednek. 
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Vizsgálódásaink kiterjednek mind a bíróságok adatkezelési gyakorlatára, mind bizonyos 
adatkezeléssel, titkosítással kapcsolatos szabályok alkalmazásának gyakorlatára, 
elsısorban az egységes jogalkalmazás követelményeinek a betartására. Kutatásunkba 
igyekeztünk minél nagyobb számú bíróságot bevonni, annak érdekében, hogy a 
következtetésként levont általános megállapításaink minél helytállóbbak legyenek, s 
híven tükrözzék a magyar bíróságok gyakorlatát a kutatási, tudományos vizsgálatok 
támogatásához való hozzáállását. 
Ezúton köszönjük meg valamennyi érdemben válaszoló bíróságnak a felmérésünkhöz 
nyújtott támogató segítségét. 
 
A kutatás célja és módszere 
 
A bíróságokhoz intézett közérdekő adatkérésekkel azt kívántuk feltárni, hogy a 
bíróságok mennyire hajlandóak a mőködésükre vonatkozó statisztikai adatok, valamint 
a bíróságok elıtt folyó eljárásokra vonatkozó adatok közlésére. Nemcsak az adatközlés 
ténye, de az is érdekelt bennünket, hogy milyen formában tehetjük fel kérdést a 
bíróságoknak, s milyen formában kapunk arra választ. E formai kérdés, kutatásunk 
elején még igen nagy hangsúlyú volt, de az elektronikus levélben történı 
kommunikációnk nem járt eredménnyel. Nem titkoltan, több a bíróságok felé feltett 
kérdésünk esetében a válasz tartalmára is kíváncsiak voltunk. 
 
A megyei és a megyei bíróság székhelyén lévı helyi bíróságoknak megfogalmazott, 
közérdekő adatkérésre vonatkozó kérelmünket egy idıben valamennyi bíróság e-mail 
címére és postacímére kívántuk megküldeni az Intézet munkatársának személyes e-mail 
címérıl, valamint postai levél formájában, vidéki postacímérıl. Kutatásunk célja volt az 
is, hogy megállapítsuk, megvalósult-e már a bíróságokon az elektronikus iratkezelés 
legalább olyan szinten, hogy a kutatási céllal adatokat kérı állampolgárt, a bíróság e-
mailen tájékoztassa. Továbbá fel kívántuk tárni, hogy az egyes bíróságoknak vannak-e 
e-mail címei, azokat használják-e valamint tapasztalható-e különbség a válaszadások 
esetén, ha a bíróságokat tértivevényes postai küldeményekben megfogalmazott 
kérdésekkel keressük meg. Tekintettel arra, hogy kutatásunk során már a bíróságok e-
mail címeinek megállapítása is igen nagy akadályokba ütközött, az esetek többségében 
pedig lehetetlennek bizonyult, az adatkéréseket postai küldeményben juttattuk el a 
bíróságoknak. 
Ezirányú vizsgálódásunk annak tudatában végeztük, hogy az elektronikus iratkezelés, 
ami a bírósági eljárások során szükségessé váló kézbesítést illeti, nem valósult meg.  A 
bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII.1.) IM rendelet 5.§ (1) bekezdése 
szerint csak a rendeletben megjelölt nyilvántartásokat kell elektronikus úton, az OIT 
által jóváhagyott számítógépes program segítségével vezetni. Egyéb ügyviteli 
cselekményeket akkor lehet elektronikus úton végezni, ha azt jogszabály megengedi. 
 
Az adatkérés formája 
 
Az adatkérést tartalmazó postai úton továbbított, valamint elektronikus levelünkben az 
Intézet munkatársa, mint joghallgató, a bíróságok tevékenységérıl és mőködésérıl 
folytatott kutatására hivatkozva kérte az adatok közlését. Tudományos munkájának 
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alátámasztása érdekében hivatkozott a korábban jogi szaklapokban megjelenı 
publikációira is. Az adatkérés jogalapjaként az adatvédelmi törvény 19. §-át jelölte meg. 
Az adatközlés elutasítása esetére kérte az elutasító döntés indokolását. 
 
Adatkérés e-mailben 
 
Az elektronikus formájú adatkérés meghiúsult tekintettel arra, hogy nincs olyan fórum, 
ahol a bíróságok e-mail címei elérhetıek lennének. A bíróságok szervezeti felépítésérıl, 
az egyes bíróságokon dolgozó bírákról, valamint bíróságok elérhetıségérıl (cím, 
telefonszám) a www.birosag.hu honlapon találhatók információk. A címek 
megismerését megkíséreltük e honlapon, de nem találtunk e-mail címeket. A honlapon 
megadott információs e-mail címre (info@birosag.hu) elküldött érdeklıdésünkre 2003. 
július 4. napján azt a választ kaptuk, hogy a bíróságokon az elektronikus ügyintézés 
még nem valósult meg, így oda hivatalos irat Interneten nem küldhetı.  
A föntiek ellenére a Fıvárosi Bíróság honlapján sikerült egy olyan oldalt találnunk, 
melyen szerepel 8 megyei bíróság elektronikus postacíme.21 Az oldal utoljára 2001. 
november 22. napján volt frissítve, ennek ellenére valamennyi feltüntetett címre 
elküldtük az adatkérésünket, jelezve, hogy a kérelmet postai úton is eljuttatjuk a 
bíróságnak. 
 
A fenti címek közül a Pest Megyei Bíróság és a Hajdú - Bihar Megyei Bíróság címérıl 
hibaüzenet érkezett vissza. Ezek az e-mail címek nem léteznek. Bár elvileg a többi cím 
valós, azokról sem kaptunk sem pozitív, sem elutasító választ, sem az elsı, sem a 
második adatkérésünkre. E tanulmányban közölt válaszok mindegyikét az írásban 
elküldött adatkérésünkre kaptuk. Az írásban sem válaszoló bíróságok közül azoknak, 
melyeknek volt általunk ismert e-mail címe második alkalommal is elküldtük az 
adatkérést (egyetlen ilyen bíróság volt a Komárom-Esztergom Megyei) de ekkor sem 
kaptunk semmilyen választ. Következésképpen egész kutatásunk az írásbeli adatkérés 
alapján kapott válaszokra támaszkodik. 
 
Adatkérés ajánlott, tértivevényes postai küldeményb en 
 
Postai úton, kérelmeinket az Intézet egy munkatársának vidéki postacímérıl küldtük el 
és valamennyi választ erre a címre kértük megküldeni. A leveleket ajánlott 
tértivevényes küldeményként adtuk fel 2003. július 4. napján, pénteken. A 
tértivevények a Pesti Központi Kerületi Bíróságról, valamint Fıvárosi Bíróságról július 
8. napi keddi átvétellel, valamennyi többi bíróságról július 7. napi hétfıi átvétellel 
érkeztek vissza. Ennek megfelelıen a korábban említett két bíróság válaszadási 
határideje az adatvédelmi törvény alapján július 23. napján, a többi bíróság válaszadási 
határideje július 22. napján járt le. 

                                                 
21 Az általunk megismert e-mail címek a következık: Fıvárosi Bíróság: info@birosag.hu, Gyır-
Moson-Sopron Megyei Bíróság: gyorbir@mail.datanet.hu, Hajdú-Bihar Megyei Bíróság: 
hbmb01@elender.hu, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság: birszol@mail.matav.hu, 
Komárom-Esztergom Megyei Bíróság: kembiro1@mail.matav.hu, Pest Megyei Bíróság: 
ci1837@mail.matav.hu, Vas Megyei Bíróság: vasmbir@mail.datanet.hu, Zala Megyei Bíróság: 
zmbir01@matavnet.hu 



 14 

A levelek elküldésénél figyelembe vettük, hogy a bíróságokon július hónap végén 
kezdıdik az ítélkezési szünet. Ez annyiban tekintettük a munkánkra nézve befolyásoló 
tényezınek, hogy az ítélkezési szünettel járó szabadságolások miatt olyan többlet 
munkaterhet jelent a kérésünk a bíróságoknak, hogy erre hivatkozással nem kapunk 
választ. Kérelmünk ennek figyelembevételével július hónap elején küldtük el, akkor, 
amikor az még minden bírósághoz az ítélkezési szünet megkezdése elıtt 
megérkezhetett. Ennek ellenére több bíróságtól kaptunk olyan választ, mely az 
adatközlést a nyári szabadságolásokra tekintettel tagadta meg, vagy kért haladékot az 
adatok késıbbi megadására. Ezirányú tapasztalatainkról és az egyes bíróságok 
válaszadási idejérıl a válaszok általános értékelése fejezetben szólunk. 
 
A titkos információgy őjtés engedélyezésére vonatkozó eredetileg nem 
tervezett kérdésföltevés 
 
Mint azt a bíróságok válaszainak részletes elemzésénél láthatjuk, a titkos 
információgyőjtés engedélyezésére vonatkozó válaszok nagyon eltérıek voltak és a 
válaszadást a legkülönfélébb jogalapra hivatkozással, vagy annak megjelölése nélkül 
tagadták meg. Ezért a szolgálati vagy államtitokra hivatkozó bíróságok esetében, azért, 
hogy kutatásunk pontosabb információkra támaszkodhasson, kénytelenek voltunk 
további kérdéseket föltenni. E kérdések arra irányultak, hogy a bíróság határozza meg, 
az adat, melynek közlését megtagadta állam vagy szolgálati titok-e és mi a minısítés 
jogalapja. Rákérdeztünk a titkossá minısítés érvényességi idejére is. Ezeket a leveleket 
már nem egységesen fogalmaztuk meg, hiszen mindegyik bíróság esetében a korábbi 
válaszának megfelelıen kellett a kérdést föltenni.22 Csak azokhoz a bíróságokhoz 
intéztünk külön levelet a titkos információgyőjtés engedélyezésével kapcsolatban, 
melyek korábbi levelünkben megfogalmazott kérdésünkre valamilyen választ adtak. A 
kérdést nem ismételtük meg azon bíróságok irányába, melyek egyáltalán nem 
válaszoltak, vagy az adott kérdést hagyták figyelmen kívül. A szeptember 1-jén postára 
adott leveleket 9 városi bíróságnak küldtük el.23 Valamennyi Bíróság szeptember 2. 
napján vette át kérelmünket, így a válaszadási határidı szeptember 17. napján járt le. 
Eddig az idıpontig 4 bíróságtól kaptunk érdemi választ. Valamennyi bíróságtól eltérı 
válaszokat kaptunk, mind a minısítés jogalapja, mind az adat állam- vagy szolgálati 
titok volta, mind a minısítés érvényességi ideje vonatkozásában. 
 
A kérdésösszeállítás szempontjai 
 
A kérdéseket a megyei bíróságoknak kettı, a helyi bíróságoknak három témában 
küldtük el. Az egyes témákon belül két vagy három alkérdést fogalmaztunk meg, 
melyek az egyre kisebb részletekre kérdeznek rá, a kérdéskörben való elmélyülést 
szolgálják.  
                                                 
22 Ezért a többi kérdéssel ellentétben, melyeket a következı fejezetekben ismertetünk, a 
bíróságok válaszai alapján fogalmazott kérdéseket egyenként nem közöljük e tanulmányban. 
23 Ezek a következık: Egri Városi Bíróság, Nyíregyházi Városi Bíróság, Szegedi Városi Bíróság, 
Veszprémi Városi Bíróság, Kecskeméti Városi Bíróság, Szolnoki Városi Bíróság, Gyıri Városi 
Bíróság, Pesti Központi Kerületi Bíróság, valamint a Tatabányai Városi Bíróság helyett a 
Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mert az a korábbi levelünket is a megyeihez továbbította 
arra hivatkozással, hogy a titkos információgyőjtés engedélyezése a megyei bíróság 
hatáskörébe tartozott. 
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A megyei bíróságoknak feltett kérdések 
 
Közérdekő adatközlés megtagadása miatt indított per: 
 

1. A 2002-es évben hány eljárás indult a bíróságon a személyes 
adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló 
1992. évi LXIII. törvény 21.§ (1) alapján, mely szerint az 
állampolgár, ha közérdekő adatra vonatkozó kérdését nem teljesítik 
bírósághoz fordulhat?  
 

2. A bíróság az esetek hány százalékában kötelezte az 
adatszolgáltatást megtagadó szervet az adat közlésére? 

 
Országgyőlési és helyi képviselıválasztással kapcsolatban indított per: 
 

1. A 2002-es évben az országgyőlési képviselıválasztásokkal 
kapcsolatban, a területi választási bizottságok panaszt elbíráló 
döntései ellen hány választási kifogást nyújtottak be az 
állampolgárok a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 
77.§-a alapján? 
 

2. Hány választási kifogás érkezett a választási bizottságoknak a 
választási eredményt megállapító döntése ellen, a Ve. 84.§-a 
alapján? 
 

3. Hány esetben adott helyt a bíróság a fönt említett kifogásoknak, és 
hány esetben utasította azt el? 

 
 

A helyi bíróságoknak feltett kérdések 
 
A bíróság mőködésével kapcsolatos statisztikai adatkérés: 
 

1. Mennyi a 2002-es évben polgári ügyszakban a bírósághoz érkezett, 
valamint a befejezett ügyek száma? 
 

2. A befejezett ügyek közül hány esetben került sor ítélethozatallal való 
lezárásra? 
 

3. Az egyes ügyszakokban évente vagy havonta egy bíróra hány befejezés 
jut? 
 

Közérdekő adatközlés megtagadása miatt indított per: 
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1. A 2002 évben hány eljárás indult a bíróságon a személyes adatok 
védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi 
LXIII. törvény 21.§ (1) alapján, mely szerint az állampolgár, ha 
közérdekő adatra vonatkozó kérését nem teljesítik bírósághoz fordulhat?  
 

2. A bíróság hány esetben kötelezte az adatszolgáltatást megtagadó szervet 
az adat közlésére? 

 
 Titkos információgyőjtés engedélyezése: 
 

1. Hány kérelem érkezett a bírósághoz 2002. évben a rendırségrıl szóló 
1994. évi XXXIV. törvény 69.§ (1) szakaszában meghatározott titkos 
információgyőjtés engedélyezésére a 69. § (3) a.)-tól h.)-ig terjedı 
pontjai (nemzetközi bőnüldözéssel kapcsolatba hozható bőncselekmény, 
gyermekkorú ellen irányuló bőncselekmény, sorozatban vagy szervezett 
elkövetéssel megvalósuló bőncselekmény, kábítószerrel vagy 
kábítószernek minısülı anyaggal megvalósuló bőncselekmény, pénz- 
vagy értékpapír hamisítással kapcsolatos bőncselekmény, fegyveres 
elkövetéssel megvalósuló bőncselekmény, terror vagy terror jellegő 
bőncselekmény, a közbiztonságot súlyosan megzavaró cselekmény) 
alapján? Válaszukat pontok szerinti bontásban, ha ez nem lehetséges, 
összesítve szeretném megkapni. 
 

2. A bíróság hány esetben adta meg az engedélyt? 
 

3. Az engedély iránti kérelmek elutasítása esetén, mi az elutasítás indoka az 
esetek többségében? 

 
A kérdések összeállítása során több szempontot is figyelembe vettünk, a következıkben 
a fönt ismertetett kérdések megfogalmazásának és kiválasztásának indokait e 
szempontok szerint elemezzük. 
 
A kérdés érzékenysége 
 
A személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló törvény 
2.§-nak 3. pontja a közérdekő adatot, az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, 
valamint jogszabályban meghatározott egyes közfeladatot ellátó szerv vagy személy 
kezelésében lévı, a személyes adat fogalma alá nem esı adatként határozza meg. A 
bíróság törvényben meghatározott közfeladatot lát el, így a kezelésében lévı adatok a 
személyes adatoktól eltekintve közérdekő adatnak minısülnek.24 Kutatásunk során 
tudatosan elzárkóztunk bármilyen személyes adat kérésétıl, csak a közérdekő adat 
kategóriába esı információkat kértünk a bíróságoktól. Nyilvánvaló azonban, hogy egy 
adat közérdekő adat volta nem jelenti azt, hogy az feltétlenül, bárki számára 
hozzáférhetı. A közérdekő adat nyilvánosságához való jogot törvény honvédelmi, 
nemzetbiztonsági, bőnüldözési vagy bőnmegelızési, pénzügyi vagy devizapolitikai 
                                                 
24 Állásfoglalás: bírósági eljárások iratainak hozzáférhetıségérıl és a bírósági adatkezelésrıl 
17/K/2001, www.obh.hu 
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érdekbıl, külügyi kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra, 
továbbá bírósági eljárásra tekintettel korlátozhatja.  
 
A kérdések megfogalmazásánál mindenek elıtt arra törekedtünk, hogy a föntiekben 
megjelölt közérdekő adat kategórián belül, mind nyilvános, mind nem nyilvános adatot 
kérjünk. Tehát az adatkérések között legyenek olyanok, melyek megválaszolása elıtt 
nem áll semmilyen jogi akadály, míg legyenek olyanok, melyek megválaszolása elıl a 
bíróságok biztosan ki kívánnak térni. E tekintetben a bíróságok mőködésével 
kapcsolatos statisztikai adatok mindenki által megismerhetı közérdekő adatok, melyek 
nagy része a bíróságok mőködését és szervezetét bemutató honlapon, és az OIT által 
szerkesztett Bíróságok Lapjában is megtalálhatóak.  
 
Szintén statisztikai adatkérés a választásokkal kapcsolatban indított perek és az ezek 
alapján született határozatok száma, de errıl az adatról nem készül rendszeresen 
statisztika, így az csak a bírósági lajstromból tudható meg. 
 
A közérdekő adatközlés megtagadása miatt indított perek számára azért voltunk 
kíváncsiak, mert több éves adatvédelmi és információnyilvánossági kutatás alapján 
elmondható, hogy ezeknek a pereknek a száma rendkívül csekély. 
 
Számítottunk rá, hogy a titkos információgyőjtés engedélyezése tárgyában feltett 
kérdésre a bíróságok a választ meg fogják tagadni, de kíváncsiak voltunk rá, hogy azt 
milyen terjedelemben teszik majd, tehát az elsı kérdésre, az engedélykérések számára is 
elutasító választ adnak-e, vagy csak a további kérdésekre, melyek a kiadott 
engedélyekre és az elutasítási okokra vonatkozik. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a 
válasz megtagadásának okaiként mit jelölnek meg a bíróságok, egyáltalán indokolják-e 
a válasz megtagadását. E téren a bíróságok válaszai rendkívül eltérıek, a jogszabályok 
szélsıségesen különbözı értelmezésére engednek következtetni, melyre az egyes 
kérdésekre adott válaszok elemzésénél fogunk részletesen kitérni. 
 
Bíróságok hatásköre 
 
A kérdések megállapításánál természetesen figyelembe vettük a megyei és a 
megyeszékhelyen lévı helyi bíróságok hatáskörét, a következı jogszabályok alapján: 
 
A személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi 
LXIII. törvény 21.§ (5) bek. szerint: a közérdekő adatközlés megtagadása miatt az 
egész országra kiterjedı hatáskörő szerv ellen indult per a megyei (fıvárosi) bíróság 
hatáskörébe tartozik. A helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a megyei bíróság 
székhelyén lévı helyi bíróság, Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bíróság jár el. A 
bíróság illetékességét az adatközlést nem teljesítı szerv székhelye (mőködési helye) 
alapítja meg. 
A föntiek alapján a kérdést a megyei és a helyi bíróságnak egyaránt föltettük. 
 
