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Rövidítések jegyzéke
Alaptörvény

Magyarország Alaptörvénye

Art.

az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL.
törvény

[régi] Art.

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

Avtv.

1992. évi LXIII. törvény a személyes
adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról

Bszi.

a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról
szóló 2011. évi CLXI. törvény

Büsz.

a bírósági ügyvitel szabályairól szóló
14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet

Ctv.

a
cégnyilvánosságról,
a
bírósági
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló
2006. évi V. törvény

EJEB

Az Emberi Jogok Európai Bírósága

[régi] Hpt.

a
hitelintézetekről
és
pénzügyi
vállalkozásokról szóló 1996. évi XCII.
törvény

Info tv.

az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény

Kbt.

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény

Közérdekű adat

az állami vagy helyi önkormányzati
feladatot,
valamint
jogszabályban
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó
szerv vagy személy kezelésében lévő és
tevékenységére
vonatkozó
vagy
közfeladatának ellátásával összefüggésben
keletkezett, a személyes adat fogalma alá
nem eső, bármilyen módon vagy formában
rögzített információ vagy ismeret,
függetlenül kezelésének módjától, önálló
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vagy gyűjteményes
jellegétől,
így
különösen a hatáskörre, illetékességre,
szervezeti
felépítésre,
szakmai
tevékenységre, annak eredményességére is
kiterjedő
értékelésére,
a
birtokolt
adatfajtákra és a működést szabályozó
jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra,
a megkötött szerződésekre vonatkozó adat
(Info tv. 3. § 5. pont)
Közérdekből nyilvános adat

a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó
minden
olyan
adat,
amelynek
nyilvánosságra
hozatalát,
megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé
tételét törvény közérdekből elrendel (Info
tv. 3. § 6. pont)

régi Pp.

a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi
III. törvény

Pp.

a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi
CXXX. törvény

Ptk.

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény

Római Egyezmény

az emberi jogok és az alapvető szabadságok
védelméről szóló, Rómában, 1950.
november 4-én kelt Egyezmény

Ütvt.

az üzletit titok védelméről szóló 2018. évi
LIV. törvény
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1. A joggyakorlat-elemző csoport felállítása, személyi összetétele
[1]

[2]

[3]

A Kúria elnöke 2017. február 1-jén a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény (Bszi.) 29-30. §-aiban foglalt rendelkezések alapján a közérdekű adatok
kiadásával kapcsolatos bírói gyakorlat tárgykörének vizsgálatára joggyakorlat-elemző
csoportot hozott létre.
A csoport vezetésével dr. Baka András kúriai bírót (tanácselnököt) bízta meg, és a csoport
tagjaiként kijelölte:
Böszörményiné dr. Kovács Katalin kúriai tanácselnököt,
dr. Erőss Monika kúriai bírót,
dr. Kovács Zsuzsanna kúriai bírót,
dr. Orosz Árpád kúriai tanácselnököt,
dr. Pataki Árpád kúriai bírót,
dr. Vasady Lóránt kúriára beosztott bírót.
A csoport vezetőjének javaslatára, a Bszi. 29. § (2) bekezdése alapján, a csoport munkájába
bevonta, és a csoport munkájában részt vett:
dr. Hercsik Zita bíró,
dr. Palotás Gergely bíró,
dr. Villám Krisztián alkotmánybírósági főtanácsadó,
dr. Somogyvári Katalin (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság),
dr. Sziklay Júlia (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság).
A joggyakorlat-elemző csoport munkáját
dr. Dékány Erika bírósági titkár és
dr. Gelencsér Dániel kúriai főtanácsadó segítette.
A joggyakorlat-elemző csoport személyi összetételére tekintettel, az elemző munka során
adott volt az aktuális bírói gyakorlat és a feldolgozott témához köthető magyar és
nemzetközi jogirodalmi álláspontok, emberi jogi és alapjogi vonatkozások alapos ismerete.
A joggyakorlat-elemző csoport a munka során mindvégig nagy figyelmet fordított az
adatvédelemmel foglalkozó egyéb szervek és szervezetek, így például a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által közvetített tapasztalatokra, megtett
észrevételekre, javaslatokra.
2. A joggyakorlat-elemzés indokoltsága

[4]

A közérdekű adatok kiadása iránti jogosultság szoros összefüggést mutat az
információszabadsággal, mint az állam közadataihoz való hozzáférés jogát megtestesítő
jogosultsággal. Az információszabadság közelebbről az államszervezet gazdálkodásával,
működésével kapcsolatos adatok nyilvánosságának az érvényre juttatását foglalja magában.
Ezáltal biztosított a közpénzekkel való gazdálkodás ellenőrzése, a korrupció elleni harc
elősegítése, a demokratikus közvélemény formálásának és a megalapozott véleménynyilvánítás mint a felelősségteljes döntéshozatal alapjának megteremtése, valamint a sajtó
6

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

és a kutatási élet szabadságának biztosítása (a közérdekű adatokkal összefüggő elméleti és
gyakorlati kérdések kimerítő, ugyanakkor jól áttekinthető összefoglalását lásd az
összefoglaló vélemény első mellékletében).
Magyarország Alaptörvénye (Alaptörvény) VI. cikk (2) bekezdése szerint „[m]indenkinek
joga van a személyes adatai védelméhez, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez és
terjesztéséhez.” Az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése szerint „az állam és a helyi
önkormányzatok tulajdona nemzeti vagyon.” A 39. cikk (2) bekezdése szerint „[a]
közpénzekkel gazdálkodó minden szervezet köteles a nyilvánosság előtt elszámolni a
közpénzekre vonatkozó gazdálkodásával. A közpénzeket és a nemzeti vagyont az
átláthatóság és a közélet tisztaságának elve szerint kell kezelni. A közpénzekre és a nemzeti
vagyonra vonatkozó adatok közérdekű adatok.”
Az Alaptörvény említett rendelkezéseit és a közérdekű adatok megismeréséhez és
terjesztéséhez való alapjogot az Alkotmánybíróság több döntésében is értelmezte (lásd az
összefoglaló vélemény második mellékletét).
A közérdekű adatok kiadásához fűződő jogosultság nemcsak alkotmányos, de emberi jogi
megalapozottságú jognak is tekinthető. A közérdekű adatok megismerésének igénye az
Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) gyakorlatában kezdetben a
véleménynyilvánításhoz, illetve a sajtószabadsághoz való jog sajátos velejárójaként jelent
meg. Mára már a Római Egyezmény 8. és 10. cikkéhez kapcsolódóan az EJEB részletes és
következetesen alkalmazott gyakorlatot alakított ki (ehhez lásd az összefoglaló vélemény
harmadik mellékletét).
Az Alkotmánybíróság és az EJEB következetesen kialakított gyakorlatának
figyelembevétele nem mellőzhető a közérdekű adatok kiadásához való jogra vonatkozó
tételes jogi szabályozás megfelelő alkalmazása során. Ennek indoka, hogy az alkotmányos
és emberi jogi előírások betartása az állam minden szervének – így a bíróságoknak is –
Alaptörvényen vagy nemzetközi szerződésen alapuló kötelezettsége, azok be nem tartása
önálló jogorvoslati mechanizmus keretében a bírósági döntés megsemmisítéséhez, vagy az
állam elmarasztalásához vezethet. Emellett ezek a fórumok olyan részletes tartalommal
töltik meg az információhoz-jutás jogosultságát, amely a mindennapi jogalkalmazás során
– természetesen a tételes jogszabályok mindenkori szem előtt tartásával – orientáló, a
jogértelmezést segítő lehet.
A közérdekű adatok kiadására vonatkozó főbb eljárásjogi és anyagi jogi szabályokat az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Info tv.) tartalmazza. Emellett az eljárásjogi rendelkezések tekintetében a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (régi Pp.), 2018. január 1-jét követően pedig a
polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) rendelkezései, az anyagi jogi
kérdések vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és
egyéb anyagi jogi rendelkezéseket tartalmazó jogszabályok – így például 2018. augusztus
8-ától az üzletit titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény – előírásai, az Info tv.
speciális rendelkezéseire figyelemmel megfelelően alkalmazandók.
A közérdekű adatok kiadásával kapcsolatos perekkel összefüggésben megtartott
konzultációkon napvilágra került, hogy az említett törvényi szintű szabályozás közvetlen
alkalmazása sem problémamentes. Számos kérdés felvetődött, amelyekre a még
folyamatban lévő, továbbá a jövőben induló eljárásokra tekintettel választ kell adni.
Fontos utalni arra is: a társadalmi szervezetek tevékenységének megerősödésével, illetve a
politikai közélet felélénkülésével párhuzamosan a közérdekű adatok kiadása iránti perek
száma is egyre növekszik. Az ügyforgalmi statisztikák alapján egyre több olyan per van,
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amelynek célja az adatigénylő előzetes kérelme alapján ki nem adott közérdekű adatok
kiadásának kikényszerítése.
E jog – korábban vázolt – összetettségére, továbbá egyre fokozódó jelentőségére és az
ügyek nagy számára tekintettel vált szükségessé a joggyakorlat-elemzés lefolytatása.
Mindezeket előre bocsátva a joggyakorlat-elemző csoport főbb céljai a közérdekű adatok
kiadása iránt indított perek bírói gyakorlatának az egész országra kiterjedő áttekintése; az
esetlegesen ellentétes gyakorlat, és a jogszabályok értelmezésével kapcsolatos
bizonytalanságok feltárása, annak megítélése, hogy melyik a helyes gyakorlat és álláspont,
és nem utolsó sorban annak meghatározása, hogy az alkalmazandó jogszabályi
rendelkezések egységes értelmezése és alkalmazása érdekében indokolt-e PK vélemény
vagy elvi iránymutatás megalkotása.
3. A joggyakorlat-elemzés menete

[13]

[14]

[15]

[16]
[17]

A joggyakorlat-elemző csoport az alakuló ülését 2017. március 7-én 14:00 órakor tartotta
meg, amelyen a vizsgálat körét kizárólag a közérdekű adatok kiadásával kapcsolatos perek
elemzésében határozta meg. Felvetődött ugyan a tágabb összefüggések, így például egyéb
adatvédelmi kérdések, a közérdekű adatok kiadásával közvetlenül össze nem függő
kérdések elemzése is, de a téma szerteágazó voltára tekintettel a joggyakorlat-elemző
csoport tagjai egyetértettek abban, hogy az előzetesen megfogalmazott főbb célkitűzések
reális teljesítése érdekében a vizsgálat kizárólag a közérdekű adatok kiadásával összefüggő
perek tapasztalataira terjed ki. Ezzel együtt a csoport a feladatát úgy határozta meg, hogy e
körön belül mind az eljárásjogi, mind az anyagi jogi kérdéseket meg kell vizsgálni, és
tekintettel kell lenni – a már említett – alkotmányjogi és emberi jogi előírásokra és
gyakorlatra is.
A joggyakorlat-elemző csoport vezetője az alakuló ülést követően megkereste a
törvényszékek és az ítélőtáblák elnökeit, hogy küldjék meg a vizsgált tárgykörben az adott
bíróságon jogerősen befejezett ügyeket, illetve a bíróságokhoz benyújtott adatigénylésekkel
összefüggésben kiadott tájékoztatásokat.
Az említett megkeresés alapján a bíróságok – az Országos Bírósági Hivatal elnökének
közreműködésével – járásbírósági, törvényszéki és ítélőtáblai határozatokat (többségében
ítéleteket, kisebb számban végzéseket) és tájékoztatásokat bocsátottak a joggyakorlatelemző csoport rendelkezésére. A megküldött ügyeken túl a csoport célul tűzte ki a Kúria
gyakorlatának elemzését is. A vizsgálat alapjának behatárolását követően a joggyakorlatelemző csoport 2017. december 18-án 10:00-kor megtartott – szűkebb körű – ülésén
meghatározta a felterjesztett ügyek vizsgálatára vonatkozó alapvető szempontokat.
Kiindulópontként a tagok szerint az elemzés során az eljárási és anyagi jogi kérdések
különválasztása szükséges.
A vizsgálandó eljárási kérdések közül mindenekelőtt azt kell vizsgálni, hogy a perekben sor
került-e az adatkezelő előzetes megkeresésére, és az milyen eredménnyel zárult.
Vizsgálandó az adatkezelők és az adatigénylők személyének köre is. A joggyakorlat-elemző
csoport tagjai egyetértettek abban, hogy szükséges megvizsgálni a közérdekű adat kiadása
iránt előterjesztett kérelmek tartalmát, a keresetindítási határidő megtartását, a hatáskör
kérdését, a perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztásának jogkövetkezményeit,
az egy éven belül azonos adatokkal benyújtott adatigénylések eseteit, a peres eljárás
folyamatban léte alatt történő adatkiadások eseteit, a bizonyítással és a költségtérítéssel
kapcsolatos problémákat.
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[18]

[19]

[20]

[21]

Az anyagi jogi kérdések vonatkozásában vizsgálandó a közérdekű adatok, valamint a
közérdekből nyilvános adatok köre, és az adatkiadásnak az Info tv.-ben, valamint a más
jogszabályokban meghatározott korlátainak érvényesülése a peres eljárásokban. Vizsgálat
tárgyává kell tenni, a közérdekű adatok kiadásának bíróság által meghatározott formáit, azt,
hogy a bíróság miként kötelezi az adatkezelő szervet a közérdekű adat kiadására, így
például, hogy azt milyen formában, elektronikus vagy papír alapon köteles-e kiadni az
adatkezelő szerv.
A joggyakorlat-elemző csoport külön vizsgálta a bíróságokat érintő közérdekű adatok
kiadásának gyakorlatát, e körben figyelmet fordított arra, hogy mely bíróságoktól kérik a
közérdekű adatok kiadását, részletesen vizsgálta a kérelmek tartalmát, a ki nem adható
adatok körét a jogszabályok és a bírói gyakorlat alapján, valamint azt, hogy e körben a
gyakorlat mennyiben tekinthető egyégesnek.
Az elemzés lefolytatását követően a joggyakorlat-elemző csoport 2018. szeptember 27-én
13:30 perckor ismét ülést tartott, amelyen a tagok megbeszélték a vizsgálat során szerzett
tapasztalataikat, és az elkészülő összefoglaló vélemény lehetséges irányait, korlátait, az
elemzésből levonható következtetéseiket.
Mindezek alapján a joggyakorlat-elemző csoport az alábbi megállapításokat és javaslatokat
teszi.
4. Az összefoglaló vélemény jellege és struktúrája

[22]

[23]

Ez az összefoglaló vélemény a bíróságok által a Kúria részére megküldött határozatok
elemzését tartalmazza. A szűkebb értelemben vett összefoglaló vélemény nem tartalmaz
jogszabály ismertetést és elméleti eszmefuttatásokat, kizárólag a megszerzett tapasztalatok
bemutatására koncentrál. A megállapítások és javaslatok összefoglalására két nagy
részegységben kerül sor: a vélemény külön tárgyalja az eljárásjogi és anyagi jogi
kérdéseket. Az összefoglaló vélemény mellékleteként megjelennek a tagok által előzetesen
készített összefoglaló anyagok teljes terjedelmükben. Ezek már kitérnek a magyar és
nemzetközi szabályozási környezet bemutatására, és a témához kapcsolódó járulékos
kérdésekre – így például a NAIH tapasztalataira – is (ez utóbbihoz lásd az összefoglaló
vélemény negyedik mellékletét).
Az összefoglaló vélemény az elemzett ügyek alapján megszerzett tapasztalatokat, kialakult
benyomásokat és megszületett javaslatokat foglalja össze, e körben az elemzett határozatok
ügyszámának megjelölésével az összefoglaló vélemény szövege nem került elnehezítésre.
A vizsgált ügyek listája megtalálható a mellékletek sorában (lásd erről az összefoglaló
vélemény ötödik mellékletét).