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény alapján: 80. § (1) A szavazatszámláló 
bizottság hatáskörébe tartozó döntések [30. § (2) bek. a) és b) pont] ellen benyújtott 
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kifogásról az illetékes helyi, illetve területi választási bizottság dönt. A választási 
bizottság döntése elleni kifogásról a fıvárosi, megyei bíróság dönt. 

 
A titkos információgyőjtésre vonatkozó engedélyt a rendırségrıl szóló 1994. évi 
XXXIV. törvény szerint: 71. § (1) A különleges eszköz alkalmazását az engedélyt kérı 
nyomozó hatóság székhelye szerint illetékes helyi bíróságnak a megyei (fıvárosi) 
bíróság elnöke által kijelölt bírája (a továbbiakban: bíró) engedélyezi. 
 
A kérdések azonossága 
 
A kérdéseket úgy fogalmaztuk meg, hogy az azonos hatáskörő bíróságok teljesen 
azonos feltételek mellett adhassák meg válaszaikat, a várható válaszok között ne 
legyenek olyan adatok, melyek a kutatást azzal nehezítik, hogy az adatközlés 
megtagadásának oka a személyes adatok védelmére tekintettel esetleg jogilag 
alátámasztható.  
Hosszasan mérlegeltük annak lehetıségét, hogy a bíróságoktól meghatározott 
tárgykörben született ítéletekbe való betekintést, kutatási engedélyt kérjünk, 
természetesen a személyes adatok megismerése nélkül, anonimizált formában, de ezt 
éppen a fent említett ok miatt elvetettük. Nem létezik két egyforma ügy, ezért nem lett 
volna statisztikai szempontból pontos az így nyert adat. Annak ellenére, hogy nem 
intéztünk kutatási kérelmet a bíróságok felé, adatkérésünket több is kutatási 
kérelemként értelmezte, s ahhoz kutatási tervet valamint kutatóintézeti ajánlást követelt. 
Az általunk megfogalmazott közérdekő adatkérésre és a kutatásra vonatkozó 
szabályokról, valamint a kettı összevetésérıl a következı fejezetben szólunk, a 
válaszok általános értékelésének részeként. 
Az azonos kérdés feltételétıl csak a harmadik adatkérésünk esetén tértünk el, mert a 
titkos információgyőjtéssel kapcsolatos eltérı válaszok miatt, a bíróságoknak a 
minısítésre vonatkozó kérdést korábbi válaszuknak megfelelıen tettük fel. 
 
Az adat rendelkezésre állása 
 
A kérdések összeállításánál figyelembe vettük, hogy az adat a bírósági lajstrom alapján 
rendelkezésre áll-e, abból kikövetkeztethetı-e, vagy az adott kérdésben nincs 
adatgyőjtés. Vitatható az, hogy a szerv olyan közérdekőnek minısített adatot is köteles 
legyen kiadni, mely adat nincs a kezelésében. Itt az okozhat jogértelmezési problémát, 
hogy valamely adat, mikor tekinthetı a szerv kezelésében lévı adatnak. Ilyennek 
minısülhet-e az az adat, ami nem áll közvetlenül rendelkezésre a szerv valamely 
nyilvántartásában, de az kisebb vagy nagyobb munka árán elıállítható? Ha a választ 
kizárólag az adatvédelmi törvény indokolása alapján kívánjuk megadni, azt mondhatjuk, 
hogy azon adatok is a törvény hatálya alá tartoznak, melyeket csak elıállítani és nem 
közvetlenül megismerni lehet valamely nyilvántartásból. A törvény 19.§-hoz főzött 
értelmezés szerint a közérdekő adat iránti kérelem teljesítésére vonatkozó szabályok 
figyelembe veszik, hogy ezek a kérelmek - tartalmuktól függıen - eltérı munkaigényő 
feladatot jelentenek. Az adatok reprodukálása, összeállítása esetenként külön 
költségterhet róhat az adatközlésre kötelezett szervre, aminek a törvényi rendelkezés 
alapján történı megtéríttetése indokolt. Ebben az értelmezı rendelkezésben 
egyértelmően kötelezik a közérdekő adatot kezelı szerveket azon adatok kiadására is, 
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melyek reprodukálására, összeállítására van szükség. Ennek költségeit a törvény alapján 
adott esetben az adatkérınek kell állni. A vitatott kérdés szempontjából nyilvánvaló, 
hogy a törvény indokolása a közérdekő adat fogalma alatt az adatok legszélesebb körét 
érti, és azt is ebbe a kategóriába sorolja, amely adatot elı kell állítani. Az adatvédelmi 
biztos hasonlóan foglalt állást korai beszámolóiban. Mindaz az adat, amely nem áll 
ugyan közvetlenül rendelkezésre, de az elérendı célhoz képest nem aránytalan 
munkateherrel állítható elı, olyan közérdekő adat, melynek kiadására a szerv köteles. A 
kötelezettség tehát az Alkotmánybíróság gyakorlatában meggyökeresedett arányossági 
teszt eredményén múlik. A bírósági eljárások iratinak hozzáférhetıségérıl és a bírósági 
adatkezelésrıl szóló állásfoglalásában az adatvédelmi biztos ettıl némileg eltérı 
álláspontot fejtett ki. Ebben a panaszos bírósági ügyekrıl készítendı statisztikára 
vonatkozó kérdésére azt válaszolta, hogy a közérdekő adatok hozzáférhetıvé tételének 
kötelezettsége csak a létezı,  a közfeladatot ellátó szerv birtokában, kezelésében lévı,- 
és nyilvános - közérdekő adatra vonatkozik. A bíró számára nincs kifejezetten elıírva, 
hogy kérésre kimutatásokat, statisztikákat készítsen az általa kezelt adatok alapján.25 
Kutatásunk során az adatvédelmi biztos ez utóbbi állásfoglalását vettük figyelembe és 
indokolt elutasításnak tekintettük, ha a bíróság azért nem közölte az általunk kért adatot, 
mert az nincs meg a nyilvántartásában. Ugyanígy indokolt válasznak tekintettük a 
túlzott munkateherre hivatkozással történı elutasítást. Ez utóbbi esetben feltételeztük, 
hogy az adatok közlése azért okoz munkaterhet, mert azok nem állnak közvetlenül a 
bíróság rendelkezésre. A kutatás tapasztalatai viszont így egy másik kérdés 
megfogalmazásához vezettek. Alapelgondolásunk szerint az azonos szinteken mőködı 
bíróságok lajstromai, tehát az egyes ügyeket tartalmazó nyilvántartásai azonosak a 
BÜSZ alapján. Feltételeztük, hogy ha az általunk kért adat valamely bíróságnak 
megtalálható a nyilvántartásában, akkor annak valamennyi azonos szintő bíróság 
nyilvántartásában is szerepelni kell, ha pedig az adat abban nem szerepel, akkor a többi 
bíróság sem tudja azt a rendelkezésünkre bocsátani. A kutatás tapasztalatai ettıl egészen 
eltérı következtetésekre vezettek. Nem volt olyan kérdés, melynek megválaszolását 
minden bíróság elutasította volna, fıleg nem ugyanarra az indokra, a nyilvántartás 
hiányára hivatkozva. Több bíróság pedig adatot közölt arra a kérdésre is, melyrıl mi 
úgy tudtuk, hogy nem lesz közvetlen megtalálható a nyilvántartásban. 
A kutatás kezdetén a következı szabályokat tekintettük kiindulópontnak abból a 
szempontból, hogy mely adatokat kezelnek a bíróságok. 
 
A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII.1.) IM rendelet 29.§-a szerint 
közigazgatási ügyszakban a választási kifogásokat külön lajstromozzák 7. sorszámmal. 
 
A közérdekő adatközlés megtagadása miatt indított perek külön nem szerepelnek a 
bírósági lajstromban. Ezeknek a pereknek a száma alacsony ezért viszonylag kevés 
munkával lehet áttekinteni az iratokat ilyen ügyek keresése esetén.  
 
A helyi bíróságok mőködésére vonatkozó statisztikai adatok a Bíróságok Lapjában is 
megtalálhatóak. 
 

                                                 
25 Állásfoglalás: bírósági iratok hozzáférhetıségérıl és a bírósági adatkezelésrıl 17/K/2001 
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A titkos információgyőjtés engedélyezése iránti eljárások nyilvántartásáról a bíróságok 
szolgálati titokköri jegyzékérıl szóló 42/1998. (V.6.) OIT közlemény 1. pontja szerint 
szolgálati titokká minısíttettek a rendırségi titkos információgyőjtés engedélyezésével 
összefüggı dokumentumok és iratok, valamint az ezekre vonatkozó statisztikai adatokat 
is tartalmazó helyzetértékelések, jelentések, tervek, amennyiben nem tartoznak az 
államtitok körébe. Az adatokat a minısítésre jogosultnak egyedileg minısíteni kell. 
A fönti szabályból nem állapítható meg egyértelmően, hogy a kérelmek száma, mint 
statisztikai adat szolgálati titok-e vagy sem. Ennek megállapításánál a bíróságok 
egységes válaszaira támaszkodhattunk volna, de sajnos mind a választ, mind a jogalapot 
tekintve azonos választ alig kaptunk. A jogszabályok vizsgálata alapján szintén nem 
volt megállapítható, hogy a bíróságok kezelik-e a titkos információgyőjtés 
engedélyezésére vonatkozó adatot, de a hozzánk továbbított válaszokból sem derülhetett 
ki, azok oly mértékben eltérıek és egymásnak is ellentmondanak. 
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A válaszok általános értékelése 
 
 
 

Megyei 
bíróságok 

érdemi 
válaszok 
száma 

(max. 5) 

határidın 
belüli 

válaszok 

elutasítás 
érdemi 

indokolás 
nélkül 

elutasítás 
indokolással 

nincs válasz 

Bács-Kiskun 
M.B. 

3 0 0 2 0 

Baranya M.B. 5 0 0 0 0 

Borsod-Abaúj-
Zemplén M.B. 

0 0 0 5 0 

Békés M.B. 5 5 0 0 0 

Csongrád M.B. 5 5 0 0 0 

Fejér M.B. 3 5 0 2 0 

Fıvárosi 
Bíróság 

3 0 0 2 0 

Gyır-Moson-
Sopron M.B. 

0 5 0 5 0 

Hajdú Bihar 
M.B. 

3 5 0 2 0 

Heves M.B. 5 5 0 0 0 

Jász-Nagykun-
Szolnok M.B. 

5 5 0 0 0 

Komárom-
Esztergom M.B. 

4 0 0 0 1 

Nógrád M.B. 5 0 0 0 0 

Pest M.B. 0 0 0 5 0 

Somogy M.B. 5 5 0 0 0 

Szabolcs-
Szatmár-Bereg 
M.B. 

0 0 0 5 0 

Tolna M.B. 0 0 0 5 0 

Vas M.B. 3 5 0 2 0 

Veszprém M.B. 4 0 0 0 1 

Zala M.B. 5 0 0 0 0 
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Megyei bíróság 
székhelyén lévı helyi 

bíróságok 

érdemi 
válaszok 
száma 

(max. 8) 

határidın 
belüli 

válaszok 

elutasítás 
érdemi 

indokolás 
nélkül 

elutasítás 
indokolással 

nincs 
válasz 

Kecskeméti V.B. 2 0 0 6 0 

Pécsi V.B. 0 0 0 0 8 

Miskolci V.B. 5 0 0 3 0 

Gyulai V.B. 5 8 0 3 0 

Szegedi V.B. 4 7 0 3 1 

Székesfehérvári 
V.B. 

5 0 3 0 0 

PKKB 3 8 0 5 0 

Gyıri V.B. 3 8 0 5 0 

Debreceni V.B. 0 0 0 8 0 

Egri V.B. 5 8 0 3 0 

Szolnoki V.B. 6 0 0 2 0 

Tatabányai V.B. 5 5 0 3 0 

Balassagyarmati 
V.B. 

6 0 0 2 0 

Kaposvári 
V.B.(megye) 

3 8 0 5 0 

Nyíregyházi V.B. 5 8 0 3 0 

Szekszárdi V.B. 0         0 0 8 0 

Szombathelyi 
V.B. 

0 8 0 8 0 

Veszprémi V.B. 4 0 3 0 1 

Zalaegerszegi 
V.B. 

5  0 0 3 0 
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A válaszlevelek id ıbeli érkezése 
 
Az adatvédelmi törvény 20. § (1) bekezdése szerint a közérdekő adat megismerésére 
irányuló kérelemnek az adatot kezelı szerv a kérelem tudomására jutását követı 
legrövidebb idı alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül, közérthetı formában tesz 
eleget.  
(2) A kérelem megtagadásáról - annak indokaival együtt - 8 napon belül írásban 
értesíteni kell a kérelmezıt. 
 
Valamennyi megyei bíróságtól érdemi, vagy a kérdéseknek legalább egy részét 
indokolással elutasító választ kaptunk. Három megyei bíróság (Bács-Kiskun Megyei, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei, Veszprém Megyei) a második adatkérésre és az 
ítélkezési szünet után válaszolt. A három bíróság közül egyik sem jelölte, hogy válasza 
az elsı vagy a második adatkérésünk alapján történik-e, így azokat a második kérelemre 
válaszolók közzé soroltuk. A Veszprém Megyei Bíróság a késedelem okául a nyári 
szabadságolásokat jelölte meg. A válaszadók közül 10 válasz érkezett határidın belül, 
10 válasz a törvényben meghatározott határidı lejártával, ezek közül 6 (Komárom-
Esztergom Megyei, Nógrád Megyei, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei, Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei, Bács- Kiskun Megyei, Veszprém Megyei) a második adatkérı 
levélre, melyben figyelmeztettük a bíróságot a korábbi határidı lejártára, és újból 
megfogalmaztuk az adatkérést. Baranya Megye, Tolna Megyei, Zala Megyei valamint a  
Fıvárosi Bíróságok késve, de még az elsı kérelemre válaszoltak. 
 
Egyedül a Pécsi Városi Bíróság nem vett tudomást az adatkérésrıl. A Zalaegerszegi 
Városi Bíróság 2003. július 7. napján visszaküldte kérelmünket azzal, hogy az adatok 
kiadásához megyei bíróság engedélye szükséges. Mi a kérelmet továbbítottuk a megyei 
bíróságnak, melynek engedélye alapján szeptember hónap 2. napján kaptunk 
indokolással ellátott választ kérelmünkre. A nem válaszoló bíróságok közül a 
Székesfehérvári Városi Bíróság haladékot kért az adatok közlésére. Levelében kérte, 
hogy amennyiben a kérelem teljesítése nem késik augusztus végéig, úgy azt jelezzük, s 
az adatkérésnek az ítélkezési szünet után a bíróság eleget kíván tenni. Mi válaszunkban 
közöltük, hogy kutatásunk nem szenved hátrányt, ha a bíróság adatait késıbb kapjuk 
meg. Szeptember 28-án postázott levéllel kaptunk választ.  
14 városi bíróság küldött érdemi, tehát legalább egy adatot közlı választ, 3 bíróság 
utasította el valamennyi kérdés megválaszolását az aránytalan munkateherre hivatkozva.  
Az érdemben válaszoló bíróságok közül a Kecskeméti Városi Bíróság válasza határidın 
túl, de még az elsı adatkérésre, a Tatabányai Városi Bíróság válasza részben határidın 
túl érkezett, mivel az a titkos információgyőjtésre vonatkozó kérdést a megyei 
bíróságnak továbbította, mely késıbb válaszolt. A Debreceni Városi Bíróság, a 
Szombathelyi Városi Bíróság és a Szekszárdi Bíróság esetében a határidıként a 
törvényben meghatározott 8 napot vettük figyelembe, mert azok indokolással utasították 
el az adatközlést. 
 
A Miskolci Városi Bíróságtól szeptember hónapban kaptunk válaszlevelet, ezért ezt a 
bíróságot az idıben nem válaszoló bíróságok közzé soroltuk. Ennek a besorolásnak a 
teljes helytállásához hozzátartozik, hogy a szeptemberi levelében a bíróság jelezte, már 
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korábbi kérésünkre július 21. napján elküldték a válaszlevelet, amit mi sajnálatos 
módon nem kaptunk meg.  

A válaszadás és a postára adás id ıpontja között eltelt id ı 
 
A válaszadás idıpontjának minden esetben a postára adás idejét, a válaszlevélen 
található postabélyegzı dátumát tekintettük. Sok esetben tapasztaltuk, hogy a 
válaszlevél és a postára adás dátuma között több nap telt el, és a bíróság ezért nem 
tartotta be a 15 napos válaszadási határidıt. A Baranya Megyei Bíróság levele július 25-
én született, de csak 29-én adták postára, a Fejér Megyei Bíróság 18-i keltezéső levelét 
21-én postázták, még így is határidın belül. A Fıvárosi Bíróság adatközlése, ha azt a 
válaszlevél születésének napján postára adják, akkor a törvényi határidınek megfelelt 
volna, de a július 23-án kelt levél csak a hónap 31-én lett postázva. A Pest Megyei 
Bíróság levelét úgyszintén a megírást követı 5. napon adták postára. A válaszlevél 
megírása és a postára adás idıpontja között a legtöbb idı a Szabolcs-Szatmár Bereg 
Megyei Bíróság esetében volt. Az augusztus hó 15-én kelt levelet szeptember 3-án 
küldték el. 
 
Hasonlóak tapasztalhatók a városi bíróságok esetében is. A Székesfehérvári Városi 
Bíróság levelét, melyben tudatja, hogy az adatokat csak augusztus végén tudja 
számunkra megküldeni 5 nappal megírása után, a PKKB július 11. napján kelt levelét 
23-án postázták. A PKKB még így is a határidın belül válaszoló bíróságok között volt. 
Az egri bíróság számára úgyszintén 4, a szolnoki számára 6, a szekszárdi számára 7, a 
veszprémi számára 14 napot vett igénybe a válasz elküldése. A szolnoki és a veszprémi 
bíróságok a késıi postázás miatt nem tartották be a 15 napos válaszadási határidıt.  
Valamennyi bíróság figyelembevételével három esetben fordult elı, hogy a határidı be 
nem tartása a kései postára adásból eredt. 
 
Elıfordult, hogy a második adatkérés megfogalmazása és elküldése után közvetlenül 
kaptuk meg a válaszlevelet. Ekkor a második adatkérés felesleges volt, de 
hangsúlyozzuk, hogy az adatközlésre megadott határidı után nem azonnal, hanem 10 
nappal késıbb küldtük el a mulasztásra figyelmeztetı levelünket. Tehát az addig a 
választ megíró, de el nem küldı bíróságok biztosan késedelemben voltak. A Kecskeméti 
Városi Bíróság válaszának postára adása esett egybe a második adatkérésünk 
postázásával, mely így okafogyottá vált. 
 