Megállapítások és javaslatok
1. Eljárásjogi kérdések ..................................................................................................... [24-55]
1.1. A peres eljárást megelőző adatigénylés (előzetes adatigénylés) .............................. [24-28]
1.2. Az adatigénylő (felperes) személye .......................................................................... [29-30]
1.3. Az adatkezelő (alperes) személye ............................................................................. [31-32]
1.4. Az adatkiadás iránti kérelem ..................................................................................... [33-35]
1.5. Azonos adatkérések ................................................................................................... [36-38]
1.6. A keresetindítási határidő .......................................................................................... [39-44]
1.7. Az eljáró bíróságok hatásköre ................................................................................... [45-47]
1.8. Per alatti adatkiadás ................................................................................................... [48-50]
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1.9. Bizonyítás .................................................................................................................. [51-54]
1.10. Perbeli Egyezség ...........................................................................................................[55]
2. Anyagi jogi kérdések .................................................................................................... [56-91]
2.1. Az igényelt adatok köre ............................................................................................. [56-59]
2.2. Az adatkiadás korlátai ............................................................................................... [60-88]
2.3. A megtagadási okok vizsgálatával összefüggésben felmerült egyéb, vitás kérdések [89-91]
3. A bíróságok határozatai .............................................................................................. [92-130]
3.1. Az átvizsgált határozatokról általában ............................................................................[92]
3.2. Az elutasítások meghatározó indoka: az adat nem közérdekű adat .......................... [93-97]
3.3. A „közérdekű adatnak minősítés” kúriai gyakorlata ............................................... [98-110]
3.4. A bíróságokkal szemben benyújtott keresetek elutasításának indokai .................. [111-121]
3.5. A bírósági határozatok megszövegezésével összefüggésben észlelt problémák... [122-131]

1. Eljárásjogi kérdések
1.1. A peres eljárást megelőző adatigénylés (előzetes adatigénylés)
[24]

[25]

[26]

[27]

[28]

A peres eljárást megelőző eljárás vonatkozásában a joggyakorlat-elemző csoport által
vizsgált ítéletekből kitűnik, hogy az eljárás alapvető menetével a peres felek ebben a
tekintetben tisztában voltak (ehhez hozzájárul vélhetően az, hogy a felek döntő hányada
jogi képviselővel járt el).
Az előzetes adatigénylés során a vizsgált ügyek tükrében az a megállapítás tehető, hogy az
adatigénylések kapcsán az adatkezelők kifejezetten megtagadták az igényelt adat kiadását
az esetek többségében (mintegy 2/3-ában), kisebb részben (hozzávetőlegesen az ügyek 1/3ában) a keresetindításra az adatkezelő szervek „hallgatása” vezetett. Az ügyek egy részében
az adatigénylés iránt előterjesztett igényt részben teljesítette az adatkezelő szerv, ilyenkor
a perben érvényesített igény az adatok szűkebb körére vonatkozott.
Az adatkiadás megtagadásának indokai tipikusan a következők voltak a vizsgált ügyekben:
 az adatkezelő nem közfeladatot ellátó szerv,
 a kért adat nem közérdekű adat,
 az alperesnek nem áll a kezelésében a kért adat,
 az adat üzletit titkot tartalmaz,
 az adatkezelő által megjelölt internetes oldalon elérhető.
Az adatkezelő szerv hallgatása esetén a vizsgált ügyek körében gyakori volt, hogy a válasz
elmaradására tekintettel az adatigénylőnek meg kellett indítania a pert, majd időközben az
adatkezelő a kért adatot kiadta, ezért permegszüntetéssel, vagy perköltségviselésre kötelező
ítélettel zárult az eljárás.
Az adatközlés költséghez kötése a vizsgált ügyek kis számában volt tapasztalható az ítéletek
alapján. Mindössze egy esetben volt az igényelt költség kirívóan magas nagyságú. Ebből az
a következtetés vonható le, hogy – bizonyos várakozásokkal ellentétben – a költségek
felszámítása nem jelentett érdemi akadályt az igény érvényesítése kapcsán.
1.2. Az adatigénylő (felperes) személye

[29]

A felperesek személye szintén változatos képet mutatott. Gyakran előfordulnak felperesi
pozícióban
 társadalmi szervezetek,
 politikai pártok és
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[30]

 sajtóorgánumok.
Az áttekintett ügyek fényében az a megállapítás is megengedhető, hogy egyes társadalmi
szervezetek rendszeresen fordulnak kérelemmel különböző adatkezelőkhöz, rendszeresen
foglalkoznak ilyen perek megindításával.
1.3. Az adatkezelő (alperes) személye

[31]

[32]

A vizsgált ügyek áttekintésével rendkívül változatosnak bizonyult az, hogy kivel szemben
érvényesítettek igényt a felperesek. Az alperesi oldalon előfordultak:
 önkormányzatok,
 önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok,
 központi államigazgatási szervek,
 a Magyar Nemzeti Bank és annak különböző alapítványai,
 többségi állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek, és
 állami fenntartású egyetemek.
Az alperesek között szerepeltek bíróságok is (lásd erről a bíróságokhoz benyújtott
adatigénylésekkel foglalkozó 3.4. címet).
A vizsgált ügyek egy részében sajátosan alakult az adatkiadásra kötelezett fél személye:




Egy esetben a közös képviselő ellen úgy indítottak pert, hogy magánszemélyként
nevezték meg alperesként és közérdekű adatként a társasházzal kapcsolatos iratok
kiadására kérték kötelezni.
Egy másik esetben az önkormányzat a saját maga által alapított és kizárólagos
tulajdonában álló Zrt.-t perelte, a jogszabály által egyébként nyilvánosságra hozott
adatok kiadására.
Előfordult az is, hogy egy községi önkormányzat kérte a másik önkormányzatot a
könyvelés és számlák kiadására kötelezni, mert korábban a felperes tagja volt a közös
körjegyzőségnek, jelenleg önkormányzati hivatalnak.

1.4. Az adatkiadás iránti kérelem
[33]
[34]

[35]

Több ügyben a per előtt akár a felperes, akár az alperes a NAIH-tól állásfoglalást kért az
adatok kiadásával kapcsolatban, majd azt a perben hivatkozási alapként használták.
Az adatigénylések egyik tipikus problémája az, hogy az adatigénylő nem tudja kellő
konkrétsággal meghatározni az igényelt adatok körét. Az áttekintett ítéletek tanúsága szerint
a bíróságok ilyenkor az adatigénylő irányába jóhiszeműen járnak el utalva arra, hogy éppen
az információk hiánya miatt nem tudják gyakran pontosabban megjelölni az igénylők a kért
adatok körét.
Bár ebben a kérdésben a bírói gyakorlat már többször állást foglalt, a perekben még mindig
előfordul, hogy az adatkezelő azzal védekezik, hogy az adatigénylő kérelmében nem adta
indokát az adatok kiadásának. A joggyakorlat-elemző csoport álláspontja szerint ilyen
követelményt az alkalmazandó szabályok nem támasztanak.
1.5. Azonos adatkérések

[36]

Az elemzett ügyekben ritkán, de előfordult ugyanazon adatok kikérése különböző
időszakokra.
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[37]

[38]

Ún. „sorozatos” adatkérés is tapasztalható kis számban, ami azt jelenti, hogy ugyanazokat
az adatokat kérte ki ez a szervezet a pernyertesség szinte biztos tudatában számos
önkormányzattól (például az önkormányzati alkalmazottak számát, képesítését,
kinevezését, iskolai végzettségét illetően).
Olyan eset is fellelhető volt, amikor a pert megelőzően korábban már érvényesített
adatigényléssel azonos adatigénylés előterjesztésére olyan esetekben került sor, amikor az
adatigénylő nem indított pert a korábbi kérelmet követően vagy benyújtotta a keresetlevelet,
de az elkésett, ezért a bíróság a pert megszüntette a keresetindítási határidő elmulasztása
miatt.
1.6. A keresetindítási határidő

[39]

[40]

[41]

[42]

[43]

[44]

A keresetindítási határidő elmulasztásával összefüggésben a joggyakorlat-elemző
csoportnak nem állt rendelkezésére elegendő adat ahhoz, hogy a határidő elmulasztásával
kapcsolatban megállapítást tegyen. E körben a csoport az alábbi kérdéseket észlelte a
vizsgálat során.
A vizsgált ügyek közül egy ügyben a bíróság állást foglalt a keresetindítási határidő kezdetét
illetően. A bíróság szerint figyelemmel arra, hogy a felperes nem jelölte meg elektronikus
elérhetőségét az adatigénylés iránti kérelmében, a válasz postai és nem elektronikus úton
való kézbesítésétől számítandó a keresetindítási határidő.
A keresetlevél benyújtása a pert megelőző cselekménye a felperesnek, így az nem minősül
perbeli cselekménynek. Éppen ezért a határidők számítására – anyagi jogi határidőről lévén
szó – nem az eljárásjogi törvény szabályai, hanem a Ptk. 8:3. §-ának előírásai irányadók,
így nem alkalmazható a keresetlevél benyújtására a régi Pp. 105. § (4) bekezdésében, illetve
a Pp. 149. § (4) bekezdésében foglalt szabály sem. Az e pertípusra vonatkozó keresetindítási
határidő elévülési jellegű, figyelemmel a Ptk. 6:21. §-ában foglaltakra. Ugyanakkor az Info
tv. 31. § (3) bekezdése szerint a perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén
az igazolás lehetősége nyitva áll, így amennyiben a határidő elmulasztása esetén nem él
igazolási kérelemmel az adatigénylő vagy azt sikertelenül terjeszti elő, úgy a régi Pp. 130.
§ (1) bekezdés h) pontja alapján a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának,
illetve a Pp. 176. § (1) bekezdésének i) pontja alapján a keresetlevél visszautasításának lehet
helye.
A vizsgált ügyek közül egy esetben a bíróság a keresetlevelet a régi Pp. 130. § (1) bekezdés
h) pontja alapján azért utasította el, mert a felperes a keresetindításra előírt 30 napos
határidőt elmulasztotta. A tényállás szerint a felperes kétszer nyújtott be ugyanolyan
tartalommal adatigénylés iránti kérelmet az adatkezelő szervhez. A bíróság álláspontja
szerint a felperes által második alkalommal előterjesztett adatigénylés nem új adatokra
vonatkozott, hanem abban a felperes a korábban előterjesztett igényt ismételte meg. Az
újabb kérelem előterjesztése a keresetindításra megszabott határidőt nem hosszabbítja meg.
Egy másik esetben a bíróság kifejtette: ha az adatkezelő válasza a 15 napos határidőn belül
nem érkezik meg az igénylőhöz, a keresetindítási határidő a 15 napos határidő lejártát
követő napon megindul. Ha az adatigénylés elutasításáról szóló választ az igénylő a 15
napos határidő lejártát megelőzően veszi kézhez, az elutasítás megérkezését követő napon
a keresetindítási határidő megindul. Ezzel ellentétben, ha az adatkiadást megtagadó válasz
az igénylőhöz a 15 napos határidő lejártát követően érkezik, ez a keresetindítási határidőt
nem indítja újra.
Egy harmadik esetben a bíróság szintén a hivatkozott Pp. rendelkezésre hivatkozással
utasította el a felperes keresetét. A felperes fellebbezésében kifogásolta, hogy az adatkezelő
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szerv nem nyújtott tájékoztatást az igénybe vehető jogorvoslatok köréről, ezért a
keresetindítási határidő nem kezdődött meg. A bíróság azonban – a joggyakorlat-elemző
csoport véleményével egyezően – arra az álláspontra helyezkedett, hogy az adatigénylő
akkor is a törvényben előírt keresetindítási határidőben kell, hogy előterjessze keresetét, ha
az adatkezelő egyáltalán nem válaszol az adatigénylésre. Ebből következően a perorvoslati
lehetőségekről való tájékoztatás hiánya nem befolyásolja a keresetindítási határidőt.
(Megjegyzendő, hogy a kérelemre adott válasz vonatkozásában is fellelhető meghökkentő
érvelés az alperesek oldaláról: egy ügyben az adatkezelő arra hivatkozott, hogy előzetesen
telefonon tájékoztatta az adatigénylőt arról, hogy a kért adatok közül mi adható ki, ezért
nem válaszolt írásban a benyújtott kérelemre.)
1.7. Az eljáró bíróságok hatásköre
[45]

[46]

[47]

A hatáskör kapcsán a vizsgált ügyekben jellemzően nem merült fel komolyabb
jogértelmezést igénylő probléma. Mindössze két ügyben kellett hatáskörrel kapcsolatos
kérdésben állást foglalnia az eljáró bíróságnak.
Az egyik esetben kérdésként merült fel, hogy az alperes egyetem országos hatáskörű szerve. A bíróság – helyes – álláspontja szerint az egyetem országos hatáskörű szerv,
figyelemmel arra, hogy bár székhelye egy meghatározott településen van, képzéseire az
ország minden területéről jelentkezhetnek, oktatási tevékenységét országos szinten végzi.
A másik esetben az merült fel megválaszolandó kérdésként, hogy az Info tv. 31. § (5)
bekezdésében található szabály kizárólag államigazgatási szervekre vonatkozik-e. A
felperes a per megszüntetését arra hivatkozással kérte, hogy az alperes lapkiadó nem
államigazgatási szerv, ezért az Info tv. hivatkozott fordulata nem alkalmazható, az ügy
járásbírósági hatáskörbe tartozik. E körben – a joggyakorlat-elemző csoport álláspontja
szerint – a bíróság szintén helyesen mutatott rá, hogy a szabály alkalmazásában
államigazgatási szerv alatt minden adatkezelő szervet érteni kell, a hatásköri szabály
jellegadó része az országos hatáskör (kiterjedés), az adott ügyben a lapkiadó mint
adatkezelő az egész országra kiterjedően végzi a tevékenységét, ezért a per a törvényszék
hatáskörébe tartozik.
1.8. Per alatti adatkiadás

[48]

[49]

A vizsgált ügyekben meglehetősen nagy számban, legalább az esetek egyharmadában már
vagy az első tárgyalás előtt, vagy ezt megelőzően a keresetlevél kézhezvételét követően
megtörtént az igényelt adatok kiadása; az is több esetben előfordult, hogy az eljárás során
(későbbi szakaszban) csatolták az adatkezelők az igényelt adatokat. (Megjegyzendő, hogy
a joggyakorlat-elemző csoport tagjainak nem minden esetben volt egyértelmű, hogy hány
esetben vezetett mindez az eljárás megszüntetéséhez, figyelemmel arra, hogy a tagok – kis
számú kivételtől eltekintve – az ítéleteket vizsgálták.) Az adatok kiadását követően sor
kerülhetett a per megszüntetésére, a keresettől való elállás folytán.
Adatkiadás esetén számos esetben került sor arra, hogy a felperes a keresetét a perköltségre
szállította le azzal az indokolással, hogy a megelőző eljárás során történő nem megfelelő
teljesítéssel az adatkezelő (alperes) a perre okot adott. Az ítéletek tanúsága szerint ilyen
esetekben a bíróságok rendszerint helyt adtak a perköltség iránti igénynek a túlzott igények
mellőzése mellett.
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[50]

A vizsgált ügyek közül két esetben a felperes – bár az adatok kiadására a per megindítása
előtt sor került – eredeti kereseti kérelmében kérte az alperes kötelezését, hivatkozással arra,
hogy az alperesnek a kérelemre adott válasza 15 napon belül nem érkezett meg hozzá.
1.9. Bizonyítás

[51]

[52]

[53]

[54]