Az adatközlés elutasításának rövidebb határideje  
 
A törvény rendelkezéseinek figyelembevételével a válaszadást indokolással elutasítók 
esetében a határidı nyolc nap és nem 15. A törvény rendelkezése szerint a kérelem 
megtagadásáról - annak indokaival együtt - 8 napon belül írásban értesíteni kell a 
kérelmezıt.26 
 

                                                 
26 Avtv. 20.§ (2)  
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Csak azon bíróságok esetében vettük figyelembe azt a határidıt, amelyek valamennyi 
kérdésre megtagadták a választ, ha a kérdések egy részére közöltek adatot ott a 15 napos 
határidı betartása esetén a bíróságot idıben válaszolónak tekintettük. A városi 
bíróságok közül a 8 napos határidınek egyedül a Szombathelyi Városi Bíróság felelt 
meg. Ez a bíróság a legrövidebb határidın belül elutasította a válaszadást valamennyi 
kérdésünkre. A szekszárdi és debreceni bíróságok, amelyek szintén megtagadták az 
adatközlést, ezt a 8 napos határidın túl tették. A Gyır-Moson-Sopron Megyei Bíróság 
az adatközlést szintén a 8 napos határidın belül utasította el. 
Érdekes jogértelmezési kérdést vet fel ugyanakkor, hogy a válaszadást a kérdések egy 
részére megtagadó bíróságok kötelesek lettek volna-e az indokolt elutasítást hamarabb, 
nyolc napon belül közölni. Véleményünk szerint a törvény szövegezésébıl ez 
következik. Ennek ellenére ilyen irányú statisztikát nem készítettünk, valamely kérdésre 
adatot közlı bíróság esetében a 15 napot tekintettük határidınek. A határidıszámításnál 
a polgári törvénykönyv értelmezésérıl szóló 1960. évi 11. törvényerejő rendelet és a 
polgári perrendtartás szabályait vettük figyelembe. 
 

Értékelés 
 
A fentiekbıl megállapíthatjuk, hogy a megyei bíróságok pontosan fele (10) határidın 
belül adott érdemi választ, míg a határidın túllépı bíróságok közül is négy (Pest 
Megyei Bíróság, Fıvárosi Bíróság, Baranya Megyei Bíróság, Zala Megyei Bíróság) az 
elsı adatkérésre, tehát a mulasztásra való figyelmeztetés elıtt válaszolt. Valamennyi 
megyei bíróság érdemi választ küldött kérelmünkre, 6 ezek közül a mulasztásra 
figyelmeztetı második levélre válaszolt.  
A helyi bíróságok között magasabb a nemválaszolók száma. A Pécsi Városi Bíróság 
egyáltalán nem küldött választ kérelmünkre. 11 bíróság a törvényi határidın belül 
küldte meg válaszát. A veszprémi, szolnoki és kecskeméti bíróságok határidın túl, de 
még a mulasztásra figyelmeztetı levelet megelızıen adtak érdemi választ. A helyi 
bíróságok közül a miskolci, balassagyarmati és zalaegerszegi bíróságok válaszoltak a 
második adatkérı levelünkre, melyben figyelmeztettük korábbi mulasztására. A 
Miskolci Városi Bíróság jelzése szerint már korábban válaszolt, de az nem érkezett el 
hozzánk. A tendencia szerint az elsı kérelemre érdemi választ nem adók a második 
kérelemrıl sem vettek tudomást. Ez ellentétes a megyei bíróságok esetében 
tapasztaltakkal, ahol magas volt a második adatkérésre válaszolók száma. 
 
A válaszlevelek formája, az iktatás  
 
Valamennyi bíróságtól visszaérkezett a levelek átvételét igazoló tértivevény. Az 
adatkérésnek eleget tevı bíróságok mindegyike iktatószámot is feltüntetett levelet 
küldött vissza. Az adatkérı levelet minden bíróság elnöki ügyként kezelte, a BÜSZ 
azon szabályának megfelelın, mely szerint az eljárásban rész nem vevı személy részére 
az elnök engedélyezheti a felvilágosítást, ha ahhoz az érintett hozzájárul vagy azt a 
törvény lehetıvé teszi.27 Az elnöki ügyvitel körébe olyan ügyek tartoznak, amelyekben a 

                                                 
27 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet a bírósági ügyvitel szabályairól 10. § (1)  
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bíróság elnöke az ítélkezési tevékenységén kívül jár el. Nyilvánvalóan e körbe tartozott 
a bíróságoknak elküldött kérelmünk. 

Kutatási kérelem vagy közérdek ő adatkérés 
 
Mivel adatkérésünket nem egy bíróság továbbította a megyei bíróságnak azzal, hogy a 
felvilágosítás megadásához szükséges a megyei bíróság elnökének engedélye, ebbıl 
arra következtettünk, hogy levelünket több bíróság is kutatási kérelemként értelmezte. 
Ugyanakkor a kérés megyei elnökhöz való továbbításáról szóló jogszabályt, vagy 
bírósági iránymutatást nem találtunk. E kérdéskörben csupán az OIT hivatalos 
állásfoglalását sikerült megismernünk, melyet az OIT Hivatala a tanulmány megírása 
céljából, minden hivatalos hivatkozási alap megjelölése nélkül bocsátott 
rendelkezésünkre. 
Tapasztalataink szerint magának a bírósági iratokban való kutatásnak az értelmezése is 
gondot okoz a bírák számára, s az nyilvánvaló, hogy az ezen a területen uralkodó 
bizonytalanság és következetlen jogalkalmazás nem a joggyakorlatot alakítók, hanem az 
elégtelen tartalmú jogszabályok, vagy a vonatkozó jogi normák teljes hiánya miatt 
alakult ki. 
Az igazságszolgáltatási tevékenység során keletkezett adatok kezelésérıl, s azoknak az 
igazságszolgáltatáson kívüli célból történı felhasználásáról igen hiányos a jogszabályi 
rendelkezés. A bíróságok szervezetérıl és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 
egyáltalán nem, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrıl 
szóló 1994. évi LXXX. törvény pedig adatkezelésrıl csak meghatározott esetre 
vonatkozóan rendelkezik.28 A bírósági ügyvitel szabályairól szóló hatályban volt IM 
utasítás és a jelenleg hatályos igazságügyminiszteri rendelet is csak érintılegesen szól 
az iratok megismerésének kérdésérıl. Ezeket a hiányosságokat próbálta az Országos 
Igazságszolgáltatási Tanács pótolni 100/1999. számú határozatával, azonban 
egyértelmően ez sem rendelkezik a kutatási célú iratmegismerésrıl. 
Szektorális szabályok hiányában az általános iratbetekintési szabályokat kell 
alkalmazni. Az iratbetekintésre vonatkozóan általános szabályokat a levéltári törvény 
határoz meg. 
 
Eszerint: 
24. § (2) A védelmi idı lejárta elıtt is kutatható a….. levéltári anyag, ha 
c) a kutatásra tudományos célból van szükség…- és a kutató a (3) és (4) bekezdésben 
meghatározott követelményeknek eleget tesz. 
(3) A közlevéltár a … tudományos célú kutatást akkor köteles engedélyezni, ha a kutató 
csatolja a tudományos kutatást rendeltetésszerően végzı, közfeladatot ellátó szervnek - 
a kutató részletes kutatási terve alapján megadott - támogató állásfoglalását. 
(4) A kutatónak írásos nyilatkozatban vállalnia kell, hogy a megismert és kigyőjtött 
személyes adatokat az Avtv. 32. §-ában meghatározott módon kezeli és használja fel, 
továbbá az írásos nyilatkozatban meg kell jelölnie az adatkezelés helyét. 
 
A büntetıeljárásról szóló 1998. évi XIX. örvény 74./B § szerint: 

                                                 
28  Állásfoglalás: a kutatás céljára (akár a kutató költségére) az adatkezelınek anonimizálni kell 
a kiadandó iratokat 434/K/2001 
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(3) Ha törvény kivételt nem tesz, a folyamatban lévı vagy befejezett büntetıügy irataiba 
csak az e törvény által erre feljogosított személy tekinthet be. 
(4) A (3) bekezdés szerinti irat a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári 
anyag védelmérıl szóló törvény közlevéltári anyagban történı kutatásra vonatkozó 
szabályai szerint az ott írt védelmi idı letelte elıtt is kutatható. 
 
A törvény kommentárja szerint az iratbetekintési jog az eljárásban részt nem vevı 
személyek számára nem tekinthetı abszolút jogosultságnak. A büntetıügyek 
tudományos kutatás céljából történı tanulmányozására is lehetıség adódik. A 
tudományos kutatók számára az iratokba való betekintés a köziratokról, 
közlevéltárakról, és a magánlevéltári anyag védelmérıl szóló 1995. évi LXVI. 
törvényben írt védelmi idı elıtt is engedélyezhetı. A kommentár ugyanakkor 
megjegyzi, hogy a szabályozásból kimaradt a bírósági gyakorlaton lévı joghallgatók 
iratbetekintési jogosultságának elismerése, márpedig hatékony és eredményes gyakorlat 
az iratok tanulmányozása nélkül nem képzelhetı el. 
 
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 119.§ szerint: 
 
(1) A felek, az ügyész és a perben részt vevı egyéb személyek, valamint azok képviselıi 
a per iratait …… a per bármely szakaszában külön engedély nélkül megtekinthetik és 
azokról maguknak másolatokat (kivonatokat) készíthetnek. Oly tárgyalásról készült 
jegyzıkönyvet azonban, amelyrıl a nyilvánosságot államtitok vagy szolgálati titok 
megırzése végett zárták ki, lemásolni vagy arról kivonatot készíteni nem szabad. Ilyen 
ügyben az iratok megtekintésének is csak - az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 
1995. évi LXV. törvényben meghatározott megismerési engedély alapján - a bíróság 
elnöke által megállapított feltételek mellett van helye. 
(2) A felek, az ügyész és a perben részt vevı egyéb személyek, valamint azok képviselıi 
az eljárás során az üzleti titkot vagy a külön törvényben meghatározott, az (1) 
bekezdésben nem említett más titkot tartalmazó iratok esetében - a titok megtartásának 
kötelezettségét tartalmazó, írásba foglalt nyilatkozat megtétele mellett -, az eljáró bíró 
által megállapított rendben és szabályok szerint gyakorolhatják az iratbetekintési és 
másolatkészítési jogot. 
 
A föntiek alapján, ha kérelmünk bírósági iratokba való betekintésre vonatkozott volna, 
indokolt lenne a kutatást végzı szerv ajánlásának kérése, valamint a munkaterv közlése. 
A levéltári törvény szerint a levéltári kutatás: a levéltári anyag tanulmányozása, abból 
adatok kigyőjtése tudományos vagy más cél érdekében.29  Ezzel szemben levelünkben 
nem kutatási engedélyt, hanem az adatvédelmi törvényre hivatkozva közérdekő adatok 
közlését kértük. A bírósági ítéletekbe való betekintés és a bírósági iratokban való 
kutatás engedélyezésének gyakorlatát tanulságos lett volna vizsgálat alá venni, mert az 
Intézet munkatársainak korábbi kutatásai során e téren szerzett tapasztalatai nagyon 
eltérıek.  

                                                 
29 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag 
védelmérıl, 3.§ o.) pontja 
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Amennyiben a kutatás során olyan iratokat kíván a kutató megismerni, amelyek 
személyes adatokat tartalmaznak, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló 
név- és lakcímadatok kezelésérıl szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseinek kell 
eleget tenni. E törvény 7.§-a szerint a tudományos kutatónak a kutatás megkezdése elıtt 
kutatási adatkezelési tervet kell készítenie. A tervet módosítani kell, ha az adatkezelés 
célja a kutatás során megváltozik. A tervnek tartalmazni kell a kutatási jogosultságot, a 
kutatás célját, a kezelendı személyes adatok körét és forrását, az adatkezelés 
folyamatát, az érintett jogai gyakorlati érvényesíthetıségének biztosítékait, az 
adatvédelmet biztosító technikai és szervezési intézkedéseket. 
A bíróságok nem folytatnak egységes gyakorlatot abban, hogy engedélyezik-e kutatók, 
joghallgatók számára teljes bírósági anyagokba való betekintés, vagy ítéletmásolat 
közlését. Úgyszintén nem egységes, hogy az engedélyek megadása esetén az iratokat 
anonimizált formában vagy valamennyi személyes adattal együtt bocsátják a kutatók 
rendelkezésére. Az engedélyezési eljárásra tapasztalataink szerint a koncepció teljes 
hiánya jellemzı. A bírósági elnökök egymástól sok esetben teljesen eltérıen értelmezik 
a bírósági anyagokban folytatott kutatások kérdését és azt, hogy a kutatás hogyan érinti 
a személyiségi jogokat. A kutatási engedélyek megadásának kérdésében, annak ellenére, 
hogy e téren nyilvánvalóan teljes bizonytalanság uralkodik, a Legfelsıbb Bíróság sem 
adott semmilyen iránymutatást. Ez tiszteletben tartja ugyan a bírói függetlenséget, de 
akadályát képezi annak, hogy egységes gyakorlat alakuljon ki a jogszolgáltatási 
anyagokban való kutatás engedélyezése terén. Erre pedig igen nagy szükség lenne, 
mivel mind a kutatni kívánó, mind az engedély megadásáról döntı bírósági elnök 
munkáját megkönnyítené, és objektívvé tenni a döntési mechanizmust, melyben ma 
nagyfokú szubjektivizmust tapasztalhatunk. 
 
A fönt idézett levéltári törvény rendelkezései szerint a közlevéltár köteles engedélyezni 
a tudományos célú kutatást abban a személyes adatot tartalmazó levéltári anyagban is, 
amely egyébként - a Javaslatban meghatározott idıtartam elteltének hiányában - még 
nem lenne hozzáférhetı. A kutatás feltétele, az általános szabálytól eltérıen nem az 
érintett személy halálának vagy születésének idıpontjától, hanem a levéltári anyag 
keletkezésének naptári évétıl számított harminc, illetve tizenöt év eltelte, továbbá az, 
hogy a kutatónak eleget kell tennie a Javaslatban meghatározott követelményeknek. 
Igazolnia kell, hogy tudományos kutatást rendeltetésszerően végzı, közfeladatot ellátó 
szerv megbízásából kutat, vagy csatolnia kell a Magyar Tudományos Akadémia kutatási 
téma szerint illetékes bizottságának vagy intézetének támogató állásfoglalását. 
 
A BÜSZ nem tartalmaz speciális rendelkezéseket a bírósági iratokban való kutatásra 
nézve, de mivel e kutatás minden esetben iratbetekintéssel jár, így annak szabályai 
alkalmazhatók és alkalmazottak is a kutatási kérelmek elbírálásánál. A bírósági 
iratokban való kutatásról az eljárási szabályok, valamint a bíróság ügyviteli szabályairól 
szóló, újonnan hatályba lépı 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet 10.§ (1) bekezdése 
rendelkezik. Eszerint a bírósági iratokat csak az eljárásban résztvevı személyek és 
képviselıjük tekinthetik meg. Az eljárásban részt nem vevı személy részére a bíróság 
elnöke engedélyezheti a felvilágosítást, ha ahhoz az érintett hozzájárult, vagy azt 
törvény egyébként lehetıvé teszi. 
Fenti rendelet 2003. július 1. napján történt hatálybalépését megelızıen a többször 
módosított 123/1973. IM utasítás 38.§ (1) bekezdése is csak a bírósági eljárásban 
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résztvevı személy részére tette lehetıvé az iratok megtekintését. Más csak akkor 
rendelkezett betekintési joggal, ha azt a bíróság elnöke engedélyezte a személy jogi 
érdekének igazolását követıen. A betekintési és kutatási engedély megadása 
tapasztalatok szerint teljes mértékben a bíróság elnökének diszkrecionális hatáskörébe 
tartozik, s a jogi érdek mibenlétérıl és értelmezésérıl nem áll rendelkezésre semmilyen 
adat, vagy egységesen kialakított gyakorlat. 
 
A föntiekben már ismertetett bírósági ügyviteli szabályzaton kívül az igazságügyi 
tájékoztatásra vonatkozó rendelet is a bíróság elnökének jogköreként jelöli meg a 
betekintés engedélyezését. Eszerint a bíróság elnökének engedélye alapján lehetıséget 
ad az újságíróknak is az iratbetekintésre.30 
 
A Debreceni Városi Bíróság valamint a Pest Megyei Bíróság arra hivatkozva tagadta 
meg az általunk kért adatok közlését, hogy azok megismeréséhez szükséges azon szerv 
ajánlása melynek keretében a kutatást végezzük. A bíróságok a kutatást végzı szerv 
ajánlását valamint a kutatás munkatervét jogszabályi alapra hivatkozás nélkül kérték, de 
az minden bizonnyal a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag 
védelmérıl szóló 1995. évi LXVI. törvényen alapul. 
A Szekszárdi, Kaposvári és Zalaegerszegi Városi Bíróságok levelünket vagy 
visszaküldték, vagy a megyei bírósághoz továbbították azzal, hogy az adatokat a megyei 
bíróság adhatja meg, vagy az adatok közléséhez a megyei bíróságnak hozzá kell járulni. 
A Tatabányai Városi Bíróság a gyakorlatot részben követte, csak a titkos 
információgyőjtésre vonatkozó kérdésben látta szükségesnek a kérést a megyei 
bírósághoz továbbítani. Azok közül a bíróságok közül, melyeknek a helyi bíróságok 
továbbították a kérelmünket a Somogy Megyei Bíróság, a Kaposvári Városi Bírósághoz 
intézett, valamint a Komárom Esztergom Megyei Bíróság a Tatabányai Városi 
Bírósághoz intézett kérelmünk 3. pontjával kapcsolatban válaszolt. A többi megyei 
bíróság a hozzá továbbított levelek alapján elmulasztotta az adatközlést. 
A leveleinket nem továbbító többi helyi bíróság a megyei megkeresése nélkül, saját 
hatáskörében bocsátotta rendelkezésünkre a kért adatokat. 
 
Tekintettel arra, hogy a kérelmet a megyei bírósághoz továbbító bíróságok nem jelöltek 
meg, s mi pedig nem találtunk semmiféle jogszabályi alapot, sem az eljárási 
törvényekben sem a bírósági ügykezelésre vonatkozó szabályokban a hivatkozás 
eredetének kiderítésére az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalától kértünk 
felvilágosítást. Itt jutottunk ahhoz az információhoz, miszerint a megyei bírósági 
elnököknek a kutatás engedélyezésére vonatkozó jogköre nem jogszabályon, pusztán az 
Országos Igazságszolgáltatási Tanács hivatalos álláspontján alapul, mely álláspontot a 
megyei bírósági elnökök értekezlete alakított ki. Az álláspont szövege a levéltári 
törvény alapján részletesen fejti ki a kutatás engedélyezésének feltételeit, de ebben sincs 
konkrét utalás arra, hogy az engedélyt csak a megyei bíróság elnöke adhatja meg. Ha 
elfogadjuk, hogy a velünk közölt álláspont az OIT hivatalos álláspontja, akkor is 
aggályosnak tekintjük, hogy nem jogszabály rendelkezik a bírósági kutatás 
engedélyezésérıl, s még aggályosabbnak, hogy formális értelemben is hivatalos, és 
valamely nyilvános fórumon közölt vagy közzétett állásfoglalás nincs a kérdéskörben.  