Az áttekintett ítéletek tanúsága szerint a közérdekű adatok kiadása iránt indított ügyekben
általában a jogkérdések eldöntése hangsúlyos, következésképpen kevés a tételes bizonyítási
cselekmény. Kivételes esetekben fordult elő tanúbizonyítás, főként az adatok létezését
vitató esetben.
Bizonyos esetekben a felek számára nem volt egyértelmű, hogy mi minősül tény, és mi
jogkérdésnek. Egy ügyben a bíróság elutasította a szakértő kirendelésére irányuló
bizonyítási indítványt, mert annak megítélése, hogy az adatkezelőre aránytalan sérelmet
jelent-e a felperes által kért adatok nyilvánosságra kerülése, nem indokol szakértői
bizonyítást, az arányosság megítélése ugyanis jogkérdés.
Az adatkezelők (alperesek) egyik jellemző védekezése a kért adat hiányára történő
hivatkozása, márpedig nemleges tényekre (nem rendelkezik adattal) érdemben bizonyítás
nem folytatható le. Ilyen hivatkozás mellett is többször előfordult kiadásra kötelezés főként
olyan esetekben, amikor konkrét jogszabály írja elő az adat birtoklását, létét (ettől független
kérdés az, hogy ilyen esetben, vagyis az adat fizikai hiánya esetén miként lehet az ítéletet
végrehajtani).
Speciális rendelkezés hiányában a bíróságnak a közérdekű adatok kiadása iránti perekben
sem feladata a nyomozás, ezért a vizsgált ügyek egyikében az elsőfokú bíróság nem sértett
jogszabályt, amikor megtagadta a perbeli könyvtár megkeresését arra nézve, hogy a per
alperese mely könyvek köteles példányának megküldését mulasztotta el.
1.10. Perbeli egyezség

[55]

A vizsgált ügyek közül mindössze néhány esetben került sor egyezségkötésre a peres felek
között. Ennek indoka vélhetően az, hogy a legtöbb ügy pernyertességgel zárul, vagy a kért
adatokat az adatkezelő időközben kiadja, ezért egyezségkötésre nem kerülhet sor.
2. Anyagi jogi kérdések
2.1. Az igényelt adatok köre

[56]

[57]

A joggyakorlat-elemző csoport tapasztalatai alapján gyakorlatilag felleltározhatatlan a
kiadni kért közérdekű és közérdekből nyilvános adatok köre. Ezek egyik csoportját
képezték a személyzeti adatok, amelyek egyes szervezetek ügyintézőire, vezetőire, azok
szakmai képesítésére, besorolására, végzettségére vonatkoztak. A kiadni kért adatok másik
csoportját jelentették konkrétan meghatározott szerződések, megállapodások, illetve azok
mellékletei vagy a teljesítést igazoló vagy cáfoló dokumentumok. Politikusok, illetve a civil
szervezetek által kezdeményezett adatkiadásoknál gyakran szerepeltek adóval kapcsolatos
igények (például Tao támogatás), pályázati anyagok, értékelések kiadása (trafik-ügy,
földhaszonbérleti ügyek), továbbá különböző intézmények átvilágítására vonatkozó adatok,
illetve közbeszerzésekkel kapcsolatos adatok kiadására is születtek kérelmek.
Különleges igény volt például egy adott év vonatkozásában a személyi jövedelemadó
értékének kiadására vonatkozó igény egyes személyekre lebontva. Ezt a kereseti kérelmet
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[58]

[59]

jogerősen elutasították. Született adatigénylés a Paks II. szerződés kiadására is, erre
azonban minősített adatokra figyelemmel nem került sor.
Volt olyan adatigénylés is, amely a felszámolási eljárásban alkalmazott jogszabályokra
vonatkozott, amelyet az alperes bíróság a folyamatban volt nemperes eljárásban
alkalmazott.
Több esetben meglehetősen nehezen értelmezhető adatigénylésnek kellett eleget tennie az
adatkezelőnek. Az egyik ügyben az adatmegismerési igény konkrétumok megjelölése
nélkül, arra vonatkozott, hogy egy megnevezett polgármester hivatali időszaka alatt az adott
városban „összesen és tételenként hány forint beruházási érték jött önkormányzati és/vagy
állami relációban, illetve arra vonatkozóan, hogy mire, mikor és ki volt a
kedvezményezett.” Érdekes módon az adatkezelő az adatigényt a per alatt teljesítette.
2.2. Az adatkiadás korlátai

[60]

Az adatkiadást az adatkezelők az alábbi okokra hivatkozással tagadták meg:
‒ minősített adatok védelme,
‒ üzleti titok védelme,
‒ döntéselőkészítésre való hivatkozás,
‒ banktitok és adótitok,
‒ az adat hiánya, vagy az adott szerv nem adatkezelő,
‒ számlaszintű elszámolásra kötelezés,
‒ büntetőeljárás folyamatban létére hivatkozás, és
‒ személyes adatok védelme.
Az alábbiakban az egyes megtagadási okokkal összefüggésben megállapított tapasztalatok
kerülnek bemutatásra.
2.2.1. Minősített adatok

[61]

Minősített adatokra való hivatkozás mindössze egyetlen esetben történt a vizsgált ügyek
esetében, következésképpen ez a hivatkozás a gyakorlatban meglehetősen ritkának
mondható.
2.2.2. Üzleti titok

[62]

[63]

Üzleti titokra való hivatkozás főként pénzintézetek esetében, illetve gazdasági
vállalkozások esetében többször történt. Az eljárt bíróságok ezeket csak néhány esetben
osztották, például gázkereskedelemre vonatkozó szerződések részletadatai vonatkozásában.
Jellemző, hogy az adatkezelők csupán általánosságban hivatkoznak az üzleti titok
fennállására, nem tárják fel felhívás ellenére sem a bíróságok előtt, hogy konkrétan milyen
üzleti érdekek sérelméről van szól. Márpedig a pusztán általános hivatkozás ebben a körben
nem fogadható el és ebben gyakorlatilag következetes a bíróságok álláspontja.
(Természetesen a konkrét bizonyítástól való ódzkodásban adott esetben szerepet játszhat az
is, hogy ilyen módon sem kívánják az adatigénylők elé tárni konkrét üzleti megfontolásaikat
az alperesek.)
A vizsgált ügyek egyikében az Info tv. és a Ptk. rendelkezéseinek értelmezésével
megállapította a bíróság, hogy a közpénzekkel összefüggő, annak felhasználására
vonatkozó adatokat főszabály szerint nem lehet üzleti titokként kezelni, és a kiadásuk iránti
kérelem teljesítését megtagadni. Kivételt csupán azok az adatok képeznek, amelyek
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[64]

megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, úgy
mint a technológiai eljárások, műszaki megoldások, gyártási folyamatok, munkaszervezési
és logisztikai módszerek, know-how-ra vonatkozó adatok. Amennyiben azonban ezen
adatok kiadása a közérdekből nyilvános adatok megismerésének akadályát képezi, abban
az esetben ezek az adatok sem tartoznak az adatnyilvánosság alóli kivételek közé. Tényként
volt megállapítható a perben, hogy a kért adatok már lezárt pályázatokra vonatkoznak. A
pályázati eljárások lezárását követően az adatok nyilvánossága az Mttv. 62.§ (7)
bekezdéséből is következik. Az alperes a perben nem bizonyította a megtagadás
jogszerűségét. Az üzleti titokra hivatkozás körében nem jelölte meg, konkrétan mely adatok
minősülnek annak, illetve azt adta elő, hogy díjajánlatok illetve a pénzügyi tervek
megismerése eredményezi az üzleti titok megsértését. Néhány pályázó nyilatkozatát
csatolta, melyek szerint súlyos sérelmet okozna számukra az üzleti titok nyilvánosságra
hozatala.
Egy másik ügyben az alperes előadása szerint a szerződés kiadni kért mellékletében az
üzleti terv olyan adatokat tartalmazhat, amelynek nyilvánosságra kerülése a közérdekű adat
megismerésével arányban nem álló hátrányt okozhat az érintett pályázónak. Az alperes
azonban, amint arra a felperes is helyesen hivatkozott, nem nevesítette az üzleti tevékenység
végzése szempontjából lehetséges hátrányokat, még előadást sem tett arra vonatkozóan,
milyen érdeksérelem érné a nyertes pályázókat, ha gazdálkodási tervük egy részét a
nyilvánosság megismerné.
2.2.3. Döntéselőkészítésre való hivatkozás

[65]

Erre az adatkiadás megtagadási okra többször történt hivatkozás, ugyanakkor a per
folyamatban léte alatt (előtt) általában maga a döntés időközben már megszületik. Ilyen
esetben csak akkor válik eredményessé az előkészítésre való hivatkozás, ha az adatkezelő
szerv működésének veszélyeztetéséhez, a véleménye kialakítása szabadsága korlátozásához
vezetne az adat kiadása. A bíróságok ez utóbbit kivételesen látják csak indokoltnak
figyelemmel az Alkotmánybíróság vonatkozó határozatainak tartalmára, amelyek szerint a
kiadás megtagadásának okait minden esetben megszorítóan kell értelmezni. Ez a gyakorlat
a joggyakorlat-elemző csoport álláspontja szerint helytállónak, megalapozottnak tekinthető.
2.2.4. Banktitok és adótitok

[66]

Ez a hivatkozás alapvetően akkor fordul elő, ha az adatkezelő pénzintézet vagy gazdálkodó
szervezet. Ebben a vonatkozásban a vizsgált ügyek alapján az állapítható meg, hogy a bírói
gyakorlat nem fogadja el a kiterjesztő értelmezéseket figyelemmel az Alkotmánybíróság
határozatainak tartalmára is. Önmagában az adótitok az Info tv. 27. § alapján nem külön
nevesített megtagadási ok, ugyanakkor az adózás rendjéről szóló – korábban hatályos –
törvény (régi Art.) módosítása kapcsán nem kizárt a bírói gyakorlat módosulása sem, a
módosítás ugyanakkor a vizsgált időszak befejezését megelőzően született. Erre nézve
gyakorlati következmények a vizsgált ítéletek között még nem találhatóak. A vizsgált
időszakban az Alaptörvény rendelkezéseire is figyelemmel – különös tekintettel arra, ha a
pénzintézetben alapvetően állami tulajdonlás észlelhető – az állami tulajdonlás ténye, a
közpénzekkel való gazdálkodás dominál a nyilvánosság lehetőségeinek megítélésénél,
vagyis az adatkiadás mellett [lásd: Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdése, 39. § (2)
bekezdése].
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2.2.5. Nincs adat – nem adatkezelő
[67]

[68]

[69]

[70]

[71]

[72]

[73]

Ez egy meglehetősen gyakori hivatkozás az adatkezelők részéről. Az átvizsgált ítéletek
tanúsága szerint azonban a bíróságok nem automatikusan fogadják el ezt az érvelést, és ha
jogszabály szerint, vagy bármilyen ráutaló adat, információ szerint a kért adattal az
adatkezelő rendelkezik, vagy rendelkeznie kell, akkor ilyen hivatkozás mellett is adat
kiadására kötelező határozat születik az egyéb feltételek megléte esetén.
E megtagadási ok egyik altípusa az, amikor az adatkezelők arra hivatkoznak, hogy a kért
adatbázissal nem rendelkeznek, az adatokat a kért csoportosításban nem kezelik, új
minőségű adat létrehozására pedig nem kötelezhetőek a bírói gyakorlat szerint.
Így a joggyakorlat-elemző csoport által vizsgált ügyek egyikében a sajtóorgánumokra
vonatkozó adatok (támogatásaik, fenntartásuk mértéke, a velük kötött szerződések értéke
stb.) tekintetében az alperes arra hivatkozott, hogy a kért formában az adatok nem léteznek,
új adat (adatsor) létrehozására pedig a bírói gyakorlat alapján nem kötelezhető. A Kúria
szerint ebben a körben helytállóan állapította meg a jogerős ítélet, hogy az alperes érdemben
nem bizonyította, de még csak nem is adta elő, hogy ténylegesen milyen adatokkal
rendelkezik és ehhez képest valóban számottevő nehézséget jelentene-e a kért adatok
szolgáltatása (egyszerű összeadásról, egymás mellé rendezésről, vagy több személyes
kutatómunkáról lenne szó), így az alperes ezen hivatkozása nem állja meg a helyét.
Egy ügyben a szerződések és a lektori vélemények kiadására vonatkozó igény kapcsán a
Kúria szerint helytállóan foglalt állást a jogerős ítélet a kereset elutasításával. Az alperes
meg nem cáfolt előadása szerint ugyanis erre nézve további adattal az alperes fizikailag nem
rendelkezett (szerződések), a lektori vélemények felkutatása kapcsán pedig arra is
rámutatott, hogy külön nyilvántartás hiányában az számottevő munkaterhet jelentene az
alperes apparátusa számára. A bírói gyakorlat értelmében, ha a kért adat nincs rögzített
információ formájában az adatkezelő birtokában, az adatkezelő annak előállítására csak
akkor kötelezhető, ha az számottevő nehézséget nem jelent.
Alaposnak találta ugyanakkor a Kúria a pályázat nélkül foglalkoztatott oktatók
személyének megjelölésére vonatkozó felperesi igényt. A Kúria álláspontja szerint ugyanis
ennek előállítása, az erre vonatkozó adatsor felállítása semmiképpen sem igényel rendkívüli
erőfeszítést, hiszen ez egyetlen körlevéllel és az arra adott tanszéki válaszokkal
beszerezhető és könnyen összesíthető adat.
A Köztársasági Elnök mint adatkezelő vonatkozásában kiadni kért adatok esetén az alperes
arra hivatkozott, hogy a kért adatokkal nem rendelkezik, és nem létező statisztikai adatsor
előállítására nem kötelezhető. Az ügyben eljáró bíróságok úgy foglaltak állást, hogy mivel
az alperes a kért formában az adatokat nem kezeli, nem csoportosítja, annak előállításra
bírósági úton sem kötelezhető. Az adatkezelő csak a rögzített és ténylegesen a kezelésében
lévő információt, ismeretet, adatot köteles kiadni.
Az áttanulmányozott ítéletek szerint ezt a megtagadási okot is megszorítóan értelmezi a
bírói gyakorlat, amennyiben a kért adat különösebb erőfeszítés nélkül kikereshető, vagy
megteremthető, a bíróságok az adat kiadására kötelezik az adatkezelőt. Fontos szempont az
is, hogy egy-egy adat vonatkozásában egyidejűleg lehetséges az is, hogy több jogszerű
adatkezelő adatbirtokosa létezhet egyidejűleg, és ezt is figyelembe kell venni a bíróságnak
a mérlegelése során.
2.2.5. Számlaszintű elszámolásra kötelezés
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[74]

Néhány esetben történt hivatkozás arra az Info tv. rendelkezésre, amely szerint az
adatkezelő számlaszintű elszámolásra nem kötelezhető [30. § (7) bek.]. Ezeket a
hivatkozásokat a vizsgált esetekben az eljárt bíróságok jellemzően nem fogadták el, ennek
indoka jellemzően az volt, hogy önmagában az igényelt, esetlegesen jelentős számú adat
nagy mennyisége még nem jelent számlaszintű elszámolási kötelezettséget, ezt minden
esetben egyedileg kell elvégezni.
2.2.6. Büntetőeljárás tényére hivatkozás

[75]
[76]

[77]