                                                 
30 10/1986. (IX. 1.) IM-BM együttes rendelet 9. § (1)  
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A gyakorlatban kutatási engedély megadása terén a legközremőködıbb bíróságnak 
korábbi tapasztalataink alapján a Bács-Kiskun Megyei Bíróság mondható, mely 
nemcsak a kért ítéletekbe való betekintést, de azok postai úton történı megküldését is 
vállalta az elmúlt években. Bár a jelenlegi kutatás eredménye ezt cáfolni látszik, de 
korábban a Debreceni Városi Bíróságtól is kaptunk engedélyt ítéletek 
tanulmányozására. A Pesti Központi Kerületi Bíróságnál egyetlen kérelmünk 
elıterjesztésekor sem sikerült pozitív eredményt elérni. Megjegyezzük ugyanakkor, 
hogy azon esetekben sem volt lehetıségünk a kutatási feltételek pontos megismerésére, 
amikor sikerrel jártunk és lehetıségünk nyílt az anyagokba való betekintésre, hiszen 
némely bíróság feltétel nélkül, pusztán joghallgatói kutatómunkára hivatkozva lehetıvé 
tette a betekintést, míg mások a kutatási terv, és a kutatást irányító tanszékvezetı 
ajánlásának csatolása mellett sem. Hangsúlyozzuk, hogy az itt ismertetett 
tapasztalatokat nem jelen kutatás során szereztük, azok korábbi munkánk során váltak 
ismertté elıttünk. Lényeges, hogy az ezirányú vizsgálódásunk korábban nem terjedt ki 
valamennyi bíróságra, csak azok elenyészı részére, ezért nem lehet azokból általános 
következtetéseket levonni valamennyi bíróság tekintetében.  
 
Az iratokba való betekintési és kutatási jog biztosítása is a bírói hatalom ellenırzését 
hivatott szolgálni ugyanúgy, mint a nyilvános tárgyalás. Ezt az átláthatóságot, 
ellenırzést nem a nyilvánosság részére biztosítják, csak meghatározott, elsısorban az 
eljárásban résztvevı személyek férhetnek a bírósági iratokhoz hozzá. A bírósági iratok 
tekintetében tehát csak ügyfélnyilvánosságról beszélhetünk. 
 
Az egyes országok megoldásai eltérıek azzal kapcsolatban, hogy kívülálló személyek 
számára milyen körülmények között engedik meg a betekintést.31 Az államok 
alapvetıen két csoportba sorolhatók.32 A skandináv államokban, Hollandiában, 
Franciaországban és az Amerikai Egyesült Államokban általános ügyiratbetekintési jog 
érvényesül. Ez azt jelenti, hogy a személyes adatok védelmének, az érintett 
magánérdekének az iratbetekintéssel kapcsolatban nincs jelentısége, a betekintı szinte 
minden iratot megtekinthet. Angliában és az Amerikai Egyesült Államokban a bírósági 
ítéletek közismerten az érdekeltek teljes nevével, hivatalos győjteményekben jelennek 
meg. Ezzel szemben például Németországban, Ausztriában és Magyarországon 
fıszabály szerint a személyes adatok kívülállók elıtt nem fedhetık fel, az iratokba ilyen 
személyek nem tekinthetnek be. Ezekben az országokban az iratbetekintést kívülállók 
számára akkor kell mérlegelés tárgyává tenni, ha valaki jogos érdekei védelme céljából 
kíván betekinteni egy eljárás olyan ügyirataiba, amelyekbe a törvény szerint betekintési 
joga egyébként nem áll fenn. A mérlegeléshez a betekintést kérelmezı jogos érdekét és 
a személyes adatok alanyának jogait kell összevetni.33 Németországban és Ausztriában 
ítélet közzététele esetén szigorúan ragaszkodnak nemcsak a felek és tanúk, de a bírák és 
a bírósági alkalmazottak nevének eltávolításához, sıt egyes természetes vagy jogi 
személyekre utaló kifejezések vagy jelzések felismerhetetlenné tételéhez is.  A 

                                                 
31 A nemzetközi kitekintés Szabó Máté szakdolgozatának felhasználásával készült. 
Szabó Máté: Személyes adatok az eljárásokban,  Szakdolgozat 1999., kézirat 
32 Peter Schönemann: Ügyiratbetekintés és személyiségvédelem. Magyar Jog, 1990. 5. szám, 
472. old. 
33 I.m. 473.old. 
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betekintés megengedhetıségéhez szükség van arra, hogy a kérelmezı jogos érdeke 
szigorú követelmények szerint ítéltessen meg, az érvényesítéséhez ténylegesen szükség 
legyen a személyes adatok megismerésére. A brémai adatvédelmi törvény például 
kifejezetten megköveteli, hogy az adatokhoz a kérelmezı más módon ne tudjon 
hozzáférni.  
Az újabb német tartományi jogszabályok elıírják, hogy a betekintéskor szét kell 
választani azokat az adatokat, amelyekre a betekintınek valóban szüksége van és arra a 
betekintés megengedhetı, valamint azokat, amelyre nincs. Ha pedig ez nem lehetséges, 
nem betekintés, csak felvilágosítás adható, vagy csak az érintett hozzájárulásának 
beszerzése után tekinthetık meg az iratok.34  
Kevesebb érzékenységet tulajdonít a személyes adatok védelmének az Európai Emberi 
Jogi Bíróság, mely messzemenıen elınyben részesíti a nyilvánosságot. Bárki 
betekintést nyerhet a bíróság irataiba és másolatot kaphat tılük, ha  a tárgyalás 
nyilvános volt.35 
 
Túlterjeszkedés a kérdésen 
 
Az adatvédelmi törvény szerint a közérdekő adatkérésnek az adatkezelı szerv 
közérthetı formában kell, hogy eleget tegyen, ebbıl a kérelemhez kötött válasz 
következik. Míg a legtöbb esetben a bíróságok e követelménynek azzal nem tettek 
eleget, hogy bizonyos kérdésekre nem válaszoltak, más esetekben a kérdésekhez képest 
részletesebb válaszokat közöltek. 
A Békés Megyei Bíróság az országos képviselıválasztással kapcsolatban benyújtott 
választási kifogások számának közlése mellett az önkormányzati választásra vonatkozó 
adatot is közölte. A Fıvárosi, Fejér Megyei és Békés Megyei Bíróság részletekbe 
menıen tájékoztatott arról, hogy a választási kifogások elutasítására eljárási vagy 
érdemi okból került-e sor. 
A városi bíróságok közül a szegedi a polgári ügyszakban indult és befejezett ügyek 
számánál az adatot gazdasági és polgári ügyszakra bontva tudatja velünk, míg a 
Tatabányai Városi Bíróság a peres, peren kívüli, végrehajtási ügyek számát is közli. 
 
Összefoglalva elmondható, hogy további információ közlésére a statisztikai adatok 
esetében kerül sor, valamint a választási kifogások számának meghatározásánál, ahol az 
önkormányzati választásokra vonatkozó adatokat is kaptunk. Ez utóbbi valószínő csak 
egy félreértés eredménye, mert kérdésünk egyértelmően az országgyőlési 
képviselıválasztásokra vonatkozott. 
 
Az indokolási kötelezettség 
 
Az adatvédelmi törvény értelmében a közérdekő adat kiadására irányuló kötelezettséget 
csak a törvényben meghatározott okból lehet megtagadni, az adatközlés 
megtagadásának okát a kérelmezıvel közölni kell. Ennek ellenére az indokolás nélküli 
elutasítások száma magas, sok esetben a bíróságok nem vettek tudomást bizonyos 
kérdésekrıl és azokat megválaszolatlanul hagyták. 
                                                 
34 I.m. 473. old. 
35 Gilles Peter: A magánszféra védelme az igazságszolgáltatásban, Magyar Jog 186. oldalon 
hivatkozik az EJEB, NJW 1986,2177-re 
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A fönti táblázatban érdemi indokolásnak tekintettük, ha a bíróság a statisztikai 
adatgyőjtés hiányára, vagy az aránytalan munkateherre tekintettel nem közölte az 
általunk kért közérdekő adatokat. Borsod –Abaúj -Zemplén Megyei Bíróság, valamint a 
Fejér, Gyır-Moson-Sopron, Pest és Tolna Megyei Bíróságok az aránytalan 
munkateherre, valamint a nyilvántartás hiányára hivatkozva tagadták meg a válaszadást 
a közérdekő adatkérés megtagadása miatt indított perek számára vonatkozó 
kérdésünkre. Borsod-Abaúj-Zemplén, Pest és Tolna megyei bíróságok ugyanerre 
hivatkozva nem válaszoltak a választási kifogással kapcsolatos kérdésre. 
A debreceni, szegedi, szekszárdi és szombathelyi bíróságok nem válaszoltak arra a 
statisztikai jellegő adatkérésre, mennyi ügyet fejez be átlagosan egy bíró egy hónap 
alatt.  A szegedi bíróság nem vett tudomást a kérdésrıl a többi bíróság elegendı 
indokolásnak érezte az aránytalan munkateherre hivatkozást. 
A kecskeméti, gyıri, kaposvári bíróságok valamint Pesti Központi Kerületi Bíróság a 
nyilvántartás hiányára hivatkozva, a szekszárdi és szombathelyi az aránytalan 
munkateherre hivatkozva nem válaszolt a közérdekő adatkérés magtagadásával 
kapcsolatos kérdésre.  
A válaszmegtagadás indokai a legváltozatosabbak és jogértelmezési szempontból a 
legtöbb problémát vetik föl a titkos információgyőjtéssel kapcsolatban érkezett válaszok 
esetében. Erre a kérdésre a Veszprémi Városi Bíróság minden indokolást nélkülözve,  
nem kívánt válaszolni. A nyíregyházi és a Pesti Központi Kerületi Bíróság szolgálati 
titokra, a gyıri és a kecskeméti városi bíróság állam ill. szolgálati titokra, a Szegedi 
Városi Bíróság a titkos ügykezelés szabályaira hivatkozva tagadta meg a válaszadást. A 
gyulai és a szolnoki városi bíróságok válaszoltak arra a kérdésre, hogy hány titkos 
információgyőjtés engedélyezése iránti kérelem érkezett hozzájuk. Az adatközlés 
megtagadásának az oka a Tatabányai Városi Bíróság és a Balassagyarmati Városi 
Bíróság esetében bizonyult a legérdekesebbnek. Ezekbıl a válaszokból ugyanis az 
derült ki, hogy az általunk feltett kérdés nem tartozott a megkérdezett bíróság 
hatáskörébe, a korábbiakban már ismertetett hatásköri szabályok s annak ellenére, hogy 
a többi bíróság válaszából nyilvánvalóan kiderült, hogy a titkos információgyőjtés 
engedélyezése a helyi bíróság kijelölt bírájának hatásköre. 
 A válaszok sokfélesége, kiváltképp az, hogy a bíróságok az adatközlés megtagadásának 
alapjául teljesen különbözı okokat jelöltek meg, az erre a kérdésre valamit is válaszoló 
bíróságnak újabb levelet küldtünk annak kiderítése érdekében, hogy egyáltalán egységes 
jogértelmezés alapján ítélik-e meg a  bíróságok a titkossá minısítés szabályait. 
 
Az indokolási kötelezettségüket a bíróságok a Veszprémi Városi Bíróság kivételével 
teljesítették, még ha az adatszolgáltatás megtagadásának indoka az esetek túlnyomó 
többségében a nyilvántartás hiánya, vagy a túlzott munkateherre hivatkozás, ami nem 
fogadható el minden fönntartás nélkül. A munka célja és módszere fejezetben korábban 
már ismertettük azt az álláspontunkat, mely az adatvédelmi biztos egy 2001. évi 
állásfoglalásán alapul. Eszerint a bíró nem kötelezhetı az általa kezelt adatok alapján 
olyan adatok elıállítására, mely nincs közvetlenül a birtokába. Ez alapján fogadtuk el 
kellı indoknak, ha a bíróság a nyilvántartás hiányára vagy a túlzott munkateherre 
hivatkozással tagadta meg az adatközlést, feltételezve, hogy a munkateher amiatt alakult 
volna ki, mert a kért adatot reprodukálni kellett volna. 
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Ha az indokolási kötelezettség teljesítését abból a szempontból vizsgáljuk, hogy hány 
bíróság tett annak eleget úgy, hogy a válaszmegtagadás jogszabályi alapját is megjelölte 
a kép sokkal hátrányosabb, hiszen a bíróságok zöme jogalapot nem jelölve utasította el 
kérelmünket. A titkos információgyőjtésre adandó válasz megtagadásának indokánál 3 
bíróság (Nyíregyházi Városi Bíróság, Pesti Központi Kerületi Bíróság, Gyıri Városi 
Bíróság) jelölte meg az általa hivatkozott állam vagy szolgálati titok jogszabályi alapját. 
Az elsı ill. a második kérelemre válaszoló bíróságok irányába megfogalmazott további 
kérdésre, mely az adatközlés elutasításának jogalapjára vonatkozott, a miskolci, gyıri, 
zalaegerszegi, szolnoki és a Pesti Központi Kerületi Bíróság, valamint a nyíregyházi 
bíróságok jelöltek meg jogalapot, és a 6 bíróság közül is a 3 fenti, a korábbi levelében 
már ismertetett jogszabályra hivatkozott. Így tehát a 17 adatközlést megtagadó bíróság 
között az utóbb, kifejezetten az elutasítás jogalapját tudakoló levélre érkezett válaszok 
figyelembevételével is csak 6 jogszabályra hivatkozó indokolt elutasítást kaptunk. Ez 
azt jelenti, kevesebb, mint a megkérdezett bíróságok harmada tagadta meg a válaszadást 
jogalapra hivatkozással, s csak kevesebb, mint hatoda tette ezt, külön felhívás nélkül, 
tehát még az elsı levelében. 
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A válaszok részletes értékelése  
 
 
A válaszok részletes értékelése során az általunk feltett válaszokkal kapcsolatban ki 
kívánunk térni a kérdésfeltevés okára, a kérdésre és közzétételére vonatkozó jogi 
szabályzásra és annak értelmezésére, valamint a bíróságok válaszai alapján levonható 
következtetésekre, különös tekintettel a jogértelmezés koherenciájára és az adatközlési 
hajlandóságra. 
 

A statisztikai adatkérésr ıl 
 

A válaszok statisztikája 
 

Statisztikai adatkérés 
Számszerő, 

pontos válasz 

Elutasítás 
nyilvántartás 
hiánya miatt 

Elutasítás 
indokolással 

Elutasítás 
indokolás nélkül 

1/1 Mennyi a 2002-es évben 
polgári ügyszakban a 

bírósághoz érkezett, valamint 
a befejezett ügyek száma? 

15 0 2 2 

1/2 A befejezett ügyek közül 
hány esetben került sor 

ítélethozatallal való lezárásra? 
14 0 2 3 

1/3 Az egyes ügyszakokban 
évente vagy havonta egy 
bíróra hány befejezés jut? 

12 1 2 4 

 
 

A kérdés megfogalmazásának formai és tartalmi okai 
 
A megyei székhelyén lévı helyi bíróságnak tettük fel a statisztikai adatokra vonatkozó 
kérdést. A kért statisztikai adatok, ha nem is olyan felbontásban, mint ahogyan mi 
kértük, szerepelnek a www.birosag.hu honlapon, valamint a 2003/4. számú Bírósági 
Közlönyben, melyben a bíróságok 2002. évi mőködésének statisztika mutatóit teszi 
közzé az Országos Igazságszolgáltatási Tanács. Bár az adatkérésünkre válaszolva több 
bíróság felhívta a figyelmünket a fenti lapra - volt olyan bíróság, mely megtisztelt 
bennünket azzal, hogy küldött számunkra egy példányt - az általunk kért adatok némileg 
különböztek a közzétett statisztikai adatoktól, hiszen mi speciálisan a megkérdezett 
bíróságok munkaterhének alakulásával kapcsolatos számokra, s nem az országos 
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átlagokra voltunk kíváncsiak. Statisztikai adatokat kértünk, de nem ugyanazon vizsgált 
csoport statisztikai adatait, amely a közlönyben szerepel.  
A kérdés megfogalmazásakor valószínőnek tartottuk, hogy a bíróságok erre válaszolnak 
majd a legnagyobb számban. Ugyanakkor számítottunk arra is, hogy némely bíróság 
éppen arra a tényre hivatkozva fogja a válaszadást elutasítani, hogy az adatok a Bírósági 
Közlönybıl megismerhetıek. Ebbıl a megfontolásból fogalmaztunk meg egy olyan 
kérdést is, melyre vonatkozóan nem tesznek közzé statisztikai adatot, de a bírósági 
lajstromból egyértelmően megállapítható, ez az ítélettel befejezett ügyek számának az 
alakulása. A másik két kérdés a bírósághoz érkezett és a befejezett ügyek számára, 
valamint a bírákra jutó befejezett ügyek számára vonatkozó, valóban szerepelnek a 
statisztikai adatok között, de nem az általunk kérdezett bíróságok, hanem az országos 
átlag vonatkozásában. 
Fontosnak tartjuk ugyanakkor annak megemlítését, hogy a válaszadást a statisztikai 
adatok fellelhetıségére hivatkozással elutasító bíróságok egyike sem jelölte meg az 
adatok megismerésének forrásaként a fent említett bírósági honlapot. Amellett, hogy 
egyetlen bíróságot sem lehetett e-mailen elérni, s saját honlapot csak a Fıvárosi Bíróság 
valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság mőködtet, ebben is annak igazolását 
láttuk, hogy a magyar bíróságok tudatossága az elektronikus információnyilvánosság 
terén rendkívül alacsony. 
 
Jogszabályi rendelkezések 
 
Lévén a bíróságok állami feladatot ellátó szervek, a személyes adatok védelmérıl és a 
közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LVIII. törvény a közérdekő adatok 
nyilvántartására vonatkozó szabályai rájuk is érvényesek és alkalmazandók. A 19. § (1) 
bekezdés szerint az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban 
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy… a feladatkörébe tartozó 
ügyekben…köteles elısegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors 
tájékoztatását. 
(2) Az (1) bekezdésben említett szervek rendszeresen közzé- vagy más módon 
hozzáférhetıvé teszik a tevékenységükkel kapcsolatos legfontosabb - így különösen a 
hatáskörükre, illetékességükre, szervezeti felépítésükre, szakmai tevékenységükre, annak 
eredményességére is kiterjedı értékelésére, a birtokukban lévı adatfajtákra és a 
mőködésükrıl szóló jogszabályokra, valamint a gazdálkodásukra vonatkozó - adatokat.  
 
Adatkérésünkben magunk az adatvédelmi törvény fenti rendelkezésére hivatkozva 
kértük valamennyi, s nemcsak az e helyütt elemzésre kerülı statisztikai adatokat. 
Véleményünk szerint az a tény, hogy a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény nem 
jelöli meg a bíróságokat, mint hivatalos statisztikai szolgálathoz tartozó szervet, nem 
szőnteti meg a bíróságoknak a fenti jogszabályban foglalt kötelezettségét, azt, hogy a 
mőködésükre vonatkozó adatok tekintetében kötelesek gondoskodni a közvélemény 
gyors és pontos tájékoztatásáról.  
 
A statisztikai törvény 3.§ (2) bekezdés c.) pontja szerint a hivatalos statisztikai 
szolgálathoz tartozó szerv az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala.  
A 17.§ (1) bekezdése értelmében a hivatalos statisztikai szolgálathoz tartozó szervek 
által végrehajtott adatgyőjtések eredményei – a (2) bekezdés kivételével – nyilvánosak. 
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A nyilvánosságra hozásról e szervek saját hatáskörükben gondoskodnak, azonban a (2) 
bekezdés értelmében nem lehet nyilvánosságra hozni az államtitoknak vagy szolgálati 
titoknak minısített adatokat… 
 
A bírósági statisztikai szabályzatról szóló 113/1974. (IK. 8.) IM utasítás 3.§ (1) 
bekezdése szerint a városi bíróságok statisztikai munkáját az Igazságügyi Minisztérium 
szervezi és irányítja és a 4.§ (1) bekezdése szerint az Igazságügyi Minisztérium 
biztosítja a központi állami statisztika rendszerébe tartozó adatok határidıre történı 
szolgáltatását, a bírósági statisztika adatgyőjtési rendszerének fejlesztését, az adatok 
feldolgozását, elemzését az adatgyőjtés rendjének ellenırzését és a tájékoztatást. 
 