Sajátos hivatkozási alap volt, hogy az adatokkal összefüggésben büntetőeljárás van
folyamatban.
Az egyik ügyben a bíróság kötelezte az alperest, hogy 15 napon belül elektronikus
másolatban küldje meg a felperesnek az alperesnek és jogelődjének a moszkvai
vízumkiadási gyakorlattal kapcsolatos belső vizsgálati megállapításait tartalmazó
dokumentumokat. Egyidejűleg feljogosította az alperest a kiadandó dokumentumokból a
személyes adatok kitakarására. A jogerős ítélet álláspontja szerint az Info tv. 27. § (2)
bekezdés c) pontja alapján önmagában a büntetőeljárás ténye az adatkiadás megtagadását
nem alapozhatja meg. Rögzítette azt az alapelvet, hogy amennyiben törvény a közérdekű
adat megismeréséhez való jogot korlátozza, az adat kiadásának megtagadási lehetőségét
minden esetben szűken, megszorítóan kell értelmezni. Az a tény, hogy a kereseti kérelem
tárgyát képező közérdekű adat egy büntetőeljárásban felhasználásra kerül, nem vezet oda,
hogy az adat elvesztené közérdekű jellegét. Az alperes és az elsőfokú bíróság által
hivatkozott Be. 74/B. § (3) bekezdése valójában a büntetőeljárásban résztvevőkre
tartalmaznak rendelkezéseket, a jelen per alperese a büntetőeljárásnak nem alanya. A
jogerős ítélet megállapította: a büntetőeljárás tényére való általános hivatkozás önmagában
nem felel meg a törvényben meghatározott megtagadási oknak, maga az alperes nem
nyomozó hatóság és nincs olyan törvényi felhatalmazása, hogy ő maga hivatkozhasson a
bűncselekmények üldözésének, megelőzésének érdekére a közérdekű adatigénylés
megtagadásakor.
A másik releváns ügyben a fentieket a Kúria azzal egészítette ki, hogy önmagában attól,
hogy a kiadni kért közérdekű adatot egyébként büntetőeljárásban felhasználják, oda
bekérték, az adat nem veszti el közérdekű jellegét automatikus módon. Annak megítélése,
hogy a kért adatok nyilvánossága bűncselekmények üldözése vagy megelőzése érdekében
szükséges vagy sem, egy-egy konkrét esetre vonatkoztatva ítélhető meg, miként az is, hogy
bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra tekintettel indokolt-e a korlátozás. Az Info.tv.
31. § (2) bekezdése szerint a megtagadás jogszerűségét és a megtagadás indokát az alperes
köteles bizonyítani. Ezen bizonyítási kötelezettségének a Kúria szerint az alperes nem tesz
eleget pusztán azzal, hogy igazolja a büntetőeljárás megindulásának tényét. Az alperesnek
akár a nyomozó hatóság állásfoglalását kikérve vagy ezen kikérésnek az indítványozásával
a bíróság irányában lehetett volna bizonyítania azt, hogy a konkrét esetben, a konkrét
adatoknak a büntetőeljárás során olyan jelentősége van, amely az adat kiadását alappal
korlátozná.
2.2.7. Személyes adatok

[78]

Több esetben történt az alperesek részéről hivatkozás arra, hogy a kiadni kért adatok
személyes adatnak minősülnek és ilyen formában nem lehetnek egyidejűleg közérdekű
adatok is.
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[79]

[80]

[81]

[82]

[83]
[84]

Az önkormányzat azzal tagadta meg a jegyző és a polgármester illetményét meghaladó
egyéb pénzbeli és nem pénzbeli juttatásaira vonatkozó adatok kiadását, hogy álláspontja
szerint azok megtartják személyes adat jellegüket, mert még ha elvben közérdekből
nyilvános adatoknak is minősülnek, az adatok célhoz kötöttségének elvére is figyelemmel,
a közfeladatot ellátó személy jövedelmi adatai az illetményén kívül, nem tekinthetők
automatikusan összefüggőnek a közfeladataival, vagyis nem áll fenn automatikus kapcsolat
a közfeladatot ellátó személy személyes adatai és közfeladatai ellátása között.
Egy másik ügyben az adatigény az éppen a tisztségét betöltő alpolgármesterek iskolai
végzettségére irányult, amely az adatkezelő önkormányzat szerint nem minősül
közérdekből nyilvános adatnak, figyelemmel arra, hogy a tisztség betöltésére a jogszabály
nem ír elő végzettséget, az a választhatóságnak nem feltétele. Ezt az álláspontot a bíróság
osztotta.
Az igénynek helyt adva, a település fogászati ellátására vonatkozó szerződés felmondására
vonatkozó nyilatkozat teljes, kitakarás nélküli dokumentum kiadására kötelezte a bíróság
az önkormányzat alperest. Nem fogadta el az alperesnek azt a védekezését, hogy a felperes
által kért adat, a felmondás indoka személyes jellegű adatokat tartalmaz, ezért a felmondás
oka személyes adatnak minősül. A bíróság indokolása szerint az Info tv. 30. § (2) bekezdése
alapján az alperes, mint adatkezelő a felmondás indokolásából csak az Info tv.-ben
meghatározott, a személyes adat fogalma alá eső adatokat takarhatja ki, nem lehet a teljes
tartalmat személyes adatnak tekinteni.
A bíróság kiadni rendelte a polgármesteri hivatal osztályvezetői tekintetében a
meghatározott években a szabadságengedélyre vonatkozó adatokat is. Nem fogadta el az
alperesnek azt a védekezését, miszerint ezek az adatok az Info tv. 3. § (2) bekezdése alapján
személyes adatok körébe tartoznak. Megállapította a bíróság, hogy az alperesnél
közfeladatot ellátó, a polgármesteri hivatal osztályvezetői az alperes tényleges szakmai
tevékenységéhez tartoznak, nyilvánvalóan az alperes feladat- és hatáskörében eljáró
személyek. Ezért a hivatal osztályvezetői által kitöltött szabadságengedély nyomtatványon
szereplő adatok olyan személyes adatok, amelyek az Info tv. 3. § 6. pontja alapján
közérdekből nyilvános adatnak minősülnek, az alperes közfeladat ellátásához szorosan
kapcsolódik a tevékenységük.
A képviselő-testületi zárt ülésekkel kapcsolatos adatmegismerési igények tekintetében
ellentmondásos döntések is születtek.
Az egyik ügyben az adatmegismerési igény egy jogi szakvélemény (felperesnek ki nem
adott) következtetésekre vonatkozó részének kiadására irányult, amelyet az adatkezelő
önkormányzat zárt ülés keretében tárgyalt. Az elsőfokú bíróság ítéletével a keresetet
elutasította. Indokolása szerint a jogi szakvélemény a döntéshozatalban részt vett és
megnevezett személyek esetleges felelősségét összegezte, és az alperes számára a felelősség
érvényesítési lehetőségeire tett javaslatot, a személyes adatok nélkül a szöveg nem
értelmezhető, az önkormányzati választásokon újra nem választott tisztségviselőket,
képviselőket a személyes adatok védelme megilleti. A fellebbezés folytán eljárt másodfokú
bíróság ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú
bíróságot a per újabb tárgyalására és újabb határozat hozatalára utasította. Határozatának
indokolásában ismertette az Ötv. zárt ülés tartásának feltételeire vonatkozó rendelkezéseit,
és megállapította, hogy az elsőfokú bíróság elmulasztotta annak vizsgálatát, hogy a zárt ülés
elrendelésére milyen feltételekkel került sor, és az indokolt volt-e. A megismételt eljárásban
az elsőfokú bíróság ítéletével a jogi szakvélemény személyes adatok kivételével történő
kiadására kötelezte az alperest. Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján megállapította,
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hogy a zárt ülés elrendelése nem volt indokolt, ugyanis nem személyi ügy tárgyalásáról volt
szó, amelyhez az érintett hozzájárulása szükséges, hanem egy ingatlan adásvételről.
[85] Egy másik ügyben a képviselő-testületi zárt ülésen készült hangfelvétel,
ingatlanvásárláshoz készült jogi szakvélemény és más előterjesztések kiadására irányuló
adatmegismerési igényre vonatkozó keresetet a jogerős ítélet elutasította azzal az indokkal,
hogy a zárt ülés előterjesztéseibe a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
(Ötv.) rendelkezései értelmében nem lehet betekinteni; a közérdekű adat megismerése iránti
igény tárgyában eljáró perben ugyanakkor a zárt ülés elrendelésének jogszerűsége, az, hogy
az az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történt-e, nem vizsgálható.
[86] Egy a Kúria elé is került ügyben a jogerős határozatában a másodfokú bíróság az elsőfokú
bíróság ítéletét részben megváltoztatta és a szakértői belépők által belépésre jogosított
személyek nevének és a belépő kiállítását kérelmező személy nevének kiadására irányuló
keresetet elutasította. A másodfokú bíróság nem osztotta az elsőfokú bíróság azon
álláspontját, hogy a szakértői belépővel rendelkező személyek személyes adatai az Info tv.
26. § (2) bekezdése alapján közérdekből nyilvános adatoknak minősülnek. A másodfokú
bíróság álláspontja szerint abból, hogy a szakértői belépők jogosultjai a képviselők és az
Országgyűlés szervei, illetve tisztségviselői feladatkörében eljáró személyek, akik
különleges szakértelmet igénylő feladat megoldása érdekében működnek közre és a
képviselők a közfeladat ellátásához veszik őket igénybe, nem következik, hogy a szakértők
az Országgyűlés feladat- és hatáskörében eljáró személyek, és ez az Info tv. 26. § (2)
bekezdése alapján sem vélelmezhető.
[87] Egy bíróság ellen indított perben a bíróság szerint a bíró munkaalkalmasságát igazoló
dokumentum, illetve az abban foglalt információ az egészségi állapotra vonatkozó, így a
személyes adatok körén belül külön nevesített különleges adat, amelynek megismerését a
személyes adatok megismeréséhez képest az Info tv. szigorúbb feltételekhez köti. A
különleges adat nem minősül közérdekből nyilvános adatnak, így annak kiadására az
alperes nem köteles.
[88] Összességében a vizsgált ítéletekben az eljárt bíróságok ezt a kérdést alapvetően helytállóan
ítélték meg akkor, amikor a közérdekű adat kiadása mellett élve a jogszabályi lehetőséggel
a kiadást oly módon rendelték el, hogy a személyes adatokat kitakarni rendelik, ez
különösen jellemző a különböző pályázati anyagok esetében, például a nem nyertes
pályázók személyes adatai vonatkozásában.
2.3. A megtagadási okok vizsgálatával összefüggésben felmerült egyéb, vitás kérdések
[89]

[90]

[91]

A megtagadási okok vizsgálatával összefüggésben a joggyakorlat-elemző csoport által
vizsgált ügyek kis részében problémaként merült fel, hogy a megtagadási ok fennállását
milyen időpontra vetítve kell vizsgálni.
Az egyik ügyben eljáró másodfokú bíróság álláspontja szerint az adatkiadás feltételeinek a
fennállását annak teljesítése időpontjában fennálló állapot szerint kell vizsgálni. Ezért
függetlenül attól, hogy a kérelem beadásának időpontjában a közbeszerzési eljárás még nem
zárult le, így az adatok akkor még nem voltak kiadhatók, az alperes a kérelem teljesítését
az elbírálás időpontjában már kiadandó adatok tekintetében nem tagadhatta meg. A
közbeszerzési eljárás lezárása és eredménye kihirdetése után ugyanis már nem álltak fenn
azok a feltételek, amelyek a Kbt. rendelkezései alapján a kiadás megtagadását
megalapozhatták volna.
A bíróság érvelésével ellentétben a joggyakorlat-elemző csoport álláspontja szerint a
megtagadás jogszerűségét az adatmegismerés iránti kérelem előterjesztésének időpontjára
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vetítetten kell vizsgálni. Az utóbb megváltozott körülmények
adatmegismerési kérelem újabb előterjesztését indokolhatják.

legfeljebb

az

3. A bíróságok határozatai
3.1. Az átvizsgált határozatokról általában
[92]

Az átvizsgált ítéletekből az volt megállapítható, hogy azok alapvetően megfelelnek a formai
és tartalmi követelményeknek. A kereseteknek való helyt adás, illetve kereseti igények
elutasításának aránya összességében a vizsgált ítéletek esetében 70-30 % volt a kiadás
javára kedvezően. Ebben természetesen meghatározó szerepe van az ennek megfelelő,
illetve ezzel összhangban álló jogszabályi környezetnek, amely alappal támaszkodik az
Alaptörvénynek a közpénzekkel kapcsolatos külön rendelkezéseire.
3.2. Az elutasítások meghatározó indoka: az adat nem közérdekű adat

[93]
[94]

[95]

A keresetet elutasító döntések indoka jellemzően az volt, hogy a kért adat nem minősül
közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatnak.
A bírósági felszámolási eljárásban a megnevezett gazdasági társaságok jog- és
cselekvőképességére vonatkozó adatmegismerési igény tekintetében a bíróság a keresetet
elutasította. Megállapította, hogy a felperes olyan adatok kiadását kérte, amelyek egyedi,
konkrét ügyekre vonatkoznak, ezen ügyekben az adatok megismerését a konkrét eljárási
törvények határozzák meg. A régi Pp. 119. §-a határozza meg, hogy az iratokba mely
személyek jogosultak betekinteni. Nem minősül közérdekű adatnak az egyedi nemperes
eljárás adata, így a perbeli adatigény tárgyát képező felszámolási eljárásokban azok az
adatok, amelyek alapján valamilyen döntési kötelezettsége volt az eljáró bíróságnak. A
másodfokú bíróság indokolásában ehhez hozzátette még, hogy az Info tv. 27. § (8)
bekezdésének rendelkezései nem alkalmazhatók a közhitelű nyilvántartásból történő –
külön törvényben szabályozott – adatszolgáltatásra. Az alperes által vezetett
cégnyilvántartás, mint közhitelű nyilvántartás vonatkozásában ilyen speciális szabályokat
tartalmazó külön törvénynek minősül a Ctv. Ennek megfelelően valamennyi cégadatot és
cégiratot mindenki az e törvényben előírtak szerint jogosult megismerni. A cégadatokkal
szemben a peres és nemperes bírósági eljárások irataiba pedig a Pp. és a Büsz. szabályai
alapján csak az adott eljárásban résztvevő személyek tekinthetnek be, illetve azokról csak
ők kaphatnak felvilágosítást.
Egy másik ügy alperese működése során nemcsak a jogszabályban előírt oktatási
közfeladatait látja el, hanem vállalkozási tevékenységet is folytat. A felperes adatigénye
kizárólag az alperes ez utóbbi tevékenységére vonatkozott. Az adatmegismerési kérelem
egyrészről arra irányult, hogy a szakértői, tanácsadási, illetve egyéb tevékenység
tekintetében milyen kapcsolat mutatható ki az alperes Gépészmérnöki Kara, azon belül a
megjelölt tanszék és egy konkrét gazdasági csoportosulás között. A kérdések a kapcsolat
teljes feltárására irányultak, így érintették a feladatok természetét, a díjazást, a résztvevők
és közeli hozzátartozóik személyét, a csoporthoz való munkajogi, szakmai
kapcsolódásukat, a közös munkát, kutatási-fejlesztési projektben való együttes részvételt, a
Csoport által nyújtott esetleges támogatást, jutalmazást, adományozást. A kérdések másik
csoportja az alperes tanszék, illetve az ott dolgozók szakértői kompetenciájával, szakterületi
besorolásával, szakmai tapasztalataival, minősítésével volt kapcsolatos. A felperes által
kiadni kért adatok részben az alperes tevékenységére vonatkoznak, azonban döntő
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[96]