A statisztikáról szóló törvényben megjelölt, a hivatalos statisztikai szolgálathoz tartozó 
szervek köre korántsem fedi le a közhatalmat gyakorló, állami- vagy helyi feladatot 
ellátó szervek körét. A statisztikai adatok közlésére vonatkozó kötelezettség nem lehet 
azonos az adatvédelmi törvényben meghatározott állami szervek közérdekő adatok 
közzétételére vonatkozó kötelezettségével. A statisztikáról szóló törvényben 
megfogalmazott célnak megfelelıen az ilyen statisztikai adatgyőjtés feladata, hogy 
valósághő, tárgyilagos képet adjon a társadalom, a gazdaság, a tulajdonviszonyok, a 
környezet állapotáról és változásairól az államhatalmi és a közigazgatási szervek, 
valamint a társadalom szervezetei és tagjai számára….. e törvény …az adatok 
statisztikai módszerekkel történı felvételét, feldolgozását, tárolását, átadását, átvételét, 
elemzését, szolgáltatását, közlését, valamint közzétételét (a továbbiakban: statisztikai 
tevékenység) szabályozza. /1.§(1)/ 
A statisztikai törvény a 3.§ (2) bekezdésében megjelölt hivatalos statisztikai 
szolgálathoz tartozó szervek megjelölésével az itt felsorolt szervezetekre plusz 
kötelezettséget ró, de ez nem szőnteti meg az adatvédelmi törvényben lévı 
kötelezettségüket, a közvélemény gyors és pontos tájékoztatásának elısegítését. Ha így 
lenne, nem lenne olyan helyi vagy megyei önkormányzat, illetve középszintő 
államigazgatási szerv, melytıl a mőködésére vonatkozó adatokat lehetne kérni, hiszen 
sem az önkormányzatok, sem a dekoncentrált államigazgatási szervek nem sorolandók a 
hivatalos statisztikai szolgálathoz tartozó szervek közzé. Márpedig az adatvédelmi 
törvényben kifejezetten a központi és az önkormányzati hatalmat gyakorló szervek 
átláthatóságának a megteremtése a cél. 
 

A válaszok értékelése 
 
Tapasztalatunk az, hogy a bíróságok vagy valamennyi részkérdésre válaszoltak a 
statisztikai adatok körében, vagy a válaszadást minden kérdésre vonatkozóan 
megtagadták. Ezért nem vizsgáljuk külön az egyes kérdésekre adott válaszokat, hanem 
az elemzés során külön térünk ki arra, ha valamely kérdést a bíróság figyelmen kívül 
hagyott.  
Két bíróság esetében (Szegedi Városi Bíróság, Gyulai Városi Bíróság) fordult az elı, 
hogy az elsı két statisztikai részkérdést megválaszolták, de a bírák munkaterhének 
alakulására vonatkozó adatkérést figyelmen kívül hagyták. A szegedi levél 
szerkesztésébıl és a válaszok részletességébıl arra következtetünk, hogy az adatközlés 
véletlen maradt el. 
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A Gyulai Városi Bíróság azért nem közölt adatot a bírói munkateherre vonatkozó 
kérdésünkre, mert félreértette a kérdést, és ügyszakonkénti bontásban nem tudott 
felvilágosítást adni, az egy bíróra esı befejezett ügyek számáról. A kérdésünk nem 
tartalmazta azt a kitételt, hogy az adatra minden ügyszakban külön-külön kíváncsiak 
lennénk, mindazonáltal a miskolci, tatabányai, kaposvári, székesfehérvári bíróságok 
ügyszakonként tudatták, hogy a bírákra hány befejezett ügy jut, a Miskolci Városi 
Bíróság nemcsak a befejezett, de az érkezett ügyeknek a számát is megadta. 
A Veszprémi Városi Bíróság az ítélettel befejezett ügyek számának a közlését 
mulasztotta el. Ez az az adat, mely nem közvetlenül található meg a bírósági 
lajstromban, hanem abból kikövetkeztethetı. A másik két alkérdésre érdemi választ 
adott. 
 
A válaszokból megállapíthatjuk, hogy a bíróságok nagyrész válaszoltak a statisztikai 
adatkérésre. 12 bíróság adott mindhárom kérdésre érdemi, számszerő választ. A 
legrészletesebb válaszokat a miskolci, szegedi és tatabányai bíróságok adták. A 
Miskolci Városi Bíróság az érkezett és befejezett ügyeknél közölte a polgári és a 
büntetı ügyszakban található adatokat, a polgári ügyszakon belül pedig külön adatot 
közölt a gazdasági ügycsoportra nézve. A bírák munkaterhének alakulását és az ítélettel 
befejezett ügyek számát is külön közölte a büntetı és a polgári ügyszakokban. 
Ugyanígy jár el a Balassagyarmati Városi Bíróság is. A Szegedi Városi Bíróság bár nem 
közölt adatot a bírák munkaterhének alakulása vonatkozásában, mind az érkezett és 
befejezett ügyek számát, mind az ítélettel befejezett ügyek számát polgári-büntetı 
ügyszakokra történı bontásban adta meg. A Tatabányai Városi Bíróság közölt a polgári 
ügyszakon belül adatokat a peren kívüli és a végrehajtási ügyekre nézve is. 
 
A 19 városi bíróság közül egy nem válaszolt kérelmünkre (a pécsi bíróság), míg a 
Debreceni Városi Bíróság, a Szekszárdi Városi Bíróság és a Szombathelyi Városi 
Bíróság küldött ugyan válaszlevelet, de azokban egyetlen kérdésünkre sem adott 
érdemi választ, beleértve a statisztikai adatra irányuló adatkérést is. A Debreceni 
Városi Bíróság a munkateherre hivatkozással tagadta meg az adatok közlését, mondván, 
hogy a kutatómunkát nem ellenzi, de az adatok kigyőjtését nem vállalja. Ebben az 
esetben megjegyezzük nem lett volna szükség az adatok kigyőjtésére, hiszen azok 
különösebb munkateher vállalása nélkül a bíróság rendelkezésére állnak. A Szekszárdi 
Városi Bíróság a válaszadás megtagadásakor úgyszintén az arányalan munkateherre 
hivatkozott, de felhívta a figyelmünket, hogy a statisztikai adatok megszerzése 
érdekében forduljunk az OIT Hivatalához. A Szombathelyi Városi Bíróság is a Bírósági 
Közlönyre hívta fel a figyelmünket, melybıl az adatok a bíróság véleménye szerint 
tetszıleges szempontok alapján kigyőjthetık. 
 
A feltett statisztikai alkérdésekbıl tehát mindhárom kérdésre 12, legalább két kérdésre 
13 bíróság válaszolt. A fennmaradó 6 bíróság közül egy nem küldött kérelmünkre 
semmilyen tájékoztatást, míg a válaszoló, de érdemi adatot nem közlı bíróságok 
mindegyike megtagadta a válaszadást a többi feltett kérdésre is. Így azt állapítjuk meg, 
ahogy azt a kutatás kezdetén is vártuk, a bíróságok a munkaterhük alakulására 
vonatkozó kérdéseket igen nagy arányban válaszolták meg, e kérdés tekintetében voltak 
a leginkább készek arra, hogy még az általunk nem kért részletesebb adatokat is 
tudomásunkra hozzák. 
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A kutatás során az a tény, hogy az általunk kért adatok statisztikai jellegőek, - mégha a 
konkrét adat nem is szerepel az országos statisztikai nyilvántartásban azokra a 
bíróságokra nézve, melyektıl mi adatot kértünk - két sajátos megoldási módhoz vezetett 
a bíróságok részérıl. Az egyik és általunk várt megoldás, hogy a bíróságok nem 
közölték a kért adatokat, hanem felhívták a figyelmünket arra, hogy azokat honnan 
szerezhetjük be. Így tett a debreceni, szekszárdi és a szombathelyi bíróság. A meglepı 
számunkra az volt, hogy a statisztikai adatok fellelhetıségére hivatkozással a szekszárdi 
és a szombathelyi városi bíróságok egyben megtagadták a másik két kérdésre való 
válaszadást is, azt sugallva, mintha azok is a bíróságok mőködésére vonatkozó 
statisztikai adatok volnának. A további két adatkérés megtagadását nem indokolták 
külön, azokat is úgy tekintették, mint amit a Bírósági Közlönybıl vagy az OIT 
Hivatalától megtudhatunk. 
A másik utat, a kutatómunkát nagyobb lelkesedéssel segítı bíróságok követték. Ezek 
megadták a kért adatokat, de arra is felhívták a figyelmet, hogy további adatokhoz 
hogyan férhetünk hozzá. A Tatabányai Városi Bíróság az adatok közlése mellett 
megküldte számunkra az említett Bírósági Közlöny egy példányát is. 
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A közérdek ő adatkérés megtagadása miatt indított perekre vonat kozó 
adatkérés 
 

A válaszok statisztikája  
 
 

Közérdekő adatközlés 
elmulasztása miatt indított perek 
száma a megyei bíróság  elıtt. 

Pontos, 
számszerő 

válasz 

Elutasítás a 
nyilvántartás 
hiánya miatt 

Elutasítás 
indokolás 

nélkül 

Elutasítás 
indokolással 

1/1 A 2002-es évben hány eljárás indult a 
bíróságon a személyes adatok védelmérıl és a 
közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló 1992. 

évi LXIII. törvény 21.§ (1) alapján, mely 
szerint az állampolgár, ha közérdekő adatra 
vonatkozó kérését nem teljesítik bírósághoz 

fordulhat. 

10 6 1 3 

1/2 A bíróság hány esetben kötelezte az 
adatszolgáltatást megtagadó szervet az adat 

közlésére? 
10 6 1 3 

 
 

Közérdekő adatközlés 
elmulasztása miatt indított perek a 

helyi bíróság  elıtt 

Pontos, 
számszerő 

válasz 

Elutasítás a 
nyilvántartás 
hiánya miatt 

Elutasítás 
indokolás 

nélkül 

Elutasítás 
indokolással 

2/1A 2002 évben hány eljárás indult a 
bíróságon a személyes adatok védelmérıl és a 
közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló 1992. 

évi LXIII. törvény 21.§ (1) alapján, mely 
szerint az állampolgár, ha közérdekő adatra 
vonatkozó kérését nem teljesítik bírósághoz 

fordulhat. 

 11  4  1      3 

2/2A bíróság hány esetben kötelezte az 
adatszolgáltatást megtagadó szervet az adat 

közlésére? 
11 4 1         3 

 

A kérdés megfogalmazásának formai és tartalmi okai 
 
A személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló törvény 
alapján ha valakinek közérdekő adatra vonatkozó kérését nem teljesítik, az bírósághoz 
fordulhat e jogának érvényesítése érdekében. Az adatvédelmi törvénynek ez a szakasza 
teremti meg az információszabadsághoz való jog tényleges érvényesülését és bíróság 
elıtti kikényszeríthetıségét. A bírósági jogérvényesítés lehetıségének biztosítása nélkül 
nem lenne garantálva az, hogy a közhatalmi szervek ténylegesen eleget tegyenek azon 
kötelezettségüknek, melyet az adatvédelmi törvény elıír számukra. 
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Az adatvédelmi biztos többéves tevékenységék tapasztalatai azt mutatták, hogy az 
állampolgárok kevésbé érzékenyek a közérdekő adatok elhallgatására, mint arra, ha 
személyes adataikkal kapcsolatos visszaélés történik. Ezt mutatták és mutatják az 
ombudsmani hivatalhoz érkezett ügyek számai, és a bíróságok elıtt a közérdekő 
adatközlés kikényszerítése érdekében indított perek száma is. Az adatvédelmi biztos 
2000. évi beszámolójában az információszabadság-esetjog áttekintésével jut arra a 
következtetésre, hogy nem változik érdemlegesen az adatvédelem- információszabadság 
aránya, különbözı szempontok szerinti csoportosításban az információszabadság ügyek 
aránya nem megy magasabbra 8-9 %-nál, s jól körülírhatóak azok a csoportok, amelyek 
az információszabadság érvényesítéséért szót emelnek: újságírók, politikusok 
(rendszerint ellenzékben) környezetvédık. A társadalmi részvétel szintje a mértékadó 
külföldi példáknál is a lehetıségeinknél is rosszabb.36 Pedig ahogy az az adatvédelmi 
törvénybıl egyértelmően kiderül, az információszabadság érvényesítése a bírósági úton 
történı kikényszerítés lehetıvé tételével, sokszor az állampolgár éberségén és 
kezdeményezıkészségén múlik. Az információszabadság kikényszerítése a bíróságok 
elıtt korábban is csak elenyészı számú perben történt meg, sajnos jelenlegi kutatásunk 
alapján sem számolhatunk be számottevı fejlıdésrıl.  
 
A kérdésfeltétel ezen adatkérés esetében is több indokra vezethetı vissza. Egyrészt a 
kérdéssel olyan adatot kértünk, mely nem áll közvetlenül a bírósági lajstrom alapján 
rendelkezésre, az adat közlése tehát munkát igényel a bíróságtól. Ugyanakkor tisztában 
voltunk azzal, hogy az ilyen ügyek száma csekély, így azok áttekintése nem jelent 
aránytalan munkaterhet. Másik ok, ami miatt a kérdést megfogalmaztuk tartalmi jellegő. 
Ténylegesen kíváncsiak voltunk arra, hogy az adatvédelmi törvény hatálybalépését 
követı több mint egy évtizeddel nıtt-e ezeknek a pereknek a száma, az állampolgárok 
tudatában vannak-e hogy ez a jogérvényesítési formai is rendelkezésükre áll az 
információszabadság kikényszerítésére.  
 

Jogszabályi rendelkezések 
 
 
Az adatvédelmi törvény szövege szerint: 
 21. § (1) Ha a közérdekő adatra vonatkozó kérését nem teljesítik, a kérelmezı a 
bírósághoz fordulhat. 
(2) A megtagadás jogszerőségét és megalapozottságát az adatot kezelı szerv köteles 
bizonyítani. 
(3) A pert a megtagadás közlésétıl számított 30 napon belül az ellen a szerv ellen kell 
megindítani, amely a kért felvilágosítást megtagadta. 
(5) Az egész országra kiterjedı hatáskörő szerv ellen indult per a megyei (fıvárosi) 
bíróság hatáskörébe tartozik. A helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a megyei 
bíróság székhelyén lévı helyi bíróság, Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bíróság jár 
el. A bíróság illetékességét az adatközlést nem teljesítı szerv székhelye (mőködési helye) 
alapítja meg. 

                                                 
36 Az adatvédelmi biztos beszámolója. Bp. 2000, 15. old. 
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(7) Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, határozatában az adatkezelı szervet a kért 
közérdekő adat közlésére kötelezi. 
 
Az (5) bekezdésben foglalt hatásköri szabály alapján az adatkérést mind a helyi, mind a 
megyei bíróságok irányába megfogalmaztuk.  
 
A válaszok értékelése 
 
Tisztában voltunk azzal, hogy e pereket nem külön lajstromszámmal, hanem mint egyéb 
pert sorolják be, így a lajstromkönyvbıl nem ismerhetı meg az adat közvetlenül. Mégis 
a nyilvántartás hiányára hivatkozva csupán az összes bíróság negyede, négy városi  
bíróság (PKKB, Gyıri, Kaposvári, Kecskeméti Városi Bíróság) és 6 megyei bíróság 
(Bács-Kiskun Megyei Bíróság, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság, Fejér Megyei 
Bíróság, Fıvárosi Bíróság, Gyır-Moson-Sopron Megyei Bíróság és a Vas Megyei 
Bíróság) tagadta meg a  válaszadást. 
 
A megyei bíróság közül a tolnai, a szabolcs-szatmár-bereg megyei és a pest megyei 
bíróság nem közölt adatot egyetlen kérdésünkre sem, míg a Hajdú-Bihar Megyei 
Bíróság csak ezt a kérdésünket hagyta megválaszolatlanul, az országgyőlési 
képviselıválasztásokkal kapcsolatos kérdésre válaszolt. 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság és a Zala Megyei Bíróság nem a saját, hanem 
a városi bíróságokon indult perek számát közölte. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Bíróság esetében az adat nyilvánvalóan a Szolnoki Városi Bíróságé, mert a megyei 
elnök a levelet a Szolnoki Városi Bíróságnak továbbította. A Zala Megyei Bíróság 
esetében is az adat a megyei bíróság székhelyén lévı helyi bíróságé, tehát a 
Zalaegerszegi Városi Bíróság elıtti ügyek számát mutatja. 
 
A fenti két bíróságot is figyelembe véve, melyek nem a saját, hanem a helyi bíróságok 
adatait adták meg, számszerő érdemi választ tíz megyei bíróságtól kaptunk. Nyolc 
megyei bíróság válasza az volt, hogy az elmúlt évben nem indult elıttük közérdekő adat 
kiadása iránti per. A fönnmaradó két bíróság a helyi bíróság adatait közölte, mind 
Szolnokon, mind Zalaegerszegen 1 per indult az adatvédelmi törvény vonatkozó 
rendelkezése alapján. A bíróságok mindkét esetben kötelezték az adatközlést megtagadó 
szervet annak közlésére.  
 
A fentiek alapján megállapítjuk, hogy a megyei bíróságoknak pontosan fele, 10 bíróság 
adott számszerő választ arra a kérdésünkre, mely a bírósági lajstromban közvetlenül fel 
nem lelhetı adatra irányult. 6 megyei bíróság tagadta meg a kérdést a nyilvántartás 
hiányára hivatkozva.  
Figyelemmel arra, hogy két megyei bíróság a székhelyén mőködı városi bíróság adatát 
közölte, s ezek voltak azok a bíróságok melyek elıtt egyáltalán volt ilyen per, 
megállapíthatjuk, hogy a válaszoló megyei bíróságok egyike elıtt sem volt egyetlen 
olyan eljárás sem, mely a közérdekő adatközlés megtagadása miatt indult. 
 
A helyi bíróságok közül még kevesebb az adatközlést a nyilvántartás hiányára 
hivatkozással megtagadók száma. Csupán négy bíróság hivatkozott erre, míg 11 bíróság 
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(a miskolci, gyulai, szegedi, egri, szolnoki, tatabányai, nyíregyházi, balassagyarmati, 
veszprémi, székesfehérvári és zalaegerszegi) adott számszerő, érdemi választ. A 
fennmaradó 4 bíróság egyetlen más kérdésünkre sem válaszolt.  
A legtöbb adatközlés megtagadása miatti per a Miskolci Városi Bíróságon indult. A 
három eljárás közül a bíróság egy esetben kötelezte a perbe vont szervet az adat 
közlésére. A Nyíregyházi és a Szolnoki Városi Bíróságokon egy-egy per indult, de az 
adatközlésre kötelezéssel csak a szolnoki per végzıdött. 
 
Az adatkérésre a városi bíróságoknak több mint a fele válaszolt, s kisebb arányú volt a 
nyilvántartás hiányára hivatkozva történı elutasítás. Az, hogy a helyi bíróságok elıtt 
induló perek száma magasabb, mint a megyeiek esetében, az adatvédelmi törvény 
hatásköri szabályaira vezethetı vissza. Nagyobb az esélye annak, hogy e pereket helyi 
igazgatási szervek és önkormányzati szervek és nem országos hatáskörő szervek ellen 
indítják meg az állampolgárok, s ezek az ügyek a helyi bíróságok hatáskörébe tartoznak. 
Mindemellett 9 adatközlı bíróság elıtt egész évben is csak 5 ilyen per volt, s 2 esetben 
született adatközlésre kötelezı döntés. Ez a szám, mint ahogyan arra a kutatás elején is 
számítottunk, rendkívül alacsony. 
Az adatközlés értékelésével kapcsolatban elmondhatjuk, hogy mind a megyei, mind a 
helyi bíróságok esetében a több mint 50 %-os válaszadási arányt rendkívül jónak 
tekintjük, mert tudjuk, hogy nincs külön nyilvántartás az általunk kért adatokról. 
Nyilvánvaló számunkra, hogy ezen adatok közlése munkát jelentett a bíróságnak, még 
ha az egyáltalán nem tekinthetı a kért eredményhez, és az elérendı célhoz mérten 
aránytalannak. 
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Az országgy őlési képvisel ıválasztásokkal kapcsolatos adatkérés 
 

A válaszok statisztikája 
 
 

Választási kifogásra 
vonatkozó kérdés. 

Számszerő, 
pontos válasz 

Elutasítás a 
nyilvántartás 
hiánya miatt 

Elutasítás 
indokolással 

Elutasítás 
indokolás 

nélkül 
2/1 A 2002-es évben az 

országgyőlési 
képviselıválasztásokkal 

kapcsolatban, a területi választási 
bizottságok panaszt elbíráló döntései 

ellen hány választási kifogást 
nyújtottak be az állampolgárok a 

választási eljárásról szóló1997. évi 
C. törvény 77.§-a a alapján? 

14 3 3 0  

2/2 Hány választási kifogás érkezett 
a választási bizottságoknak a 

választási eredményt megállapító 
döntése ellen, a Ve. 84.§-a alapján? 

13 3 3 1 

2/3 Hány esetben adott helyt a 
bíróság a fönt említett kifogásoknak, 

és hány esetben utasította azt el? 
14 3 3  0 

 

A kérdésföltevés okai és a vonatkozó jogszabályi re ndelkezések 
 
Az országgyőlési képviselıválasztásokkal kapcsolatos bírósági eljárásokra vonatkozó 
adatok nyilvánossága a parlamentáris demokrácia elengedhetetlen feltétele. A választási 
eljárásról szóló törvény teremti meg a garanciális feltételeit annak, hogy a választási 
bizottságok döntései ellen bírósági jogorvoslatot lehet kérni.  

 
A törvény 77. § (1) bekezdése szerint: A választási törvények megsértésére hivatkozva a 
jelölt, a jelölı szervezet és az érintett választópolgár, illetıleg jogi személy panaszt 
nyújthat be. 
(2) A választási bizottság panaszt elbíráló és egyéb döntése ellen kifogást lehet 
benyújtani. 
(3) A panaszt és a szavazatszámláló bizottság döntése elleni kifogást az annak 
elbírálására jogosult választási bizottsághoz kell benyújtani. Az egyéb kifogást a 
sérelmezett döntést hozó választási bizottsághoz kell benyújtani, amely azt az iratokkal 
együtt legkésıbb a beérkezését követı napon felterjeszti az elbírálására jogosult 
választási bizottsághoz, illetıleg bírósághoz. 
 
 80.§ (2) A helyi választási bizottságnak az (1) bekezdés körébe nem tartozó döntése - 
beleértve a 31. § (2) bekezdés l) pontja alapján hozott döntést is - ellen benyújtott 
kifogásról az illetékes területi választási bizottság dönt. A területi választási bizottság 
döntése elleni kifogásról a fıvárosi, megyei bíróság dönt. 
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84. § A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése [73. § 
(1) bek.] ellen csak a választási bizottságnak a választási eredményt megállapító 
döntése elleni kifogással együtt van helye. 
 
A jogorvoslatok általános szabályai szerint elsı fokon választási bizottság, s csak 
másodfokon jár el a bíróság. A szavazatszámláló bizottságnak az eredményt megállapító 
döntése ellen nem lehet közvetlenül kifogást benyújtani, hanem a választási eredményt 
megállapító választási bizottsági döntés elleni kifogást lehet a szavazatszámláló 
bizottság döntésének törvénysértı voltára alapozni.  
Mind a választási bizottságok panaszt elbíráló döntéseivel szembeni kifogás, mind a 
választási bizottság eredménymegállapító határozatával szembeni kifogás tárgyában a 
megyei bíróság rendelkezik hatáskörrel a törvény 80. §-a alapján. 
 
A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII.1.) IM rendelet szerint 
közigazgatási ügyszakban a választási kifogás tárgyú ügyek külön ügycsoportot 
képeznek.37 Ennek megfelelıen az általunk kért adat a bíróságok rendelkezésére áll, 
annak elıállítása nem kerül a bíróság külön munkájába. 
 
A válaszok értékelése 
 
A válaszadást valamennyi megyei bíróság közül csak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei, 
valamint a Gyır-Moson-Sopron Megyei bíróság tagadta meg arra való hivatkozással, 
hogy a kérdéskörben nincs nyilvántartásuk. A gyıri székhelyő megyei bíróság 
tájékoztatott arról, hogy a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény, valamint az 
OSAP 198/2001. (X.19.) Korm. rendelet szerint történik a bíróságon a statisztikai 
adatgyőjtés, mely nem terjed ki az általunk kért adatokra. Közli továbbá, hogy a 
választási kifogást 4. szám alatt tartják nyilván az összes közigazgatási peren kívüli 
üggyel együtt, s nincs külön adatuk a választási kifogások számáról. A Borsod - Abaúj 
– Zemplén Megyei Bíróság válaszához csatolta a lajstromkönyv egy példányát is. 
15 megyei bíróság adott számszerő választ a kérdésre. A Békés Megyei Bíróság a helyi 
önkormányzati választásokra vonatkozó adatokat is közölte, a Fıvárosi Bíróság, 
valamint a Fejér és Békés Megyei Bíróságok harmadik alkérdésünkre közöltek 
részletesebb válaszokat, mint amelyre a kérdés eredetileg irányult. Mindegyik bíróság 
közölte, hogy az elutasításokra eljárási vagy érdemi okból került-e sor. 
 
A fennmaradó három bíróság a másik kérdésünkre sem válaszolt. A Pest Megyei 
Bíróság, úgyszintén a Tolna Megyei Bíróság az aránytalan munkateherre hivatkozva 
utasította el a válaszadást. Mindkét esetben az OIT hivatalához tanácsoltak a bíróságok 
a szükséges adatok megszerzése érdekében. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság 
a statisztikáról szóló törvény 17.§ (1) bekezdésére hivatkozva tagadta meg, mely szerint 
a bíróság nem a hivatalos statisztikai szolgálathoz tartozó szerv.  
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság válaszával kapcsolatban megemlítjük, hogy 
az adatközlés megtagadásának okaként ugyanazt a jogszabályhelyet hozza fel, mint a 
Nyíregyházi Városi Bíróság. De míg a nyíregyházi bíróságtól, a statisztikai jellegő 

                                                 
37 29.§ (1) e.) 7.pont. 



 45 

adatkérésünkre választ kaptunk, s statisztikai törvény szövegének ismertetése nem a 
válaszadás megtagadásának indokaként szerepelt levelükben.   
A válaszlevelek teljes azonossága miatt érthetı, hogy a megyei bíróság miért tagadta 
meg a titkos információgyőjtésre vonatkozó adatok közlését, miközben ezirányú kérdést 
egyáltalán nem fogalmaztunk meg a megyei bíróságokhoz küldött levelünkben. 
 
A kérdésre igen nagy volt a válaszoló bíróságok száma. A 15 érdemi válasz magasabb 
válaszadási hajlandóságot mutat, mint a városi bíróságok irányába megfogalmazott 
statisztikai adatok iránti kérdés esetében tapasztaltunk. Pedig a kutatás során végig úgy 
gondoltuk annál a kérdésnél lesz a válaszok száma a legnagyobb. Mindez felveti, hogy a 
bíróságoknak valószínőleg a kezelésükben van ez az adat. Érthetetlen az ezzel 
ellenkezıt állító két bíróság álláspontja. 
 

A titkos információgy őjtésr ıl 
 

A válaszok statisztikája  
 

Titkos 
információg

yőjtés 
engedélyez

ésére 
vonatkozó 

kérdés 

Számszerő, 
pontos 
válasz 

Elutasítás, 
mert az adat 
állam, vagy 
szolgálati 

titok jogalap 
megjelölésé-
vel, az elsı 

levélben 

Elutasítás 
mert állam 

vagy 
szolgálati 

titok a 
második 
levélben 

Elutasítás, 
mert az 

adat állam, 
vagy 

szolgálati 
titok, 

jogalap 
nélkül 

Elutasí-
tás, mert 

nincs 
nyilvántar-

tás 

Elutasí-
tás, 

indokolás 
nélkül 

Hány kérelem 
érkezett a 

bírósághoz 2002. 
évben a 

rendırségrıl 
szóló 1994. évi 

XXXIV. törvény 
69.§ (1) 

szakaszában 
meghatározott 

titkos 
információgyőjté

s 
engedélyezésére 
a 69. § (3) a.)-tól 

h.)-ig terjedı 
pontjai alapján? 

3 3 3 4 1 5 

A bíróság hány 
esetben adta meg 

az engedélyt? 
0 3 3 6 1 6 

Az engedély 
iránti kérelmek 

elutasítása 
esetén, mi az 

elutasítás indoka 
az esetek 

többségében? 

0 3 3 6 1 6 
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A kérdésfeltevés formai és tartalmi okai  
 
A titkos információgyőjtéssel kapcsolatos kérdésünket a feltett kérdések közül a 
legérzékenyebbnek szántuk. Kizárólag a Rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 
VII. fejezetében foglalt rendelkezések alapján elrendelhetı titkos információgyőjtésre 
vonatkozó adatokra kérdeztünk rá. Tisztában voltunk vele, hogy az általunk feltett 
kérdések mindegyike nem tartozik a nyilvános közérdekő adatok közzé. 
Kérdésföltevésünk oka elsısorban annak tartalmában rejlik. Össze kívántuk vetni a 
titkos információgyőjtésre vonatkozó jogi szabályozást és az ez alapján kialakuló 
bírósági gyakorlatot a titkos információgyőjtés engedélyezésére vonatkozó alkotmányos 
követelményekkel. Az alkotmány 59.§ (1) bekezdése szerint: Mindenkit megillet s jó 
hírnévhez, a magánlakás sérthetetlenségéhez, valamint a magántitok és a személyes 
adatok védelméhez való jog. Ezen rendelkezésen túl a titkos információgyőjtés korlátai 
nemcsak tételes alkotmányos rendelkezésekben, de a jogállami mőködés alapelveiben 
az emberi jogok tiszteletében, a hatalommegosztás elvében és a jog uralmának 
követelményeiben is föllelhetık. 38 
Az alkotmányos követelmények természetesen a joggyakorlattal szemben éppúgy 
fennállnak, mint a jogi normákkal szemben. A titkos információgyőjtés az emberi és 
személyiségi jogokat legdurvábban érintı rendırségi eszköz, melynek engedélyezése 
azért kötött a rendırségi törvény szerint bírói engedélyhez, mert a jogalkotó ebben látta 
a biztosítékot arra, hogy titkos információgyőjtésre csak a lehetı legszükségesebb 
esetben kerüljön sor a rendırség eljárása során. A tevékenység, melyet a jogalkotó a 
rendırségi törvényben ilyen módon szabályozott jelenleg is, mint mindig, a titokra 
vonatkozó szabályok alapján védett, melyet a kutatók is csak számos feltétel teljesülése 
esetén ismerhetnek meg. A titkos információgyőjtésrıl ugyanakkor a gyakorlat ismerete 
nélkül nehezen alkotható kép, s lehetetlen vizsgálat tárgyává tenni azt, hogy 
elrendelésüknél a jogállami garanciák érvényesülnek-e. Saját kutatásunk is alátámasztja, 
hogy a titkos információgyőjtésre vonatkozó ismeretek a kutatók számára érdekes 
adatokat szolgálnak, pedig adatkérésünk során nem kértünk semmilyen konkrét ügyre 
vonatkozó felvilágosítást, pusztán az engedélyezés gyakoriságára, valamint arra voltunk 
kíváncsiak, az adatközlés elutasítása esetén az adatokat maguk a bíróságok hogyan 
minısítik, s mire hivatkozva tagadják meg kérelmünket. 
Tény, hogy a magyar bírósági gyakorlat nem szolgál megismerhetı forrásokkal arra 
nézve, hogy az állampolgárok milyen esetekben, s mily feltételekkel válhatnak a  titkos 
információgyőjtés alanyaivá. A törvényhozás sem vállalt különösen nagy szerepet a 
bőnügyi hírszerzés törvényességi kontrolljában. 
 
Jogszabályi rendelkezések 
 
A titkos információgyőjtés engedélyezésére és az adatok kezelésére vonatkozó jogi 
szabályozás a Rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvényben (továbbiakban: Rtv.), 
az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvényben (továbbiakban 

                                                 
38 Dr. Finszter Géza: A titkos információgyőjtés szabályozása a hatályos jogban, Kriminológiai 
tanulmányok XXXVII. 111-122. old. 115. old. 
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Ttv.), valamint a 42/1998. (V. 6.) OIT határozatban (továbbiakban: OIT határozat) 
találhatóak. 
Az Rtv. rendelkezik a  titkos információgyőjtésre vonatkozó engedély megadásának a 
feltételeirıl, valamint arról, kinek van hatásköre az engedélyezésre. 
71. § (1) A különleges eszköz alkalmazását az engedélyt kérı nyomozó hatóság 
székhelye szerint illetékes helyi bíróságnak a megyei (fıvárosi) bíróság elnöke által 
kijelölt bírája (a továbbiakban: bíró) engedélyezi. 
(2) A bíró a különleges eszköz engedélyezése iránti kérelem benyújtásától számított 72 
órán belül indokolt végzéssel határoz, a kérelemnek helyt ad, vagy azt a törvényi 
feltételek hiánya miatt elutasítja. 
 
A kutatás elején számunkra érthetetlen volt, hogy a titkos információgyőjtés 
engedélyezése nem a megyei, hanem a helyi bíróság hatáskörébe tartozik. A 
szabályozásnak valószínő praktikus okai vannak. A titkos információgyőjtés 
engedélyezése sok esetben sürgetı, még ha ez a tény nem is mindig részesíthetı elınybe 
annak figyelembevételével, hogy az engedélyezés a személyiségi jogok megsértésére 
vonatkozó felhatalmazást jelenti. A helyi bíróság minden valószínőséggel az eljárás 
minél gyorsabb lefolytathatósága érdekében kapta meg ezt a hatáskört, még akkor is, ha 
a személyiségi jogi védelem jobban indokolná azt, hogy az engedélyt a megyei bíróság 
adja meg. 
Saját gondolatmenetünket némileg igazolni láttuk akkor, amikor a Tatabányai Városi 
Bíróság kérdésünkre arra hivatkozással tagadta meg a válaszadást, hogy a titkos 
információgyőjtés engedélyezésérıl a Komárom- Esztergom Megyei Bíróság adhat 
felvilágosítást, mivel az engedélyezés annak hatáskörébe tartozott. A Balassagyarmati 
Városi Bíróság, amely közölte azt, hogy nem érkezett ilyen kérelem a bírósághoz, annak 
indokául számunkra szintén nehezen magyarázható okot jelölt meg. A bíróság 
közleménye szerint a megyei bíróság elnöke a titkos információgyőjtés engedélyezésére 
jogkörrel rendelkezı bírót a Balassagyarmati Városi Bíróságon nem jelölt ki. A 
hiányosság okát a bíróság elnöke levelében velünk nem tudatta. 
Mivel a Rtv. szövege egyértelmően a helyi bíróság kijelölt bírájának hatáskörét állapítja 
meg, a Tatabányai Városi Bíróság ettıl eltérı hatáskörértelmezése nehezen 
magyarázható. A megyei bíróság válaszából nem derült ki, hogy az engedélyezés 
ténylegesen megyei szintre tartozott-e, a bíróság megtagadta a válaszadást arra 
hivatkozva, hogy a kért adat államtitkot képez, de hivatkozásának jogi alapját nem 
jelölte meg.  
 
A Ttv. az államtitok és a szolgálati titok fogalmának megadásával határozza meg, 
milyen feltételeknek kell, hogy egy adat eleget tegyen ahhoz, hogy állam vagy 
szolgálati titokká lehessen minısíteni. 
 

Államtitok a törvény értelmében: 

3. § (1) Államtitok az az adat, amely e törvény 1. számú mellékletében (a továbbiakban: 
államtitokkör) meghatározott adatfajta körébe tartozik, és a minısítési eljárás alapján 
a minısítı megállapította, hogy az érvényességi idı lejárta elıtti nyilvánosságra 
hozatala, jogosulatlan megszerzése vagy felhasználása, illetéktelen személy tudomására 



 48 

hozása, továbbá az arra jogosult részére hozzáférhetetlenné tétele közvetlenül sérti vagy 
veszélyezteti a Magyar Köztársaság törvényben meghatározott honvédelmi, 
nemzetbiztonsági, bőnüldözési vagy bőnmegelızési, központi pénzügyi, külügyi vagy 
nemzetközi kapcsolataival összefüggı, valamint igazságszolgáltatási érdekeit. 
(2) Az államtitok érvényességi idejét legfeljebb az e törvény mellékletét képezı 
államtitokköri jegyzékben titokfajtánként megállapított idıtartamig a minısítı állapítja 
meg. A 2. § (1) bekezdése 2. pontjának c) alpontjában meghatározott minısített adat 
esetében az érvényességi idı egy ízben annak lejártakor meghosszabbítható. Az 
államtitok érvényességi ideje 90 évnél hosszabb nem lehet. 

Szolgálati titok a törvény értelmében: 

4. § (1) Szolgálati titok az e törvény 6. §-ának (1) bekezdése szerint minısítésre 
felhatalmazott által meghatározott adatfajták körébe (a továbbiakban: szolgálati 
titokkör) tartozó adat, amelynek az érvényességi idı lejárta elıtti nyilvánosságra 
hozatala, jogosulatlan megszerzése és felhasználása, illetéktelen személy részére 
hozzáférhetıvé tétele, továbbá az arra jogosult részére hozzáférhetetlenné tétele sérti 
vagy veszélyezteti az állami vagy közfeladatot ellátó szerv mőködésének rendjét, 
akadályozza a feladat- és hatáskörének illetéktelen befolyástól mentes gyakorlását, és 
ezáltal közvetve a Magyar Köztársaság törvényben meghatározott érdekeit hátrányosan 
érinti. 
(2) Nem lehet szolgálati titokká minısíteni az Avtv. 19. §-ának (2) bekezdésében 
meghatározott típusú adatfajták körébe tartozó adatot. 
(3) A szolgálati titok érvényességi ideje az adat minısítésétıl számított legfeljebb 20 év 
lehet. 
(4) A szolgálati titokkör megállapítása során ki kell kérni az adatvédelmi biztos 
véleményét. A szolgálati titokkört a Magyar Közlönyben kell közzétenni. A szolgálati 
titokköri jegyzéket az ügyészségek esetén a legfıbb ügyész, a külképviseletek esetén a 
külügyminiszter, a 6. § (1) bekezdésének t) pontjában felhatalmazottak esetén a 
honvédelmi miniszter készíti el, és teszi közzé. 
 