[97]

jelentősége annak van, hogy a kért információk nem az intézmény közfeladatát, hanem az
üzleti megfontolásból elvállalt vállalkozási, piaci tevékenységét érintik. Az alperes
kizárólag közvetlenül a közfeladatának ellátása során keletkezett adatok kiadására köteles,
amelyet az alapító okiratban meghatározott oktatás és az azzal kapcsolatos
alaptevékenységei testesítik meg. Ezt meghaladóan végezhető vállalkozási tevékenysége
során keletkezett adatok nem a közfeladat ellátásával kapcsolatosak, így azok kiadását az
alperes jogszerűen tagadta meg. A tanszéki munkatársakkal, illetve hozzátartozóikkal
kapcsolatos igények pedig az Info tv. 3. § 2. pontja szerinti személyes adatok.
Egy ügyben a Kúria arra is rámutatott, hogy az alperesnek a kérelem kapcsán hozott
döntését kellett érdemben vizsgálnia a bíróságnak. Nem azt kellett tehát vizsgálni, hogy a
felperes később a kérelmét miként változtatta meg. Arról kellett a perben is dönteni, hogy
a felperes által eredetileg benyújtott kérelem megtagadása jogszerűen történt-e vagy sem.
Ehhez képest a kérelem utóbb a peres eljárás során történt módosítása, pontosítása nem
jöhet számításba. A felperes eredeti kérelmében kérte a doktoranduszok nevének kiadását
is. Helytállóan állapította meg az elsőfokú bíróság azt, hogy a doktoranduszok nevén kívül
a többi kért adat önmagában közérdekből nyilvános adatnak minősül, névvel
összekapcsolva azonban a doktoranduszok nevével összekapcsolható módon személyes
adat keletkezik. Miután a hallgatók nem minősülnek az alperes feladat- és hatáskörében
eljáró személynek, az alperes vonatkozásában feladatkörrel, munkakörrel, megbízással nem
rendelkeznek, személyes adatuk nem minősül közérdekből nyilvános adatnak. Mindehhez
képest nincs érdemi jelentősége annak a kérdésnek, hogy a kért adatok egy része az alperes
honlapján egyébként megtalálható vagy sem.
Egy másik perben a bíróság arra hivatkozással utasította el a keresetet, hogy a felperes
közérdekű adatot tartalmazó adathordozó kiadását kérte, azonban az Info tv. 28. § (1)
bekezdése a közérdekű adat megismerése iránti igényt teszi teljesíthetővé, így kizárólag
közérdekű adat kiadását lehet kérni, azaz adathordozó kiadására vonatkozó igénynek nincs
jogalapja. [A vizsgált ügyek listája – ügyszám szerint – megtalálható a mellékletek sorában
(lásd erről az összefoglaló vélemény ötödik mellékletét).]
3.3. A „közérdekű adatnak minősítés” kúriai gyakorlata

A „közérdekű adatnak minősülés” kérdésével a Kúria is több határozatában foglalkozott.
Az egyik ügyben a Kúria álláspontja szerint a kért adatot az alperes nem vitatottan kezeli,
a műtárgyak ugyancsak nem vitatott módon a nemzeti vagyon részét képezik, így a
kezelésükre vonatkozó adatok közérdekű adatoknak minősülnek, mind az Alaptörvény 39.
§ (2) bekezdése, mind pedig az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 1. § (2)
bekezdésének a) pontja alapján. „A szerződő fél méltányolható érdeke” elnevezésű
megtagadási okot a jogszabály nem ismeri. Aki közfeladatot ellátó szervezettel köt
szerződést, állami műtárgy bérlésére, annak igenis számolnia kell azzal, hogy a szerződés
adatai – az elhelyezés helyszínére is kiterjedően – nyilvánosak lehetnek.
[100] Egy másik ügyben az alperes közfeladatot ellátó szervnek minősült. Az MNÜA által
átruházott közfeladatot látott el, így közérdekű adatot kezelt. Tevékenységének közfeladatot
ellátó jellege abból adódik, hogy részt vesz szociális célú üdültetéshez, étkeztetéshez,
ifjúsági és gyermekvédelmi programokban való részvételhez és külön törvény szerinti
szociális és gyermekvédelmi támogatások Erzsébet utalványban történő folyósításához,
valamint az ezekkel összefüggő egyéb szociális célú feladatok ellátásához kapcsolódó
szervezési és lebonyolítási teendőkben. Utalt a Kúria az Alkotmánybíróság 25/2014.
(VII.22.) AB határozatára, amelyben megállapította, hogy a közfeladatot ellátó MVM Zrt.
[98]
[99]
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98%-os tulajdonában álló, önálló gazdasági társaságként működő Zrt. közfeladatot ellátó
jogalanyként köteles az általa kezelt közérdekű adatok megismerhetővé tételére, az ezzel
ellenkező álláspont az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdésében foglalt alapjogot az I. cikk
(3) bekezdésével ellentétes, az információszabadság érvényesülését indokolatlanul
korlátozó értelmezésnek minősül. A határozat elvi jelentőséggel rögzítette azt is, hogy nem
csupán az Info tv., hanem az Alaptörvény rendelkezései alapján is vizsgálandó, hogy az
alapjog érvényesülése szempontjából ki minősül az adatnyilvánosság biztosítására köteles
közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek. Az Alkotmánybíróság a 3026/2015. (II. 9.)
AB határozatában külön is megállapította, hogy az Alaptörvény 39. cikk (2) bekezdéséből
– különösen annak utolsó mondatából – egyértelműen következik, hogy a közérdekű
adatszolgáltatás kötelezettsége nem függvénye annak, hogy a közérdekű adatot birtokló
szervezet milyen szervtípusba tartozik, milyen tulajdonban van, milyen tevékenységet
folytat. A közérdekű adatszolgáltatásra irányuló kötelezettséget önmagában megteremti az
a tény, hogy a szervezet közérdekű adatot birtokol.
[101] A harmadik ügyben a Kúria a személyes adatok kiadhatóságát is vizsgálta e körben. Az
Alaptörvény 39. cikk (2) bekezdése szerint a közpénzekkel gazdálkodó minden szervezet
köteles a nyilvánosság előtt elszámolni a közpénzekre vonatkozó gazdálkodásával. A
közpénzeket és a nemzeti vagyont az átláthatóság és a közélet tisztaságának elve szerint kell
kezelni. A közpénzekre és a nemzeti vagyonra vonatkozó adatok közérdekű adatok. Az
országgyűlési választásokon részt vevő egyéni jelöltek neve, amint arra a másodfokú
bíróság is helytállóan hivatkozott, eleve nyilvános. Ezen túlmenően a kampánycélra
juttatott pénzzel való elszámolás során az egyéni jelöltek nevének közérdekből nyilvános
adatként való nyilvánosságra hozatalának – az Info.tv. 3. § 6. pontjában előírt – jogszabályi
alapját az Info tv. 27. § (3a) bekezdése teremti meg. E rendelkezés értelmében az a
természetes személy, aki az államháztartás alrendszerébe tartozó valamely személlyel
pénzügyi kapcsolatot létesít, köteles e jogviszonnyal összefüggő közérdekű adatra
vonatkozóan bárki számára tájékoztatást adni. A kampánypénz felhasználása során a
jelöltekkel és a jelölteket állító pártokkal termék értékesítése vagy szolgáltatás nyújtása
során kapcsolatba kerülő természetes személyek nem tekinthetők a közfeladatot ellátó szerv
feladat- és hatáskörében eljáró személynek. Az országgyűlési választásokban részt vevő
egyéni jelöltek és a jelölteket állító pártok nem minősülnek kötelezően igénybe veendő vagy
más módon ki nem elégíthető szolgáltatást nyújtó szervnek vagy személynek.
[102] Nincs tehát olyan jogszabályi rendelkezés, amely alapján az alperes a kampánypénzzel
történő elszámolás során a kezelésébe került, az országgyűlési választásokban részt vevő
egyéni jelöltek és pártok részére terméket értékesítő vagy szolgáltatást nyújtó természetes
személyek személyes adatainak kiadására lenne köteles. Ezért jogszabálysértés nélkül
jogosította fel a jogerős ítélet az alperest az adatmegismerési igény teljesítése során az
érintett természetes személyek személyes adatainak felismerhetetlenné tételére az Info.tv.
30. § (1) bekezdése alapján.
[103] A Magyar Posta Zrt.-vel mint adatkezelővel szembeni közérdekű adat kiadás iránti
kérelemben az adatigénylő kérte kiadni az arra vonatkozó adatot, hogy a Magyar Posta Zrt.
teljesített-e és ha igen milyen jogcímen bármilyen visszatérítendő vagy vissza nem térítendő
befizetést, hozzájárulást, juttatást az általa megjelölt szervezeteknek. Az alperes azzal
tagadta meg az adatigénylést, hogy a kérelem nem határozta meg az igényt az adatkiadás
teljesítéséhez szükséges módon. Egyebekben utalt arra, hogy a kért adatok nem minősülnek
közérdekű adatnak, mivel azok nem közfeladat ellátásával kapcsolatosak. Az elsőfokú
bíróság részben találta alaposnak a keresetet, megállapította, hogy az alperes a Magyar
Állam többségi tulajdonában van, így mint állami vagyonnal gazdálkodó vagy azzal
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[104]

[105]
[106]

[107]

[108]