A fönti definíciók pusztán az állam vagy szolgálati titokká minısítés feltételeit 
tartalmazzák. A törvény alapján mind az államtitok, mind a szolgálati titok esetében 
azokat az adatokat lehet államtitoknak vagy szolgálati titoknak minısíteni, melyek az 
államtitokköri ill. a szolgálati titokköri jegyzékben szerepelnek. Az államtitokköri 
jegyzék a törvény 1. számú mellékletében található, az egyes minısítésre jogosult 
szervek feladat- és hatáskörében elıforduló adatok szerinti csoportosításnak 
megfelelıen. A törvény a szolgálati titok sokkal szélesebb körére tekintettel nem tud 
minden területre kiterjedı titokköri jegyzéket adni. A bíróságok feladat és hatáskörében 
elıforduló adatok tekintetében a 42/1998 (V. 6.) OIT határozat rögzíti a bíróságok 
szolgálati titokköri jegyzékét. 
 
Értelmezésünk szerint az OIT határozat 1. pontja vonatkozik a rendırségi titkos 
információgyőjtésre, mely az e körbe tartozó adatokat a szolgálati titokköri jegyzékbe 
felvette. 
Eszerint: A rendırségi titkos információgyőjtés engedélyezésével összefüggı 
dokumentumok és iratok, valamint az ezekre vonatkozó statisztikai adatokat is 
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tartalmazó helyzetértékelések, jelentések, tervek, amennyiben nem tartoznak az 
államtitok körébe, szolgálati titokká minısítettek. A szolgálati titokká minısítés 
leghosszabb ideje 20 év. 
 
Fönti rendelkezések szerint, a bíróságok szolgálati titokköri jegyzékében felsorolt 
adatfajták körébe tartozó valamely adat még egyaránt lehet szolgálati és államtitok is. 
Államtitok akkor, ha megfelel az államtitokká minısítés feltételeinek, vagyis valamely 
az államtitokköri jegyzékbe tartozó adatfajta körébe sorolható. A rendırségi titkos 
információgyőjtésre vonatkozó adatok akkor minısülnek szolgálati titoknak, ha nem 
minısítik ıket, mint államtitkot. Az OIT határozat fönti megfogalmazásából 
egyértelmően kiderül, hogy a szolgálati titokköri jegyzék még nem jelenti az adat 
minısítését, csupán megadja azoknak az adatoknak a körét, melyeket szolgálati titokká 
lehet minısíteni. Ugyanezt támasztja alá a Ttv-ben meghatározott minısítés definíció. 
 
A minısítés az a döntés, melynek meghozatala során az e törvény szerint felhatalmazott 
személy megállapítja, hogy egy adat megfelel a 3. §-ban vagy 4. §-ban meghatározott 
valamennyi feltételnek és megállapítja a minısítési jelölést. 
 
A törvény 7.§ (1) bekezdése szerint: Az államtitkot, illetve a szolgálati titkot képezı 
adatot minısíteni kell. Ez a minısítési eljárás a feltétele annak, hogy egy adat 
ténylegesen állam vagy szolgálati titoknak minısüljön. Államtitokká azokat az adatokat 
lehet minısíteni, melyek a törvény mellékletében az államtitokköri jegyzékben 
szerepelnek. A szolgálati titok esetében értelmezésünk szerint az adat akkor minısül 
titoknak, ha azt a szolgálati titokköri jegyzékbe felvették és az adatokat egyedileg is 
szolgálati titoknak minısítették.  
A törvény ugyanezen szakasza szerint az államtitokkörbe, valamint a szolgálati 
titokkörbe tartozó adat minısítését az kezdeményezi, akinél a feladata végrehajtása 
során az adat keletkezik.  A titkos információgyőjtés engedélyezése során keletkezett 
iratok tekintetében a helyi bíróság megyei bíróság által kijelölt bírája. 
Államtitokká minısítés esetén a javaslatban meg kell jelölni a minısítés alapjául 
szolgáló államtitokkört és a minısítés érvényességi idejét.  
 
Ugyanakkor az OIT határozat szövegébıl nem derül ki egyértelmően az, hogy pusztán a 
titkos információgyőjtés iránti kérelmeknek a száma szolgálati titokká minısül-e. Az 
OIT határozat a statisztikai adatokat is tartalmazó helyzetértékeléseket, de nem a 
bírósági lajstromban szereplı statisztikai adatot sorolja szolgálati titok körébe.   

A minısítés a bírósági engedély megadása során keletkezett iratok tekintetében a 
bírósági elnök jogköre. A bíróság elnöke ezt a jogát a szervezet kiadmányozási joggal 
rendelkezı más munkatársára is átruházhatja. A minısítést az kezdeményezi, akinek az 
eljárása során a szolgálati titokkörbe tartozó adat keletkezett. 

Azt, hogy az általunk kért minden adat tekintetében ténylegesen megtörtént-e a 
szolgálati titokká minısítés nem tudjuk ellenırizni, mivel az egyes iratok minısítése 
egyedileg, külön határozattal történik. 

Összefoglalva: a titkos információgyőjtés engedélyezésére vonatkozó adatok állam- és 
szolgálati titkot egyaránt képezhetnek. Államtitkot akkor, ha abba az adatkörbe 
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tartoznak, melyet a törvény államtitokkörbe sorol. Az adat akkor minısül állam vagy 
szolgálati titoknak, ha azt az arra jogosult, a törvény által meghatározott eljárása során 
egyedileg minısíti. A minısítés során meg kell állapítani a titokká minısítés 
érvényességi idejét. A bíróság elnökének van joga arra, hogy egy adatot szolgálati 
titokká minısítsen, de ezt a jogát a bírósági szervezeten belül, kizárólag szolgálati titok 
esetében átruházhatja. Maga az elnök, ha az adat az államtitokkörbe tartozik jogosult az 
államtitokká minısítésre is. 

Ezeknek az adatoknak a megismerése és engedélyezése, csak külön eljárás alapján 
lehetséges. A minısítı személynek jogában áll a kérelmezı számára megismerési 
engedélyt adni. A törvény fogalommeghatározásai között szerepel a megismerés 
engedélyezése is. Eszerint megismerési engedély: a személyes adatok védelmérıl és a 
közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: 
Avtv.) 20. §-ának (1) bekezdése alapján a minısítı által adat megismerésére, a jogosult 
személyazonosító adatainak feltüntetésével írásban adott felhatalmazás./2. §(1)7.pont/ 

14. § A minısített adatot tartalmazó irat egyéb adatainak, illetve önállóan kezelhetı 
iratrészeinek megismerése nem korlátozható, amennyiben az ilyen adatok, illetve 
iratrészek a minısített adattól a minısített adat felismerésének veszélye nélkül, arányos 
munkaráfordítással technikailag elkülöníthetık. 
 
A föntiek alapján a titkos információgyőjtésre vonatkozó adatok kezelésével kapcsolatos 
szabályok számunkra a következı kérdéseket vetették fel: 
 

1. A bíróságok állam- vagy szolgálati titoknak minısítik-e az így keletkezett 
adatokat? 

2. Mit jelölnek meg az adatközlés megtagadásának jogalapjaként? 
3. Azt a statisztikai adatot, hogy hány kérelem érkezett hozzájuk titkos 

információgyőjtés engedélyezésére a szolgálati titok kategóriájába sorolják-e? 
 

A válaszok értékelése 
 
A válaszok értékelése során figyelembe vesszük azokat a leveleket is, melyeket csak a 
titkos információgyőjtésre vonatkozóan tettünk fel azoknak a bíróságoknak, melyek 
részben vagy egészben válaszoltak az elsı vagy a második levelünkben feltett kérdésre. 
E kérdések a válaszadás jogalapját kérték megjelölni, továbbá arra kérdeztek rá, hogyan 
és ki minısítette az adatot, ha az állam- vagy szolgálati titok, és mennyi idıre. 
A miskolci, és zalaegerszegi bíróságok szerint az általunk kért adatok államtitkot 
képeznek. A két bíróság közül a zalaegerszegi jelölte meg az államtitok ká minısítés 
alapját a Ttv. mellékletének 46. pontját. Eszerint államtitok a Rendırség szolgálatának 
konkrét személyre, ügyre vonatkozó titkos információgyőjtı tevékenysége során 
keletkezett adat. A  Az utólag feltett kérdésünkre válaszolva a Gyıri Városi Bíróság is a 
fent idézett törvényhelyet, valamint ugyanazon szakasz 46/A. pontját jelölte meg a 
titkos minısítés alapjaként. Ez utóbbi rendelkezés szerint a Rendırséggel együttmőködı 
személy és a fedett nyomozó kiléte, valamint a Rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. 
törvény 64. § (8) bekezdése alapján az ott megjelölt nyilvántartásokban lévı fedıadatok 
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elhelyezésének ténye és az elhelyezésre vonatkozó rendelkezést tartalmazó okirat vagy 
más adathordozó. 
Az államtitokká minısítés leghosszabb érvényességi ideje: 90 év. 
 
Szerintünk az az adat, hogy a bírósághoz titkos információgyőjtés engedélyezésére hány 
kérelem érkezett nem tartozik sem az elıbbi, sem az utóbbi szakasz szerint 
meghatározott kategóriába. Föntiek kifejezetten azon információkat rendelik titkossá 
minısíteni, melyek már magának a titkos információgyőjtési tevékenységnek a során 
keletkeztek. Bár a PKKB már elsı válaszában megjelölte, hogy a titokká minısítés 
alapja az OIT határozata, utóbb feltett kérdésünkre kiegészítette ezt a fönt is említett, az 
államtitokköri jegyzékre vonatkozó információval. A PKKB levelébıl azonban 
egyértelmően kiderül az, hogy az adat nem lehet egyszerre állam és szolgálati titok is, 
tehát akkor van lehetıség a szolgálati titokká minısítésre, ha az adat nem államtitok. A 
levél megválaszolatlanul hagyta azt a kérdést, hogy mennyi a minısítés érvényességi 
ideje. Tájékoztatásul azt közli, hogy az állam vagy szolgálati titok körébe tartozó 
kérdésben semmiféle tájékoztatás nem adható. 
 
A tatabányai bíróság saját hatáskörében nem válaszolta meg a kérdést, arra 
hivatkozással, hogy a titkos információgyőjtés engedélyezése a megyei bíróság 
hatáskörébe tartozott. Levelünket a Komárom-Esztergom Megyei Bírósághoz 
továbbította, mely jogalapra hivatkozás nélkül azért tagadta meg az adat közlését, mert 
az államtitok. 

A Pesti Központi Kerületi Bíróság valamint a Nyíregyházi Városi Bíróság válaszában 
indokolással tagadta meg az általunk kért adatok közlését. Mindkét bíróság az OIT 
határozat 1. pontjában foglaltakra hivatkozva, az adatokat szolgálati titok voltuk miatt 
nem közölte. A Nyíregyházi Városi Bíróság utóbb elküldött levelünkre válaszolva 
korábbi levelében közölteket ismételte meg, eszerint a minısítés az OIT határozattal 
történt meg, mellyel a bírósági elnökök, minden a titkos információgyőjtésre vonatkozó 
adatot a szolgálati titokköri jegyzékbe felvettek. A bíróság arra vonatkozóan is közöl 
információt, hogy hogyan lehetséges ezekben az iratokban kutatni. Levelében közli, 
hogy a Legfelsıbb Bíróság, az ítélıtáblák és a megyei bíróságok Titokvédelmi 
Szabályzatáról szóló 5/1998/V.6. OIT ajánlás 42. pontja alapján a minısített adat 
kutatás céljára történı felhasználását a minısítı – a kutatásra jogosult írásbeli kérelmére 
- engedélyezheti. A kérelemnek tartalmazni kell a kutatásra jogosult tudományos kutató 
intézmény megnevezését, székhelyét, valamint az intézet nevében eljáró kutató 
személyazonosító adatait. Ugyanezen ajánlás 9. pontja szerint a szolgálati titokká 
minısítésre  megyei bíróság elnöke jogosult. 

A Szegedi Városi Bíróság levelében arra hivatkozott, hogy a titkos ügykezelés 
szabályai szerint kell eljárni, ezért nem adhat felvilágosítást. Az erre megfogalmazott 
kérésünkre, melyben arról kértünk felvilágosítás, hogy az adatok állam vagy szolgálati 
titoknak minısülnek-e és hogyan történik annak minısítése azt a választ kaptuk, hogy 
minden irat minısítése egyedileg történik. A bíróság nem adott információt arról, hogy 
a minısítés az szolgálati vagy államtitokként történik-e. 

A Kecskeméti valamint a Gyıri Városi Bíróság válaszában állam- ill. szolgálati 
titokként jelöli meg a kért adatokat, nem határozva meg konkrétan, melyik kategóriába 
esnek azok. Ez önmagában még lehetséges, hiszen a fentiekben is megállapítottuk, hogy 



 52 

az adatok államtitkot is képezhetnek. De egy adat nem lehet egyszerre szolgálati titok is 
és államtitok is. A kecskeméti bíróság csak az utóbb elküldött kérelmünkre jelöli meg 
az adatközlés megtagadásának jogalapját, az államtitokról szóló törvény mellékletére 
hivatkozással, pontos szakasz megjelölése nélkül, míg a gyıri bíróság szerint az adat a 
Rendırségrıl szóló törvény alapján nem adható ki. A gyıri bíróság utóbbi levelünkre 
már nem közölt érdemleges információt, s azt sem jelölte meg, hogy szerinte a kért 
adatok állam- vagy szolgálati titkot képeznek-e. Az ismételten feltett kérdésünkre a 
bíróság azt nyilatkozta, nem áll módjában semmilyen további információnak a 
megadása. 

Egyedül a Kaposvári Városi Bíróság tagadta meg a választ arra hivatkozással, hogy 
nincs az adott tárgyban rendelkezésükre álló nyilvántartás. A Nyíregyházi Városi 
Bíróság is – bár az adatközlést arra hivatkozással tagadta meg, hogy a kért adatok 
szolgálati titkot képeznek – jelezte, hogy a kért adatok nincsenek a bíróság kezelésében. 
Nem találtunk jogszabályi alapot arra nézve, hogy a titkos információgyőjtés 
engedélyezésére vonatkozó adatokat a helyi bíróságok milyen módon tartják nyilván, de 
abból, hogy két bíróság is tudatta velünk a hozzájuk érkezett kérelmek számát, arra kell 
következtetnünk, hogy az adat valamilyen formában megtalálható a bíróságokon. 
Enélkül nem képzelhetı el a munka ésszerő szervezése sem. 

 
Nem kis meglepetésünkre három bíróság adott választ arra a kérdésre, hogy hány 
kérelem érkezett hozzájuk titkos információgyőjtés engedélyezésére. A Gyulai Városi 
Bíróság válaszában közölte, hogy egyetlen ilyen kérelem sem volt az elmúlt évben a 
bíróság elıtt. Míg a Szolnoki Városi Bíróság tájékoztatása szerint 20 kérelem érkezett 
hozzájuk. A további kérdésekre a szolnoki bíróság is megtagadta a válaszadást, a 
rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV törvény 63.§ (2) bekezdése alapján, mely szerint a 
titkos információgyőjtés során beszerzett adat a büntetıeljárásban a bizonyítási 
eszközként való felhasználásáig, továbbá a Rendırséggel együttmőködı személy és a 
fedett nyomozó kiléte, az információgyőjtés ténye és technikai részlete államtitoknak 
minısül. 
Ismételt kérdésünkre válaszolva ugyanezt a jogalapot jelölte meg azzal kiegészítve, 
hogy a minısítı a nyomozóhatóság erre feljogosított tagja, így a rendırség esetén a 
Megyei Rendır-fıkapitányság bőnügyi igazgatója, a Vám- és Pénzügyırség esetén a 
Megyei Nyomozóhivatal parancsnoka. A bíróság levelében az államtitokká minısítés 
idejét 50 évben jelölte meg. A bíróság válaszában nem közli, hogy a fönt említett 
szervek vezetıi mely jogszabály alapján jogosultak a titokká minısítésre, úgyszintén azt 
sem, mely jogszabály határozza meg a minısítés idejét 50 évben. 
Véleményünk szerint a titkos információgyőjtés engedélyezésével kapcsolatban a 
bíróságon születı döntések adatai nem tartoznak a „titkos információgyőjtés során 
beszerzett adatok” közzé. Ez a megfogalmazás egyértelmően azokra az információkra 
vonatkozik, melyek a titkos adatgyőjtés folytatása során jutnak a rendırség tudomására. 
A Ttv. taxatíve felsorolja azokat a személyeket, akiknek joguk van valamely adat 
titokká minısítésére. E felsorolásban a 6.§ (1) bekezdés z.) pontjában szerepel ugyan a 
törvény által minısítésre feljogosított személy kitétel, de nem találtunk olyan 
jogszabályt, mely azokat minısítésre feljogosította volna. 
 
A pécsi bíróság egyáltalán nem válaszolt levelünkre. 
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A debreceni, egri, székefehérvári, szekszárdi, szombathelyi és veszprémi városi 
bíróságok indokolás nélkül hagyták kérdésünket megválaszolatlanul. 
 

A föntiek alapján, mind a kérdésünkre adott válaszok rendkívül eltérı volta, mind a 
titokká minısítés jogalapjának határozatlansága miatt arra a következtetésre jutottunk, 
hogy nincs egységes jogértelmezés, és egységes gyakorlat arra, hogy a bíróságok 
hogyan minısítik és hogyan kezelik a titkos információgyőjtéssel kapcsolatos adatokat.  

A PKKB és Nyíregyházi Városi Bíróság az a két bíróság, mely mindhárom kérdésünkre 
megtagadta a választ és az indokolásban is teljesen megegyezı jogalapra helyezkedtek. 
Ha nem tekintjük azon bíróságokat melyek egyáltalán nem válaszoltak levelünkre, vagy 
az adott kérdést hagyták figyelmen kívül, nincs másik két olyan bíróság a válaszadók 
között, amelyik ugyanazt a választ, ugyanarra a jogalapra hivatkozva adta volna. 

Azon bíróságok, melyek az adatot államtitoknak tekintik eltérı jogalapra hivatkoznak. 
A Zalaegerszegi Városi Bíróság szerint a Ttv. mellékletének 46. pontja, míg a Gyıri 
Városi bíróság szerint a rendırségi törvény az, mely alapján az adat titoknak minısül. A 
gyıri bíróság második levelében ezt szintén a Ttv. 46. és 46/A. pontjával egészítette ki. 
A Szolnoki Városi Bíróság utóbb feltett levelünkre adott válaszában szintén a 
rendırségi törvényt jelölte meg a titokminısítés alapjaként, de az a bíróság a beérkezett 
kérelmek számát nem tekintette államtitoknak, hiszen közölte azt. Ugyanakkor a titok 
érvényességi idejét 50 évben határozta meg. 