rendelkező szervként az Info tv. szerint közfeladatot ellátó szervnek minősül, aki köteles
erre irányuló igény esetén lehetővé tenni, hogy a kezelésében lévő közérdekű és
közérdekből nyilvános adatot bárki megismerhesse. Az alperes az alól nem mentesülhet
arra hivatkozással, hogy a kért adatigénylés nem az egyetemes postaszolgáltatással, mint
közfeladat ellátásával kapcsolatos, mert ilyen korlátozást az Info tv. nem tartalmaz.
A másodfokú bíróság azzal hagyta helyben az elsőfokú ítéletet, hogy az állami vagyonról
szóló 2007. évi CVI. törvény 5. § (2) bekezdése értelmében az alperest közfeladatot ellátó
szervnek minősíti. Így megállapította, hogy olyan gazdasági társaság, amelyet az állam
hozott létre, tulajdonosi befolyása is fennáll, a gazdálkodáshoz szükséges vagyont az állam
bocsátotta a rendelkezésére, így a vagyona az alperes tevékenységének jellegétől
függetlenül állami vagyon. A másodfokú bíróság megállapította, hogy az alperes által
indítványozott szűkítő értelmezés nem alkalmazható. A közfeladatot ellátó szervek
jellemzően nem kizárólag a jogszabályban meghatározott közfeladatot látnak el,
működésük során más tevékenységet is végeznek, ugyanakkor e tevékenységükre
vonatkozó adatok a köztulajdonlás tényénél fogva az Info tv. szerinti közérdekű adatok,
amelyek kiadására kötelesek. A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Indokolásában hangsúlyozta, hogy nincs jelentősége annak, hogy a kért adat az alperes
elsődleges közfeladatának ellátásával kapcsolatban áll-e vagy sem, mert nem kizárólagosan
a közfeladat ellátásának ténye alapozza meg a kiadási kötelezettséget, hanem az, hogy az
alperes állami tulajdonban van, alapvetően állami vagyonnal gazdálkodik, ezért az erre
vonatkozó adatok az állami vagyonról szóló törvényi rendelkezés, illetve az Alaptörvény
alapján is kiadandó adatnak minősülnek.
Végül, a vizsgált ügyek közül egyben a Kúria a kiadható adatok vonatkozásában az alábbi
fontos elvekre is rámutatott.
Az Alaptörvény „Közpénzek” fejezetében elhelyezett 39. cikk (2) bekezdése értelmében a
közpénzekkel gazdálkodó minden szervezet köteles a nyilvánosság előtt elszámolni a
közpénzekre vonatkozó gazdálkodásával. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény sarkalatosnak minősülő 7. §-a kimondja, hogy a nemzeti vagyon alapvető
rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, amelynek érdekében a nemzeti vagyont
átlátható, hatékony és költségtakarékos módon kell működtetni. Az állami vagyonról szóló
2007. évi CVI. törvény 5. § (1) bekezdése értelmében közérdekből nyilvános minden, az
állami vagyonnal való gazdálkodásra és az azzal való rendelkezésre vonatkozó, közérdekű
adatnak minősülő adat. Ezen törvény arra ad lehetőséget, hogy külön törvény bizonyos
adatoknak nyilvánosságát korlátozza. Az 5. § (2) bekezdése értelmében állami vagyonnal
gazdálkodó vagy azzal rendelkező szerv vagy személy a közérdekű adatok nyilvánosságáról
szóló törvény szerint közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek minősül.
A Magyarország által aláírt, illetve a magyar jog részévé tett nemzetközi egyezmények is
egyértelműen a közérdekű adatok nyilvánosságának szükségességét hangsúlyozzák,
különös tekintettel a közpénzekkel való gazdálkodásra. A jelen esetben a sajtó egyik
munkatársa igényelte az adatok közzétételét. Következetes és egyértelmű az EJEB
gyakorlata, hogy a sajtónak kitüntetett szerepe van abban, hogy a közügyek intézése, a
közpénzek felhasználása társadalmi kontroll mellett történjék.
Az Alkotmánybíróság előbb kifejtett gyakorlata meghatározóan támaszkodik a
Magyarország által ratifikált és a magyar jog részévé tett nemzetközi egyezményekre,
elsősorban a Római Egyezményére. Az Egyezmény és annak a strasbourgi bíróság által
folytatott gyakorlata az 1976-os (Handyside) ügytől kezdődően következetesen
megkülönböztetett védelemben részesíti a véleménynyilvánítás szabadságát, amelynek
része az információhoz való jog. Az információhoz való jog a polgár, és
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megkülönböztetetten a sajtó joga arra, hogy a társadalmat kifejezetten érintő kérdésekről, a
közügyekről, így a közpénzek felhasználásáról információt kapjon, hogy ezáltal eleget
tehessen tájékoztatási kötelezettségének. Ez a jog csak kivételesen korlátozható,
ugyanakkor a korlátozásokat egyrészt szűken kell értelmezni, másrészt az esetleges
korlátozásokat meggyőzően kell indokolni. A korlátozások vonatkozásában az államnak
különösen szűk mozgástere van akkor, amikor az a korlátozás politikai kérdéseket vagy a
közérdeklődésre számot tartó témákra, kérdésekre vonatkozik, beleértve a közpénzek
ésszerű, takarékos felhasználását is.
[109] Mindezekre figyelemmel a Kúria egyetértett a jogerős ítéletben kifejtett azon állásponttal,
hogy az egyéb közfeladatot ellátó szerv fogalmát az elsőfokú bíróságnál tágabban kell
értelmezni, és kiemelt jelentőséggel bír az, hogy az alperesek a közösség érdekét, céljait
szolgáló feladataikat kizárólag az állami vagyonból, illetve közpénzből juttatott vagyonból
oldják meg. A jogerős ítélet helytállóan értékelte a Magyar Nemzeti Bank feladatait az
MNB törvény alapján, ezekből okszerűen volt megállapítható: az alapítványok feladatai
egybevágnak az MNB feladataival, az alapítványok nem vitatható módon közérdekű
feladatokat látnak el.
[110] A Kúria szerint a jogerős ítélet helytállóan, jogszabálysértés nélkül jutott arra a
következtetésre, hogy az alperesi alapítványok magánjogilag ugyan valóban elkülönülnek
az MNB-től, de ez a részükre juttatott közpénz jellegét nem veszti el, a felhasznált vagyont
nem vonja ki a részletesen ismertetett, Alaptörvényben rögzített, átláthatósági szabály alól.
Összességében a jogerős ítélet helytállóan állapította meg: az MNB egyes feladatai
(szakember-képzés, kutatások támogatása) egészben vagy részben való átvállalása oly
módon, hogy az ehhez szükséges források biztosítása közpénzből történt, az alperesek
részéről külön jogszabályban nem definiált közfeladat elvégzését jelenti. [A vizsgált ügyek
listája – ügyszám szerint – megtalálható a mellékletek sorában (lásd erről az összefoglaló
vélemény ötödik mellékletét).]
3.4. A bíróságokkal szemben benyújtott keresetek elutasításának indokai
[111] A bíróságokkal szemben benyújtott keresetek elutasításának kérdésében a joggyakorlatelemző csoport az alábbi tényállások mellett a következő megállapításokra jutott.
[112] Az egyik perben az alperesként eljáró bírósággal mint adatkezelővel szemben a felperes
közérdekű adatigénylése arra irányult, hogy kérte a bíróság előtt indult felszámolási
eljárásokban keletkezett következő adatok postai és elektronikus úton való kiadását: a
bíróság milyen szám alatt hozott határozatot, az mikor vált jogerőssé vált, mikor és hol
közzétett végzésekkel jelölte ki az adós társaságok részére felszámolóként az eljáró
felszámolót. Az alperes az adatigénylést azzal utasította el, hogy a bíróság előtt folyó
eljárások iratai nem minősülnek közérdekű adatnak, a felszámolási eljárás anyagáról
tájékoztatás a Pp. vonatkozó szabályai (119. §) alapján kérhető, az ott megjelölt törvényi
feltételek fennállása esetén. Utalt továbbá arra is, hogy az adatigénylésben megjelölt
adatokat a Cégközlönyben nyilvánosságra hozta.
[113] Az elsőfokú bíróság a kért adatok kiadására kötelezte az alperest, hivatkozása szerint a kért
adatok keletkezésének időpontját figyelembe véve, a perbeli jogvita elbírálása
szempontjából az Info tv. mellett az akkor hatályos 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.)
rendelkezéseit is vizsgálni kell. A bíróság álláspontja szerint a felszámoló kijelölésére
vonatkozó végzés ügyszáma, annak jogerőre emelkedésének, valamint a közzétételének az
ideje és az, hogy erre melyik Cégközlönyben került sor, nem vitásan közfeladatot ellátó
szerv kezelésében lévő adatok, melyek ezen tevékenységével összefüggésben keletkeztek
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és írásban nyilvánvalóan rögzítettek; így kielégítik a közérdekű adatnak az Avtv. 2. § 4.
pontjában írt definícióját (amely egyébként összhangban van az Info tv. jelenleg hatályos
definíciójával is).
A bíróság megítélése szerint a bíróságok kezelésében lévő közérdekű adatok köre nem
szűkíthető le a gazdálkodásra vonatkozó adatokra és a perekkel kapcsolatos különböző
szempontok szerint csoportosított információkra. A Pp. irat megismerésére vonatkozó
szabályai nem alkalmazhatók ebben az esetben, tekintettel arra, hogy a felperes nem a felek
által szolgáltatott iratok, továbbá a felek neve, egyéb személyes adata kiadását kérte. A
másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.
A Kúria a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte, az elsőfokú bíróság ítéletét
megváltoztatta. Indokolása szerint nem vitatható, hogy a bíróságok közfeladatot látnak el,
miként az sem, hogy a kiadni kért adatok az alperes igazságszolgáltatási tevékenysége során
keletkeztek, továbbá az sem, hogy ezeket az alperes ténylegesen kezeli, azonban mindez
nem jelenti automatikusan az alperes közlési kötelezettségét, az egyedi polgári eljárások
adatainak automatikus közérdekű jellegét. Jelen esetben a Kúria szerint a Pp.
iratmegismerésre vonatkozó rendelkezései az Info tv. 27. § (2) bekezdés g) pontja szerinti
korlátnak minősülnek.
A Kúria korábbi ítéletében már kifejtette, hogy együttesen kell megvalósulniuk a törvényi
feltételeknek: a közfeladatot ellátó szerv kezelésében kell legyenek az adatok, és e
közfeladatra vonatkozónak kell lenniük. Megállapította, hogy a peres felek neve egy-egy
konkrét eljárásban nem minősül közérdekű adatnak. Jelen esetben az adatok egy egyedi
kérelemre indult és az ügyintézés során szükségszerűen keletkezett adatok, ezért
kezelésükre és nyilvánosságukra speciális szabályok vonatkoznak. A kért adatok nem a
bíróság általános működésére vonatkoznak, mint például az ügyforgalmi adatok.
Hasonlóképpen alakult egy kerületi bírósággal mint adatkezelővel szemben megindított
eljárás is, ahol a felperes kérte kiadni a bíróság előtt folyamatban lévő polgári peres
eljárások listáját, amelyekben mind a felperes(ek), mind az alperes(ek) jogi személyek és
az eljárás legalább 4 éve tart, és kérte kiadni a felek pontos elnevezését, az ügyszámokat,
valamint azt, hogy a keresetlevél mikor érkezett a bírósághoz. Az elsőfokú bíróság a
keresettel egyezően kötelezte az alperest a kért adatok kiadására, figyelemmel arra, hogy a
felperes által kiadni kért adatok közérdekű adatnak minősülnek, a jogi személyek
vonatkozásában a személyes adat nem értelmezhető, így a jogi személy neve nem minősül
személyes adatnak, mivel nem természetes személy. Az adatok az alperes ítélkezési
tevékenységéhez kapcsolódnak, amely nem más mint közfeladatának ellátása.
A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta és a keresetet elutasította.
Utalt arra, hogy az Info tv. nem az iratelvből, hanem az adatelvből indul ki, vagyis nem a
dokumentumot, hanem az adatot, információt minősíti és sorolja kategóriákba. A bíróságok
közfeladatot ellátó szervek, így a kezelésükben lévő közérdekű adatokról tájékoztatást kell
adniuk. Azonban a bíróságok adatkezelését a speciális eljárási kódexek és az ügyviteli
szabályok tartalmazzák, ennek megfelelően kizárólag az Info tv. rendelkezései nem
alkalmazhatóak a felperes által megismerni kívánt adatok körében. Kifejtette, hogy
helytállóan hivatkozott arra az alperes, hogy a polgári peres eljárás egyedi, a peres fél által
szolgáltatott adat, így a jogi személy neve nem válhat a bíróság által közölhető, nyilvános
adattá, közérdekű adattá sem.
A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta, hangsúlyozta, hogy helyesen érvelt az
alperes azzal, hogy az adatok közérdekű adattá minősítése akkor lehetséges, ha a
közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő és egyben a tevékenységére vonatkozó vagy a
közfeladat ellátásával összefüggésben keletkezett adatról van szó. Az alperes nyilvánvalóan
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közfeladatot lát el, amelynek kezelésében vannak a felek adatai, köztük a jogi személyek
nevei. Azonban egyértelmű tény, hogy a jogi személy neve nem a közfeladat ellátása során
keletkezik, hanem már korábban keletkezett adat, így ezek az adatok nem minősíthetőek
közérdekű adatnak. Ezek az adatok nem tekinthetőek az alperes igazságszolgáltatás
tevékenységére vonatkozó adatnak sem. A konkrét ügyben keletkezett iratok megismerését
az eljárási szabályok, így különösen a Pp. 119. § szabályozza, így az iratbetekintés csak e
rendelkezésben meghatározott személyek számára biztosított, az ítéletek is csak
anonimizált formában válnak mindenki számára megismerhetővé. A polgári peres ügyekre
vonatkozó adatokat kizárólag a bíróság kezelheti, a kért adatok kiadásával a felperes is
adatkezelővé válna, amire nincs jogi lehetősége, ezért a jogi személyek neve nem közérdekű
adat, így kiadása nem követelhető.
[120] Hasonlóan zárult a Székesfehérvári Törvényszék adatkezelővel szemben indult peres
eljárás is, ahol a felperes az alperestől kérte, hogy adjon választ arra, hogy a Székesfehérvári
Törvényszéken és jogelődjén az elmúlt 10 évben hány peres eljárásban szerepelt félként az
általa megnevezett cégcsoport, valamint abból hány zárult a cégcsoport tagvállalatai
számára kedvező döntéssel. Ezekből hány ügyet tárgyalt bíróként a bíróság elnöke és
elnökhelyettese.
[121] Az elsőfokú bíróság a keresetet elutasította azzal az indokkal, hogy a felperes
kérdésfeltevése nem megfelelő, mert a konkrét ügyekben konkrét bírók egyedi döntéseire
vonatkozó adatok kigyűjtése nem a köz érdekét szolgálja, hanem egyéni érdekek
érvényesítésére hivatottak.
[122] A bíróság megállapította, hogy a felperes nem közérdekből, hanem a konkrét ügyet tárgyaló
bíróval kapcsolatban felmerült felperes által vélt eljárási szabálytalanságok miatt kérte a
rendkívül egyedi és a bíróság tevékenységére vonatkozóan érdemi információval alig-alig
szolgáló speciális adatok kigyűjtését és kiadását. A másodfokú bíróság álláspontja szerint
egy konkrét jogi személyre vonatkozó saját peres adata, neve, pernyertessége nem tartozik
a közérdekű adat fogalmi körébe. Az sem a bíróság tevékenységére nem vonatkozik, sem a
közfeladat ellátásával – gazdasági, működési kérdésekkel – nincs összefüggésben. A
bíróság szakmai tevékenységének, gyakorlatának megismerése is az anonimizált
határozatokból lehetséges, tehát nem tartalmazza a peres fél azonosítására alkalmas
adatokat. A konkrét per konkrét peres feleinek adatai megismerhetőségére való
jogosultságot az eljárási törvények szabályozzák, nem az Info tv. rendelkezései. [A vizsgált
ügyek listája – ügyszám szerint – megtalálható a mellékletek sorában (lásd erről az
összefoglaló vélemény ötödik mellékletét).]
3.5. A bírósági határozatok szerkesztése
[123] A rendelkező részek megfogalmazásában csupán kisebb hibák voltak észlelhetőek.
[124] Egy esetben történt olyan téves ítéleti rendelkezés, amikor a rendelkező részben állapította
meg az eljárt elsőfokú bíróság azt, hogy az alperes késedelmesen teljesítette az iratkiadási
kötelezettségét. Egy másik ügyben a bíróság azt állapította meg az ítélet rendelkező
részében, hogy a kért adatok léteznek. Ezek a rendelkezések nyilvánvalóan tévesek, hiszen
a jelen esetben kétféle ítéleti rendelkezés hozható, vagy a kereset elutasítása, vagy az adat
kiadására kötelezés (részben, vagy egészben), megállapítási igény ebben a pertípusban nem
terjeszthető elő.
[125] A kisebb hibák közé tartozik a rendelkező rész vonatkozásában az is, hogy több esetben
hiányzott a teljesítési határidő meghatározása.
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[126] Több esetben fordult elő az, hogy hiányzik a konkrét teljesítési mód meghatározása, csupán
az „adja ki” kötelezés (kifejezés) szerepel az ítéletek rendelkező részében. Előfordult az is,
hogy a bíróság nem rendelkezett az adatkiadás formájáról (elektronikusan vagy papír
alapon). Elektronikus kiadás esetén a bíróságok döntése több esetben az volt, hogy az
adatkezelő adathordozón doc., excel vagy pdf. kiterjesztésű fájlban közölje a közérdekű
adatokat. Volt olyan döntés is, amikor a bíróság CD vagy pendrive adathordozón kötelezte
az adatkiadásra az alperest.
[127] Egy esetben a bíróság egyetemlegesen kötelezte az alpereseket (önkormányzatot és a közös
önkormányzati hivatalt), hogy engedjenek betekintést az iratokba az alperesnek.
[128] Néhány esetben előfordult az is, hogy az ítélet rendelkező részéből ténylegesen nem lehetett
megállapítani, hogy pontosan milyen adatot vagy adathalmazt kell az alperesnek a
meghatározott határidőn belül kiadnia; ez a körülmény az ítélet végrehajthatósága miatt bír
kiemelt jelentőséggel.
[129] A tárgyi illetékmentes eljárásban illeték megfizetésére történő (téves) kötelezés nem történt.
[130] Az ítéletek közül volt olyan, amelyik a meg nem ismerhető adatokról úgy rendelkezett, hogy
a kitakarandó oldalszámokat jelölte meg. Más esetben a „személyes adatok kivételével”
rendelték el a közzétételt, de fellelhető volt olyan döntés is, amelynek rendelkező része – a
döntés előkészítését megalapozó adat esetében – a jogszabály szövegét tartalmazta.
[131] A joggyakorlat-elemző csoport által vizsgált ügyek közül egyben költségtérítés
megfizetésére hívta fel a bíróság a felperest, aki azt meg is fizette.

Összegző megállapítások
[132] A joggyakorlat-elemző csoport a vizsgált ügyek alapján eljárásjogi, anyagi jogi és a
határozatok (jellemzően ítéletek) szerkesztésével kapcsolatos megállapításokat tett.
[133] Az eljárásjogi kérdések körében kiemelendő: a peres eljárást megelőző eljárás tekintetében
a vizsgált ítéletekből az tűnik ki, hogy az eljárás alapvető menetével a peres felek tisztában
vannak.
[134] A keresetindítást megelezőző kérdések kapcsán az észlelhető, hogy az előzetes adatigénylés
során az adatkezelők kifejezetten megtagadták az igényelt adat kiadását az esetek
többségében (mintegy 2/3-ában), kisebb részben (hozzávetőlegesen az ügyek 1/3-ában) a
keresetindításra az adatkezelő szervek „hallgatása” vezetett. A joggyakorlat-elemző csoport
részletesen vizsgálta az adatkiadás megtagadásának indokait, amely meglehetősen
változatos képet mutat [26], csakúgy, mint a felperesek személye [29-30]. Az áttekintett
ügyek fényében az a megállapítás is megengedhető, hogy egyes társadalmi szervezetek
rendszeresen fordulnak kérelemmel különböző adatkezelőkhöz, rendszeresen foglalkoznak
ilyen perek megindításával. Nemcsak a felperesek személye, hanem az is változatosnak
bizonyult, hogy kivel szemben érvényesítettek igényt ezekben a perekben [31]. A vizsgált
ügyek egy részében sajátosan alakult az adatkiadásra kötelezett fél személye is [32].
[135] Több ügyben a per előtt akár a felperes, akár az alperes a NAIH-tól állásfoglalást kért az
adatok kiadásával kapcsolatban, majd azt a perben hivatkozási alapként használta (a NAIH
tapasztalatairól lásd részletesen az összefoglaló vélemény negyedik mellékletét).
[136] Az eljárásjogi vizsgálódás körében egyértelműen megállapítható, hogy az adatigénylések
egyik tipikus problémája az igényelt adatok körének pontos meghatározása. Az elemzett
ügyekben ritkán, de előfordult ugyanazon adatok kikérése különböző időszakokra is.
[137] A keresetindítási határidő elmulasztásával összefüggésben a joggyakorlat-elemző
csoportnak nem állt rendelkezésére elegendő adat ahhoz, hogy a határidő elmulasztásával
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kapcsolatban megállapítást tegyen, vizsgált azonban számos, a keresetindítással összefüggő
kérdést, így például azt, hogy a keresetindítási határidő pontosan mikor kezdődik [40-44].
A hatáskör kapcsán a vizsgált ügyekben jellemzően nem merült fel komolyabb
jogértelmezést igénylő probléma. Mindössze két ügyben kellett hatáskörrel kapcsolatos
kérdésben állást foglalnia az eljáró bíróságnak.
Az áttekintett ügyek alapján megállapítható, hogy meglehetősen nagy számban, legalább az
esetek egyharmadában már vagy az első tárgyalás előtt, vagy ezt megelőzően a keresetlevél
kézhezvételét követően megtörtént az igényelt adatok kiadása; az is több esetben előfordult,
hogy az eljárás során (későbbi szakaszban) csatolták az adatkezelők az igényelt adatokat.
Az áttekintett ítéletek tanúsága szerint a közérdekű adatok kiadása iránt indított ügyekben
általában a jogkérdések eldöntése a hangsúlyos, következésképpen kevés a tételes
bizonyítási cselekmény. Kivételes esetekben fordult elő tanúbizonyítás, főként az adatok
létezését vitató esetben. Megjegyzendő, hogy néhány esetekben a felek számára nem volt
egyértelmű, hogy mi minősül tény, és mi jogkérdésnek.
A vizsgált ügyek közül rendkívül kevés ügyben került sor egyezségkötésre a peres felek
között. Ennek indoka vélhetően az, hogy a legtöbb ügy pernyertességgel zárul, vagy a kért
adatokat az adatkezelő időközben kiadja, ezért egyezségkötésre nem kerülhet sor.
Az anyagi jogi kérdések körében kiemelendő, hogy a joggyakorlat-elemző csoport
tapasztalatai alapján gyakorlatilag felleltározhatatlan a kiadni kért közérdekű és
közérdekből nyilvános adatok köre. Ezek egyik csoportját képezték a személyzeti adatok,
amelyek egyes szervezetek ügyintézőire, vezetőire, azok szakmai képesítésére,
besorolására, végzettségére vonatkoztak. A kiadni kért adatok másik csoportját jelentették
konkrétan meghatározott szerződések, megállapodások, illetve azok mellékletei vagy a
teljesítést igazoló vagy cáfoló dokumentumok.
Az adatkiadást az adatkezelők a következő okokra hivatkozással tagadták meg: minősített
adatok védelme [61], üzleti titok védelme [62-64], döntéselőkészítésre való hivatkozás [65],
banktitok és adótitok [66], az adat hiánya [67-73], vagy az adott szerv nem adatkezelő [6773], számlaszintű elszámolásra kötelezés [74], büntetőeljárás folyamatban létére hivatkozás
[75-77], és személyes adatok védelme [78-88]. A joggyakorlat-elemző csoport a
megtagadási okokat részletesen vizsgálta.
A megtagadási okok vizsgálatával összefüggésben a joggyakorlat-elemző csoport által
vizsgált ügyek kis részében problémaként merült fel, hogy a megtagadási ok fennállását
milyen időpontra vetítve kell vizsgálni. A vizsgált ügyekben kifejtett bírói érvelésével
ellentétben a joggyakorlat-elemző csoport álláspontja szerint a megtagadás jogszerűségét
az adatmegismerés iránti kérelem előterjesztésének időpontjára vetítetten kell megítélni. Az
utóbb megváltozott körülmények legfeljebb az adatmegismerési kérelem újabb
előterjesztését indokolhatják.
A vizsgált ítéletek alapvetően megfeleltek a velük szemben támasztott formai és tartalmi
követelményeknek. A kereseteknek való helyt adás, illetve kereseti igények elutasításának
aránya összességében a vizsgált ítéletek esetében 70-30 % volt a kiadás javára kedvezően.
Ebben természetesen meghatározó szerepe van az ennek megfelelő, illetve ezzel
összhangban álló jogszabályi környezetnek, amely alappal támaszkodik az Alaptörvénynek
a közpénzekkel kapcsolatos külön rendelkezéseire. A keresetet elutasító döntések indoka
jellemzően az volt, hogy a kért adat nem minősül közérdekű vagy közérdekből nyilvános
adatnak. A joggyakorlat-elemző csoport e kérdéskört is kimerítően vizsgálta [93-97]; e
körben kitért a Kúria által meghozott határozatokra is [98-110] és külön figyelmet fordított
a bíróságokkal szemben benyújtott keresetekre, az ilyen ügyek specifikumainak
vizsgálatára [111-122].
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[146] Az ítéletek szerkesztésével összefüggésben megállapítható, hogy a rendelkező részek
megfogalmazásában csupán kisebb hibák voltak észlelhetőek. Ezek közé tartozik például,
hogy a rendelkező részben többször hiányzott a teljesítési határidő meghatározása. Több
esetben fordult elő az, hogy hiányzik a konkrét teljesítési mód meghatározása, csupán az
„adja ki” kötelezés (kifejezés) szerepel az ítéletek rendelkező részében. Előfordult az is,
hogy a bíróság nem rendelkezett az adatkiadás formájáról. Néhány ügyben megfigyelhető
volt az is, hogy az ítélet rendelkező részéből ténylegesen nem lehetett megállapítani, hogy
pontosan milyen adatot vagy adathalmazt kell az alperesnek a meghatározott határidőn belül
kiadnia; ez a körülmény az ítélet végrehajthatósága miatt bír kiemelt jelentőséggel.
[147] Összességében az a következtetés vonható le, hogy az említett bizonytalanságoktól
eltekintve a bírói gyakorlat egységes; jelentősebb bizonytalanságok nem észlelhetők.
[148] Kiemelendő, hogy a jogalkalmazás – a vizsgált ügyek tanúsága szerint – kiemelt figyelmet
fordít az Alkotmánybíróság által meghatározott kritériumok megfelelő érvényesülésére,
különös tekintettel a közérdekű adat fogalmára, a kötelezettek körére, valamint a közérdekű
adatok kiadásához fűződő jog korlátaira (az Alkotmánybíróság által meghatározott
kritériumrendszerhez lásd részletesen az összefoglaló vélemény második mellékletét).
[149] A kifejtetteket szem előtt tartva a joggyakorlat-elemző csoport nem tartja szükségesnek
kollégiumi vélemény, illetve egyéb, a jogegységet biztosító eszköz megalkotását vagy
jogalkotás kezdeményezését.
[150] A jogszabályi környezet alapján a bírói gyakorlat egységes és stabil, annak további
megerősítése vagy egyéb – a szervezetrendszert érintő strukturális vagy a jogi környezetre
kiható szisztematikus – változás bevezetése nem indokolt.
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Első melléklet
A közérdekű adatok kiadása iránti perekben alkalmazott joganyag, az anyagi jogi és
eljárási kérdések összefoglalása
A XI. Fejezet kivételével lezárva: Budapest, 2017. szeptember 18.
I. Bevezetés
A joggyakorlat elemző csoport a 2013.január 1-től kezdődően indított és a 2016. december
31-ig jogerős határozattal lezárt közérdekű adatok kiadása iránti perek vonatkozásában
vizsgálja a bíróságok joggyakorlatát.
Jelen összefoglaló elsődlegesen a kapcsolódó jogszabályi háttér, az eljárási és anyagi jogi
szabályozás, a jogértelmezési kérdések vizsgálatára törekszik, annak figyelembe vétele
mellett, hogy külön készül részletes jelentés az Alkotmánybíróság, a NAIH gyakorlatáról
és a nemzetközi joggyakorlat elemzéséről, ezért e területeket a jelentés nem érinti teljes
körűen. Mindemellett csupán a legjelentősebb és a bíróságok által leggyakrabban
alkalmazott határozatokra, állásfoglalásokra hivatkozik, mégpedig a jogértelmezés
kérdésköréhez kapcsolódóan.
Az összefoglaló teljességre nem törekedve, példálózó jelleggel említ bírósági döntéseket,
elsősorban a Kúria, a Fővárosi Ítélőtábla és a Fővárosi Törvényszék gyakorlatából. Az
elméleti anyag ismertetésénél az ELTE JTI 2014. évben indult adatvédelmi és az
adatbiztonsági szakjogászképzésének információszabadság tárgykörben leadott anyaga
részben felhasználásra került.
II. Az információszabadság lényege, jelentősége:
Az információszabadság az állam közadataihoz való hozzáférés jogát jelenti, az
államszervezet gazdálkodásával, működésével kapcsolatos adatok nyilvánosságának az
érvényre juttatását foglalja magában.

Jelentősége:
- közpénzekkel való gazdálkodás ellenőrzése => átlátható állami gazdálkodás
- korrupció elleni harc
- a demokratikus közvélemény formálása
- a megalapozott véleménynyilvánítás, a felelősségteljes döntéshozatal alapja
- a kutatási élet szabadságának eszközjoga