Mindehhez hozzátartozik, hogy az adatközlést akkor lehet megtagadni, ha az adat 
egyedileg ténylegesen minısítésre került. Ezt a kutatás során természetesen nem tudtuk 
kontrollálni. A megküldött levelekbıl - bár ennek vizsgálata a kutatás elején nem állt 
szándékunkban - az is kiderült számunkra, hogy a titokká minısítés idejére vonatkozóan 
sincs konszenzus. Az nyilvánvaló, hogy ha az adatot szolgálati titokká minısítik annak 
maximális ideje 20 év lehet. Ezt a választ kaptuk a Nyíregyházi Városi Bíróság 
elnökétıl, utóbb elküldött levelünkre. Ugyanerre a levélre válaszolva a Szolnoki Városi 
Bíróság véleménye szerint az adatok államtitkot képeznek és egységesen 50 évre 
történik a  minısítésük. E két bíróságon kívül mások nem nyilatkoztak, a második 
levelünkre sem a minısítés idejére vonatkozóan. 

 

A bíróságok gyakorlata a titkos információgyőjtéssel kapcsolatos adatok tekintetében 
nem tükröz egységes és koherens jogértelmezést. Ez aggasztó abból a szempontból, 
hogy az állampolgári jogokat azon belül az információs jogokat súlyosan érintı 
kérdésrıl van szó. A titkos információgyőjtések engedélyezésének nagyságrendje is 
sokat elárulhat arról, hogy a rendırség milyen gyakorisággal fordul a személyiségi 
jogokat sértı eszközök alkalmazásához, valamint arról, hogy a jogalkotó szándéka, 
vagyis a rendırségi titkos adatgyőjtés bírói kontrollja ténylegesen érvényesül-e vagy az 
engedélyeket az esetek nagy részében a feltételek részletes vizsgálata nélkül a bíróság 
megadja. A kutatás arra a következtetésre vezetett, hogy a bíróságok ezeket az adatokat 
mindenképp minısített adatokként kezelik, azokról nem adnak felvilágosítást akkor 
sem, ha csak statisztikai jellegő adatkéréssel találják szembe magukat. Ugyanakkor a 
jogállamiság, a jogbiztonság szempontjából probléma, hogy a titokká minısítés és 
titokkénti kezelés jogalapja ilyen homályos képet mutat. Mint láttuk, két bíróság 
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válaszát leszámítva nem volt másik kettı, mely ugyanazt a választ ugyanazzal a 
jogalappal alátámasztva közölte volna adatkérésünkre. 

 

Összefoglaló értékelés és befejezés 
 
 
Az igazságszolgáltatás mőködésének az áttekinthetısége, az ítélkezés 
megismerhetısége az alkotmányban foglalt jogállamiság s az annak részeként 
értelmezett jogbiztonság elengedhetetlen feltétele. A bírói mőködés nyilvánosságát, azt, 
hogy „az ítéletek, mint tanácskozások csak nyilvánosan tartassanak”, Széchenyi is 
garanciának tekintette Stádium címő írásában.39 
Föntiekben ismertetett kutatásunkban kellı mértékben kívántuk hangsúlyozni, hogy az 
igazságszolgáltatás mőködésének áttekinthetısége nem valósítható meg a konkuráló 
alapjogok, a személyes adatok védelméhez főzıdı jog és a titokvédelem tiszteletben 
tartása nélkül. A személyiség védelme, az állam titkai, valamint az igazságszolgáltatás 
érdekei közötti ellentét áttekintése mellett, igyekeztünk nagy hangsúlyt helyezni a 
mindennapi, gyakorlati adatkezelés és egységes, koherens jogalkalmazás 
hiányosságaira, s azon jelenségekre, melyek szerintünk a gyakorlatban nem felelnek 
meg az alkotmányban foglalt információnyilvánossági követelményeknek. A témának 
már az elméleti tárgyalása is felveti az itt jelentkezı problémák rendkívüli 
komplexitását. Csupán a jogszabályok vizsgálatával, és azoknak az alkotmányos 
követelményekkel való összevetésével számos orvosolandó problémára lelünk. Nem 
véletlen, hogy legalább ennyi probléma jelentkezik a gyakorlatban, hiszen itt a nem 
megfelelı tartalmú jogi normák értelmezése a feladat, amit helyesen megvalósítani 
olykor lehetetlen. 
 
A kutatás alapján készült elemzés annak bemutatására és alátámasztására szolgál, hogy 
a bíróságok nem értelmezik azonosan a közérdekő adatok nyilvánosságából eredı, s 
rájuk kötelezettséget hárító jogot, s azt, hogy milyen utakon biztosítsák e jog 
érvényesítését. A munka során rámutattunk több olyan problémára is, melyek esetében 
az információszabadság, s ezáltal a jogbiztonság nem megfelelı érvényesülése a 
jogalkotó és nem a jogalkalmazó hibája. Az itt következı összefoglalóban 
megpróbálunk egyrészt egy összefoglaló képet festeni arról, hogyan viszonyultak a 
magyar bíróságok a közérdekő adatok kiadására vonatkozó kérelmünkre, majd rátérünk 
az egyes, a munka során felmerült kérdések és problémák összefoglalására.  
 
Ha általában kell képet alkotni a magyar bíróságokról e kutatás tükrében, azt 
mondhatjuk a válaszok számából, hogy a 39 megkérdezett bíróság közül 38 figyelembe 
vette a kérelmünket és arra vagy érdemben válaszolt, vagy az adatközlést minden 
kérdésre vonatkozó indokolással vagy legalább azok egy részének indokolásával 
utasított el. Ilyen válaszokat kaptunk minden megyei bíróságtól, s egyetlen városi 
bíróság okán nem számolhatunk be 100%-os válaszadási arányról. A 39 bíróság közül 
csak egy akadt, amely nem vett tudomást a két alkalommal elküldött kérelemrıl ez a 
Pécsi Városi Bíróság, amelytıl semmilyen választ nem kaptunk. Összességében 
                                                 
39 Széchenyi István: Stádium, Bp. 1958. 65. old. 
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elmondható, hogy a bíróságokhoz küldött bármely tartalmú kérelem, nem marad 
megválaszolatlanul, mégha ez nem is jelenti minden esetben azt, hogy a kérdéseinkre 
pontos, vagy indokolással és jogalap megjelölésével elutasító választ kapunk. 
 
A megyei és a városi bíróságokat összehasonlítva a megyei bíróságok válaszadási 
hajlandósága nagyobb volt. Ez a második, a mulasztásra figyelmeztetı levélre adott 
válaszok számából is kitőnt, hiszen erre is 6 válaszlevél érkezett, s késve ugyan, de még 
a második levél elküldése elıtt kaptunk meg 3 választ. A második levélre érkezett 
válaszok esetében a városi bíróságoknál inkább azt a tendenciát tapasztaltuk, hogy ha az 
elsı adatkérésre nem érkezett adatközlés, akkor a bíróság a másodikat is figyelmen 
kívül hagyta. A mulasztásra figyelmeztetı levélre érkezett válaszok számának az 
eltérése nem adódhat abból, hogy esetleg a városi bíróságok már eleve nagyobb 
számban válaszoltak az elsı levélre, hiszen az idıben érkezett, tehát a törvényi 
határidıvel választ adó megyei és városi bíróságok száma teljesen megegyezik. 9 
megyei és 9 városi bíróság tartotta be a határidıt, a megyeiek esetében mindnél 100%-
os a válaszadási arány tehát 5 kérdésre kaptunk számszerő, vagy indokolással elutasított 
választ, míg a városiak esetében a válaszok száma ingadozik az 5 és a maximális 8 
között. Ez persze adódhat abból, hogy a megyei bíróságoknak kevésbé kényes kérdést 
tettünk föl, míg a helyi bíróságoknak megfogalmazott titkos információgyőjtésre 
vonatkozó kérdés, amely nagyobb jogértelmezési nehézséget okozhatott, másrészt a 
megyei bíróságokhoz intézett kérdésekhez képest hárommal növelte a közlendı adatok 
számát is.  
 
Ami a bíróságok összehasonlítását illeti, a kérdésekre adott érdemi információk számát 
és a válaszadás idejét vettük figyelembe. Ennek vizsgálata alapján elmondhatjuk, hogy a 
megyei bíróságok esetében 5 bíróság teljesítette a törvény alapján fennálló 
követelményt, valamennyi kérdésre érdemi választ adott, ami 5 számszerő adatközlést 
jelent, s azt a júliusi 22. napi határidın belül. Ezek a Csongrád Megyei, a Békés és 
Somogy Megyei, a Heves Megyei valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróságok 
voltak. Leveleiket a fenti sorrendben juttatták el hozzánk, a Békés és Somogy Megyei 
Bíróság ugyanazon a napon, július 11-én adta postára a választ. 
A Fejér Megyei, Vas Megyei és Hajdú-Bihar-Megyei Bíróságok 3 kérdést válaszoltak 
meg érdemben határidın belül. A Baranya, és Zala Megyei Bíróságok 5, a Komárom-
Esztergom Megyei Bíróság 4 számszerő választ közölt határidın túl. A Fıvárosi és a 
Bács-Kiskun Megyei Bíróság ennél is kevesebb, 3 számszerő választ adott a törvényi 
határidı lejárta után. A fennmaradó bíróságok válaszadási aránya ennél is alacsonyabb. 
 
A helyi bíróságok esetében nem számolhatunk be arról, hogy határidın belül érkezett 
volna 8, azaz a maximálisan adható érdemi válasz. Ennek oka a titkos 
információgyőjtésre vonatkozó kérdésünk. Így a leggyorsabban a legtöbb adatot közlı 
bíróságok azok, amelyek a határidın belül 5 kérdésünket válaszolták meg érdemben. 
Megjegyezzük, hogy mivel a helyi bíróságok esetében a titkos információgyőjtésre 
vonatkozóan külön kérelemmel is fordultunk a valamilyen választ az elsı adatkérésre is 
adó bíróságokhoz, az erre adott válaszok tartalma és azok idıbeli érkezése alapján még 
határozottabb képet kapunk arról, melyek a kérelmekre idıben és a legkielégítıbb 
módon válaszoló bíróságok.  
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Öt érdemi választ a Nyíregyházi Városi Bíróságtól, a Gyulai Városi Bíróságtól és az 
Egri Városi Bíróságtól kaptunk, az említettek a fenti sorrendben küldték el válaszaikat. 
A Gyulai Városi Bíróság a titkos információgyőjtésre vonatkozó elsı kérdésünket is 
megválaszolta, közölte, hogy nem érkezett ilyen kérelem a bírósághoz. Ezért ennek a 
bíróságnak nem küldtünk ismételten levelet a titkos információgyőjtés jogi alapjait 
tudakolva. A másik két bíróság viszont arra a levelünkre is a legrövidebb határidıvel 
válaszolt érdemben, a nyíregyházi szeptember 8. napján, az egri egy nappal késıbb. 
Általában a Nyíregyházi Városi Bíróság volt az, mely kérelmeinkre a legszélesebb körő, 
legpontosabb tájékoztatást adta, minden esetben az adatközlés vagy annak elutasítása 
jogalapjának a megjelölésével és mindig a törvényi határidın belül. 
A Gyıri Városi Bíróság, a Kaposvári Városi Bíróság és a Pesti Központi Kerületi 
Bíróság szintén a törvényi határidın belül, a felsorolás sorrendjében közöltek 3 érdemi 
választ a nyolc kérdésre. A legrészletesebb információkat a titkos információgyőjtésre 
vonatkozóan az említett bíróságok közül a PKKB adta, mely megjelölte mi az alapja a 
harmadik kérdés adatainak titkossá nyilvánításának, ugyanígy járt el a Gyıri Városi 
Bíróság, de nem azonos jogalapot jelöltek meg. A kaposvári bíróság a nyilvántartás 
hiányára hivatkozva nem közölt 5 adatot.  Mind a gyıri, mind a pesti kerületi bíróság 
válaszolt az utóbb feltett kérdésünkre is, szeptember 8-án és 11-én, tehát ekkor is a 
törvényi határidın belül. Mindkét bíróság pontos jogalapot jelöl meg a titkos 
információgyőjtés adatainak titkossá minısítésére vonatkozó kérdésben. 
(Megjegyezzük, hogy a jelölt jogalapok itt részben megegyeznek.) 
A városi bíróságok esetében kiemelkedıen a nyíregyházi, gyulai és egri, majd a közölt 
információk tekintetében ezt követı Pesti Központi Kerületi Bíróság, Gyıri Városi 
Bíróság és Kaposvári Városi Bíróság azok, melyek nagyszámú érdemi választ törvényi 
határidın belül hoztak tudomásunkra. A szolnoki és balassagyarmati bíróság összesen 
6, míg a miskolci, székesfehérvári és zalaegerszegi bíróságok 5, a veszprémi bíróság 4 
értékelhetı választ adtak határidın túl. 
 
Az alábbiakban, a tanulmány során más ismertetett problémák részletes megismétlése 
nélkül, csupán összefoglaló jelleggel közöljük, mely kérdésekben vált világossá a 
bíróságok eltérı jogértelmezési gyakorlata.  
Mint már leírtuk, elsısorban a jogi szabályozás hiányára vezethetı vissza, hogy a 
bíróságok bizonytalanok a közérdekő adatközlés és a kutatási kérelem elhatárolásában. 
Tekintettel arra, hogy kérdéseinkkel nem kívántunk személyes adatokat megismerni, 
sem pedig bírósági iratokba betekintést nyerni, kérelmünket csak adatkérésnek és nem 
kutatási kérelemnek kellett tekinteni. Ezért szükségtelen volt néhány bíróság részérıl a 
megyei elnököktıl való engedélykérés vagy a kérelemnek a megyei bíróságra 
továbbítása. 
Korábbi tapasztalatainkra támaszkodva is állíthatjuk, hogy a kutatási engedély feltételei 
a kutatás engedélyezésének eljárási szabályai tekintetében teljes bizonytalanság 
uralkodik. Nincsenek meg a megfelelı szintő jogi normák, melyek szabályoznák a 
bírósági anyagokban való kutatást, s szektorális normák hiányában a bírák az általános 
szabályokat alkalmazzák, de azt óriási eltérésekkel, ami szubjektív, minden tárgyilagos 
alapot nélkülözı engedélyezési gyakorlathoz vezet. Nem felel meg a jogbiztonság 
követelményének, ha a kutatás engedélyezésének feltételeit szinte senki számára meg 
nem ismerhetı, nem nyilvános Országos Igazságszolgáltatási Tanácsi hivatalos 
állásfoglalásokban határozzák meg, minden formális szabály betartása nélkül.  
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A bíróságok nem kezelik egységesen a titkos információgyőjtés engedélyezésére 
vonatkozó statisztikai adatokat, s nem mutat koherens gyakorlatot az sem, hogy a 
bíróságok ezeket az adatokat egyértelmően állam- vagy szolgálati titokként kezelik-e, 
állam- vagy szolgálati titoknak minısítik-e azokat. Itt nem ismételjük meg a vonatkozó 
fejezetben e kérdés tárgyában kifejtett jogértelmezésünket, csak azt hangsúlyozzuk, 
hogy a bíróságok válaszaiból nem derült ki számunkra egyértelmően, hogy azok ezen 
adatok minıségével tisztában lennének. Jogi szabályozás, vagy esetleg számunkra, 
kutatók vagy a nagyközönség számára is megismerhetı jogi szabályozás hiányában nem 
nyilvánvaló, hogy a titkos információgyőjtés engedélyezésére vonatkozó statisztikai 
adatok a bíróságok kezelésében vannak-e vagy sem, hiszen míg volt olyan bíróság 
amely pontos adatot közölt velünk, mások a  nyilvántartás hiánya miatt nem tudták ezt 
megtenni. Ennél aggasztóbb, hogy bár teljesen világos és egyértelmő a rendırségi 
törvény azon szabálya, mely a titkos információgyőjtés engedélyezését a helyi bíróság 
megyei bíróság elnöke által kijelölt bírájának hatáskörébe utalja, két bíróság is 
(Tatabányai Városi Bíróság, Balassagyarmati Városi Bíróság) azt közölte válaszában, 
hogy az engedélyezés nem tartozott a hatáskörébe. Véleményünk szerint a törvényben 
maghatározott hatásköri szabályok minden bíróságra egységesen vonatkoznak, a 
bírósági rendszer mőködése csak akkor felel meg a jogállamiság követelményének, ha 
az egységes és mindenki számára megismerhetı hatásköri és illetékességi szabályok 
alapján mőködik. 
A kutatás során tapasztaltak miatt azzal kapcsolatban is kétely merült föl bennünk, hogy 
az azonos szinten mőködı bíróságok ügyeiket nyilvántartó lajstromai azonosak 
lennének. Megerısítette kételyünket, amikor nagyszámban kaptunk választ a közérdekő 
adatközlés megtagadása miatt indított perek számára vonatkozóan, mely nem a 
lajstromból közvetlenül megismerhetı adat. Néhány bíróság szintén a nyilvántartás 
hiányára hivatkozva utasította vissza az országgyőlési képviselıválasztással kapcsolatos 
kifogások számának közlését, miközben a válaszolók aránya e kérdésben magasabb 
volt, mint az általunk eredetileg várt statisztikai adatkérés esetében. A mai információs 
technikák és számítógépes nyilvántartások mellett egyébként sem képzelhetı el, hogy 
az általunk kért bármely adat elıállítása aránytalan terhet jelentett volna. 
 
 
Míg néhány évvel ezt megelızıen is az információs jogok közül a személyes adatok 
védelme sokkal dominánsabban jelent meg, mint az információnyilvánosság, az állam, 
és az egyes államhatalmi ágak mőködésének átláthatósága az utóbbi években kerül 
egyre erıteljesebben a figyelem középpontjába. S itt nem elsısorban a politikai hatalmat 
gyakorló állami szféra átláthatóságára gondolunk, mely mindig a viták kereszttüzében 
áll, hanem arra, hogy a nem politikai hatalommal bíró, de az állami 
hatalomgyakorlásnak részét képezı hatalmaknak, így az igazságszolgáltatásnak is meg 
kell felelni az állami élet átláthatósága követelményének, még ha az itt érvényesülı 
szabályoknak jobban figyelembe kell venni a személyiségi jogok és az 
információnyilvánosság mint alapjogok közötti mérlegelés alkotmányos követelményét. 
A politikai hatalomgyakorlás minél szélesebb körő nyilvánosságának a megteremtését 
követıen a bíróságoknak is el kell jutni az adatnyilvánosság, az elektronikus 
információnyilvánosság magasabb szintjére. Ehhez nemcsak a jogalkalmazás 
csiszolására, hanem sok esetbe megfelelı jogi normák megalkotására van szükség. A 
kutatás tapasztalatai egyértelmően rámutattak arra, hogy itt nemcsak az 
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információnyilvánosság kérdése, hanem a jogállami követelményeknek való megfelelés, 
az egységes bírósági jogértelmezés, jogbiztonság feltételei is érintettek. Reméljük, hogy 
munkánk kellıen kifejezi a tárgyalt problémák összetettségét, s rámutat arra, hogy a 
joggyakorlat vizsgálatával és a joggyakorlat összehasonlító elemzésével sokszor még 
olyan kérdések is vitatottá, bizonytalanná válnak, melyekre vonatkozóan a jogszabályok 
kielégítı iránymutatást adnak. A jogbiztonság követelménye, mely fennáll a 
jogalkotással, a jogszabályokkal szemben, ugyanígy érvényesítendı a jogalkalmazásban 
s a bírósági gyakorlat az, mely sok esetben a jogszabályi hiányosságok kiküszöbölésére 
hivatott e cél elérése érdekében. 
 