III. Jogszabályi háttér:
1. Alaptörvény
Nemzeti Hitvallás – tisztességes közélet államcélja, közpénzek átláthatósága
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Alaptv. VI.cikk (2) bekezdése: Mindenkinek joga van a személyes adatai védelméhez,
valamint a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez => az információszabadság
alapjog
- 38. cikk (1) bekezdése: Az állam és a helyi önkormányzatok tulajdona nemzeti vagyon
=> átláthatóság követelménye
- 39.cikk (2) bekezdés: A közpénzekkel gazdálkodó minden szervezet köteles a
nyilvánosság előtt elszámolni a közpénzekre vonatkozó gazdálkodásával. A közpénzeket és
a nemzeti vagyont az átláthatóság és a közélet tisztaságának elve szerint kell kezelni. A
közpénzekre és a nemzeti vagyonra vonatkozó adatok közérdekű adatok. => erősíti a
közpénzekkel való gazdálkodás átláthatóságának követelményét
2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi
CXII.tv (Infotv.)
Az Infotv. kibontja az alapjogot.
1.§ A törvény célja, hogy a közügyek átláthatósága a közérdekű és a közérdekből nyilvános
adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog érvényesítésével megvalósuljon.
2.§. A törvény hatálya: a Magyarország területén folytatott minden olyan adatkezelésre és
adatfeldolgozásra kiterjed, amely természetes személy adataira, valamint közérdekű adatra
és közérdekből nyilvános adatra vonatkozik.
3.§. Értelmező rendelkezések
III. fejezete: A közérdekű adatok megismerése
IV. fejezete: A közérdekű adatok közzététele
3. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
5. § (1) és (2) bekezdése: az adatkezelő személyétől függetlenül...közérdekből nyilvános
minden, az állami vagyonnal való gazdálkodásra és az azzal való rendelkezésre vonatkozó,
közérdekű adatnak nem minősülő adat.
Az állami vagyonnal gazdálkodó vagy azzal rendelkező szerv vagy személy a közérdekű
adatok nyilvánosságáról szóló törvény szerinti közfeladatot ellátó szervnek vagy
személynek minősül.
4. Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv.
-Alaptörvény 38. cikk: Az állam és a helyi önkormányzatok tulajdona nemzeti vagyon. =>
a tulajdonukban lévő dolgok, pénzügyi eszközök, vagyoni értékkel rendelkező jogok,
társasági részesedések, stb.
7.§ (1) bekezdése: A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának
biztosítása. A nemzeti vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. =>
Megerősíti, hogy az állam és a helyi önkormányzatok tulajdona nemzeti vagyon – a felelős
gazdálkodásból következik a nyilvánosság , a nyilvántartás, a nyilvántartási adatok
nyilvánosak
10. § (1) bekezdése: A nemzeti vagyont, annak értékét és változásait a tulajdonosi
joggyakorló nyilvántartja. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vagyon elsődleges
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rendeltetése szerinti közfeladat megjelölését is. A nyilvántartási adatok - a minősített adat
védelméről szóló törvény szerinti minősített adat kivételével – nyilvánosak.
- A tv. a nemzeti vagyonról taxatív felsorolást ad.
3. Az Alkotmánybíróság döntései
A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogot az 1990-es évektől kezdődően megjelent
AB döntések információszabadságként értékelik, mely jog szerepe a demokratikus
jogállamban az, hogy az állampolgárok ellenőrizhessék a közhatalmat és a közpénzzel való
gazdálkodást.
Az AB határozatai a közérdekű adatok nyilvánosságához való jog szerepének
értelmezésben kiemelt jelentőséggel bírnak.
- 30/1992. (V. 26.) AB hat.: kommunikációs jogok anyajoga- átfogóan szabályozza a
véleménynyilvánítási szabadságot, mely tulajdonképpen a kommunikációs alapjogok
(információk megszerzésének joga, informáltsághoz való jog) anyajoga. Az
információszabadsághoz fűződő jogot a véleménynyilvánítási szabadság jogába sorolja be.
– 36/1992. (VI. 10.) AB hat.: a sajtószabadsághoz való viszonyát elemzi- a
sajtószabadság feltétele az információk megszerzéséhez való jog, a sajtószabadsághoz
viszonyítva az információszabadság nemcsak az állam tűrési kötelezettségét írja elő, hanem
pozitív kötelezettséget is az állam terhére ró.
-34/1994 (VI. 24.) AB hat.- a véleménynyilvánítás szabadság, tudományos élet
szabadságához viszonyítva értelmezi az információs szabadságot, azokat egymást
feltételező és kölcsönösen korlátozó jognak minősíti. A határozat a levéltári kutatáshoz
kapcsolódik, az AB utólagos normakontroll-eljárásban azokat a jogszabályokat és állami
irányítás egyéb jogi eszközeit vizsgálta, amelyek egyes pártdokumentumok levéltári
kezelésének, megismerésének, tudományos kutatásának lehetőségeit és korlátait határozták
meg. Értelmezte a tudományos élet szabadságát és annak az információszabadsággal való
összefüggéseit, illetve korlátait, így a személyes adatok védelméhez való jogot és a
titokvédelmet is.
– 32/1992. (V. 29.) AB hat.: az információszabadság a demokrácia alapköve- az
önkormányzati képviselőtestületek üléseinek, az előterjesztéseknek és a jegyzőkönyveknek
a nyilvánosságával foglalkozott. Az önkormányzati törvénynek az utólagos normakontrolleljárásban megtámadott rendelkezései a zárt képviselőtestületi ülés elrendelésére, a titkos
szavazással történő döntéshozatalra, valamint az előterjesztésekbe és az ülések
jegyzőkönyveibe való betekintés lehetőségére vonatkoztak. A testület ezeket a szabályokat
alkotmányellenesnek nyilvánította és megsemmisítette, a törvény szerint ugyanis a
képviselőtestület „indokolt esetben” rendelhetett el zárt ülést, illetve titkos szavazást, ami
diszkrecionális jogkört biztosított a közérdekű adatok megismeréséhez való jog
korlátozására. Az előterjesztéseknek és a jegyzőkönyveknek a tartalmuktól független
titkossága ugyancsak a közérdekű adatok nyilvánosságához fűződő alkotmányos jogba
ütközött. Az információszabadságot is az értelmezése körébe vonta, amikor azt mondta ki,
hogy az állampolgárok csak akkor hozhatnak megalapozott döntést a választójoguk
gyakorlásához, ha megfelelően értesülnek a testület munkájáról.
- 15/1995 (III. 13.) AB hat. : az indítványozók azt kifogásolták, hogy a vonatkozó
jogszabályok szerint a honvédelmi, a rendészeti és a büntetés-végrehajtási célra szolgáló
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ingatlanok nyilvántartását kizárólag a kezelő szerv írásbeli megkeresése alapján lehet
megtekinteni, illetve arról adatot szolgáltatni. Sérelmezték azt a rendelkezést is, amelynek
értelmében a megszűnt tulajdoni lapról hiteles másolat a hatóságok megkeresésére, illetőleg
harmadik személyek részére a földhivatal vezetőjének engedélyével adható. A testület azt
állapította meg, hogy az ingatlannyilvántartásra, mint közhitelű nyilvántartásra
vonatkoznak mind a személyes adatok védelmével, mind pedig az információszabadsággal
kapcsolatos követelmények. Ezért az annak nyilvánossága, az abban levő információk
megszerezhetősége, az azokhoz való hozzáférhetőség alkotmányos elvárás.
-30/1997. (IV. 29.) AB hat.: az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV.
törvény módosítását vizsgálta. Döntésében idézte, hogy a „közhatalmat gyakorlók vagy
politikai közszereplést vállalók” köztevékenysége és annak megítélése szempontjából
jelentős személyes adatainak védelmével szemben elsőbbséget élvez a választópolgárok
közérdekű adatok megismeréséhez fűződő joga. A választott képviselők
vagyonnyilatkozatai kivonatainak nyilvánosságra hozatala a választópolgárok számára
átláthatóvá és ellenőrizhetővé teszi vagyoni és érdekeltségi viszonyaikat, ami végső soron
megerősítheti a működésükbe vetett bizalmat, így az nem minősül szükségtelen és
aránytalan alapjogi korlátozásnak. Ezért a vizsgált törvényi rendelkezések nem sértik a
személyes adatok védelméhez fűződő jogot.
-21/2013. (IV. 27.) AB hat.: Az Operaház gazdálkodásának átvilágításáról szóló jelentés
kiadása tárgyában meghozott ítélőtáblai döntést semmisítette meg. Hivatkozva a Nemzeti
Hitvallásra kimondta, hogy az átláthatóság és a közélet tisztasága elve „nem csak a
közpénzek és a nemzeti vagyonra vonatkozó, hanem általában véve a közfeladatok
ellátásával összefüggő adatok kezelése szempontjából is irányadó.” A közérdekű adatokat
kezelő szervek nem hivatkozhatnak kényelmi szempontokra egy alapvető jog
érvényesülésével szemben, ezért az információszabadság nem korlátozható „az adatkezelő
szerv többletfeladatára való hivatkozással” sem. A döntés jelentős az információszabadság
értelmezésében, továbbá fontos megállapításokat tett a döntéselőkészítő adatokkal
kapcsolatosan is, kimondva, hogy az nem válhat formális korlátozási alappá.
- 5/2014 (II. 14.) AB hat.: a Pécsi Vízmű Zrt. átvilágításáról szóló, egy ügyvédi iroda által
készített vizsgálati jelentés kiadása iránti kérelem elutasítására arra hivatkozással került sor,
hogy a vizsgálati jelentésben foglaltak egyfelől ügyvédi titok alá tartoznak, másfelől üzleti
titkok. Az AB elvi éllel fejtette ki, hogy önmagában az igényelt adat döntéselőkészítő
jellege még nem vonja maga után kötelező erővel a közérdekű adat nyilvánosságtól való
elzárását. A közfeladatot ellátó szerv mérlegelést igénylő döntésétől függ, hogy a döntés
megalapozását szolgáló adat megismerésére irányuló igényt – a törvényben meghatározott
tíz éves időtartamon belül – elutasítja-e vagy sem. Amennyiben a közérdekű adat
kiadásának megtagadása mellett dönt, azt indokolni köteles. A döntés-előkészítő adatok
nyilvánossága tehát korlátozható ugyan, de nem diszkrecionális jelleggel.-25/2014.
(VII.22.) AB hat.: a Vértesi Erőmű Zrt-hez érkezett adatigényléssel kapcsolatosan a
közvetett állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok és a nyilvánosság vonatkozásában
tett hangsúlyos megállapításokat.
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4.NAIH gyakorlata
Figyelemmel kísérik a bíróságok, döntéseikben hivatkoznak rá.
1.Ajánlások: (részletesebben lásd a korlátoknál)
-2012. augusztus 31. - a nemzeti vagyonnal gazdálkodó vagy azzal rendelkező, piaci
szereplő gazdasági társaságok üzleti adatainak nyilvánosságáról
-2014. augusztus 31. - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény 30. § (7) bekezdésének értelmezése tárgyában
-2016. március 11. - a nemzeti vagyonnal gazdálkodó vagy azzal rendelkező, piaci szereplő
gazdasági társaságok üzleti adatainak nyilvánosságáról
2.Információszabadság állásfoglalások, jelentések
5. EJEB döntések
– az Emberi Jogok Európai Egyezménye 8. és 10.cikkének megsértéséhez kapcsolódó
döntések
- az EJEB gyakorlatában a magánszféra védelme és a közadatokhoz való hozzáférés joga
szorosan összekapcsolódik
- nem tesz különbséget a között, hogy az igényelt információk személyes adatnak vagy
közérdekű adatnak minősülnek, ezért információszabadsággal kapcsolatos ügyek az EJEE
10. cikke mellett a magán-és családi élet tiszteletben tartásához fűződő joggal (8.cikk)
összefüggésben is találhatók.
1. Guerra és Mások kontra Olaszország (1998.február 19.) - klasszikus
információszabadság ügy. A panaszosok Dél- Olaszországban éltek, közel egy mérgező
anyagokat kibocsátó műtrágyagyárhoz. A magánélet tiszteletben tartása magában foglalja
az egészséghez való jogot, a Bíróság az Egyezmény 8. cikkét alkalmazta. A meghatározó
kérdés az volt, hogy a hatóságok megtettek-e mindent azért, hogy megvédjék a kérelmezők
magánéletét (egészségét), azaz teljesítették-e a tájékoztatási kötelezettségüket (az olasz jog
szerint a veszélyről, a biztonsági intézkedésekről a hatóságoknak tájékoztatni kell a helyi
lakosokat.) Jelen esetben nem közölték ezeket az információkat, holott a kérelmezők
alapvető információkat igényeltek, ami lehetővé tette volna, hogy felbecsüljék a
veszélyeket, ami őket és családjukat érheti, ha az adott városban maradnak. Az állam nem
tett eleget azon kötelezettségének, hogy biztosítsa a panaszosok magán -és családi élethez
való jogát.
2. Társaság a Szabadságjogokért kontra Magyarország (2009.április 14.) - a civil
szervezet közérdekű adatigényléssel fordult az Alkotmánybírósághoz, az egyik
országgyűlési képviselő politikusnak a Btk. drogbűncselekménnyel kapcsolatos indítványát
szerette volna megismerni. Az AB az adatigénylést megtagadta, a TASZ keresetét a bíróság
elutasította. Az EJEB azt állapította meg, hogy a magyar hatóságok beavatkoztak a TASZt megillető információkhoz való hozzáférés jogába, mivel megakadályozták a
közérdeklődésre számot tartó adatok jogszerű összegyűjtését. Amennyiben egy állam
monopolhelyzetben van a birtokában lévő közérdekű adatok vonatkozásában, egyfajta
cenzúrával ér fel az, ha megtagadják az információhoz való hozzáférést. Ennek
eredményeként a médiában vagy más hasonló területen szereplők nem tudják betölteni
fontos, „társadalmi házőrző kutya” szerepüket.
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3. Kenedi kontra Magyarország (2009. május 26.) - a kérelmező történész a BM
felügyelete alatt működő Nemzetbiztonsági Szolgálat 1960-as évekbeli tevékenységéről
kívánt tanulmányt írni. A minisztérium nem engedélyezte az ott tárolt iratokhoz való
hozzáférést. Az adatigénylő az adatkiadás iránti pert megnyerte, a minisztérium azonban
többszöri bírság ellenére sem biztosította a hozzáférést. Az EJEB megállapította, hogy a
megtagadás a kérelmező 10. cikk szerinti jogába való beavatkozást valósított meg.
Kifejtette, hogy az iratokhoz való hozzáférés egy történelmi kutatás érdekében fontos részét
képezi a véleménynyilvánítási szabadságnak. A BM visszaélt a hatalmával, amikor
megakadályozta ezen jog gyakorlását.
4. OVESSG kontra Ausztria (2013. november 28.) – a kérelmező osztrák civil szervezet
a termőföld és erdő eladások társadalmi hatásainak kutatását tűzte ki célul. A termőföldek
és erdők átruházását engedélyező hatóságtól öt évre visszamenőleg anonimizált formában
kérte a határozatainak rendelkezésre bocsátását. A hatóság az adatigénylést azzal tagadta
meg, hogy az olyan nagy ráfordítást igényelne, mely miatt nem lenne képes feladatait
ellátni. A keresetét a bíróságok elutasították. Döntésében az EJEB egyrészt elismerte, hogy
az adatigénylés valóban ellehetetlenítette volna a hatóságok munkáját, másrészt kiemelte
azt, hogy az elutasítás feltétel nélküli volt, mert az adatgazda figyelmen kívül hagyta azt,
hogy az OVESSG vállalta megtéríteni a felmerülő költségeket. Észlelte a bíróság, hogy bár
a hatóság polgári joggal kapcsolatos határozatokat hoz, döntéseit nem publikálja sehol.
Ezért megállapította, hogy az adatigénylés elutasításának oka a hatóság saját mulasztása
miatt állt elő.
5. Magyar Helsinki Bizottság kontra Magyarország (2016. november 8.)- lásd a
IV.pontnál részletesen
IV. Az információszabadság fogalmi alapjai : a közérdekű adat, a közérdekből
nyilvános adat, a közfeladatot ellátó szerv
Az alapjog tárgya a két adatkör csoportja: a közérdekű adatok és a közérdekből
nyilvános adatok
1.Az Avtv. korábbi közérdekű adat fogalmát az Infotv.3.§.5.pontja konkretizálja egy
példálózó jellegű felsorolással
- az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott
egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó
vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá
nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül
kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre,
illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is
kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra,
valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat
A bírósági gyakorlat és a NAIH – ritka kivételektől eltekintve (lásd Pfv.IV.21.579/2015/4.
sz. döntés) - úgy értelmezi, hogy a korábbi gyakorlatot folytatva nem követeli meg az
együttes feltétel fennállását ( a „vagy” is megfelel a közérdekű adat fogalmi kritériumának)
A fogalom lényege: Közérdekű adat az állam működésére, tevékenységére, gazdálkodására
vonatkozó, nem személyes adat. (Személyes adat soha nem lehet közérdekű adat, még akkor
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sem, ha a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény pl. a személyi adatnyilvántartás
bizonyos körét közérdekű adatként nevesíti)
Feltétel nélküli definíció, a hatályos jogszabályok szerint a közszféra kezelésében lévő
minden adat közérdekű, függetlenül attól, hogy nyilvánosságuk korlátozott-e ( fogalmilag
a nem kiszolgáltatható adat is közérdekű adat, de mivel a kivételi szabályok alá tartozik,
ezért nem kell kiadni)
2. Infotv. 3. § 6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó
minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy
hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli
A fogalom lényege: nyilvánosságukhoz közérdek fűződik, de nem közérdekű adat.
A közérdekből nyilvános adat fogalma átvezet a személyes adatok védelmének a területére,
miután személyes adat is lehet nyilvános, ha ezt a közérdek megalapozza. (pl. a közszféra
dolgozóinak magánszférája szűkebb, beosztásuk, munkakörük, díjazásuk nyilvános,
továbbá vannak olyan, a piaci szereplőket érintő adatok, melyek szorosan kapcsolódnak a
közpénz felhasználásához)
Megismerésükre a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni. Terjesztésnél célhoz kötött adatkezelés elvének, mint a személyes adatok
védelmének legfontosabb garanciájának kell érvényesülnie.
Gyakorlat:
- A nyilvánosságnak az eredeti jogalkotói szándékkal nyilvánvalóan ellentétes
felhasználása, például személyes adatokat is tartalmazó adatbázisok nyilvánosságra
hozatala korlátok közé szorítandó. A célhoz kötött adatkezelés elvét a már nyilvánosságra
hozott személyes adatok későbbi felhasználása során is maradéktalanul érvényesíteni kell.
- Ha természetes személy kerül kapcsolatba állami szervvel, vizsgálni szükséges, hogy az
adott, közpénzfelhasználást érintő szerződésben milyen személyes adatok szerepelnek, a
jogviszonnyal közvetlen kapcsolatba nem hozható személyes adatok nem kerülhetnek
nyilvánosságra. A magánszemély azonosításához feltétlenül szükséges adatokat
megismerhetővé kell tenni, de pl. anyja nevét, lakossági bankszámlaszámát már nem, ezeket
felismerhetetlenné kell tenni.
Az adatigénylő választhat, hogy kihez fordul az adatigényléssel: megteheti ezt azokkal a
piaci szereplőkkel szemben is, akik az államháztartás valamely alrendszerével léptek
szerződéses kapcsolatba, ekként azok az adatok, amik a közfeladatot ellátó szerveknél
közérdekű adatok, azok a piaci résztvevőknél közérdekből nyilvános adatokként jelennek
meg.
Infotv. 26.§(2) bekezdése: a törvény maga is elrendeli, hogy mik tartoznak a
közérdekből nyilvános adatok körébe
26.§. (2)Közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében
eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával
összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek
megismerhetőségét törvény előírja. A közérdekből nyilvános személyes adatok a célhoz
kötött adatkezelés elvének tiszteletben tartásával terjeszthetőek. A közérdekből nyilvános
37

személyes adatok honlapon történő közzétételére az 1. melléklet és a közfeladatot ellátó
személy jogállására vonatkozó külön törvény rendelkezései irányadóak.
Gyakorlat:
- trafik ügyben eljáró bíráló bizottság tagjainak neve, MLSZ játékvezetők neve közérdekből
nyilvános adat,
- közbeszerzési eljárással összefüggésben felállított bírálóbizottság tagjainak neve
közérdekből nyilvános adat (FÍT 2.Pf.20.772/2016/4/II.)
- közérdekből nyilvános adat köztisztviselők esetében a szolgálati jogviszony kezdete, a
besorolás, a címadományozás, az illetmény, a feladatkör
- a problémát általában az okozza, hogy mit értünk a közfeladat ellátásával összefüggő
egyéb személyes adatokon, így pl. közérdekből nyilvános adat a vezetői tisztséget betöltő
személy esetében a diploma megléte, annak minősítése, nyelvvizsga megléte, de a
szakdolgozat tartalma már nem
- különleges adat nem minősül közérdekből nyilvános adatnak ( bíró egészségügyi
alkalmasságára vonatkozó adat nem adható ki)
- államtitkár külföldi tárgyalópartnerének személyes adata nem közérdekből nyilvános adat
(FÍT 8.Pf.20.752/2015/4., Kúria Pfv.IV.20.561/2016/4.)
- a hallgatói önkormányzat jogosultságait és az ellátott feladatait tekintve közfeladatot
látnak el, közpénzzel gazdálkodnak, így a tisztségviselőiknek juttatott, közpénzből
származó díjazások közérdekből nyilvános adatok ( FÍT 2.Pf. 22.372/2013/4.)
A kötelező szolgáltatást nyújtó (pl. kéményseprés, szemétszállítás) szervekre vonatkoztatva:
(3) Ha törvény másként nem rendelkezik, közérdekből nyilvános adat a jogszabály vagy
állami, illetőleg helyi önkormányzati szervvel kötött szerződés alapján kötelezően igénybe
veendő vagy más módon ki nem elégíthető szolgáltatást nyújtó szervek vagy személyek
kezelésében lévő, e tevékenységükre vonatkozó, személyes adatnak nem minősülő adat.
A 26.§(2) bekezdés a közérdekből nyilvános személyes adatra, a (3) bekezdés a nem
személyes adatra vonatkozik.
Speciális jogállási törvények: a közfeladatot ellátó szervek alkalmazásában álló,
különböző jogállású alkalmazottakra vonatkozó szektorális törvények hasonló
rendelkezéseket tartalmaznak
Gyakorlat:
- A közfeladatot ellátó szervek feladatkörében eljáró személyek magánszférája jóval tágabb,
mint a privátszférában dolgozó személyeké, de a köztisztviselőnek sem ismerhető meg
minden személyes adata. A jubileumi jutalom megismerhető, de ami a magánéletéhez
kapcsolódóan illeti meg, pl. temetési segély már nem; szabadságolási adatai nem (a
közfeladat ellátásának megítélésénél nem feltétlenül releváns az, hogy mikor volt
szabadságon), orvosi alkalmassági vizsgálatának megléte megismerhető adat ( annak
eredménye, részletei nem).
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- A magánszféra védelme indokoltan előtérbe helyezhető. A rossz szándékú munkavállalói
listázásra irányuló kérelmek megítélése más szemléletmódot követel meg, pl. KLIKK-től a
teljes pedagóguslista kikérése. Az információs önrendelkezési jogot egyensúlyban kell
tartani a közszféra átláthatóságának és ellenőrzésének érdekével, alapjogával.
- Az érintettek törvényben fel nem sorolt egyéb személyes adatainak a megismerése nem
feltétlenül szolgálja a szerv működésének átláthatóságát, sőt, az információk nyilvánosságra
kerülése akár a szerv befolyásolástól mentes működését is veszélyeztetheti. Indokolt olyan
keretet adni a nyilvánosságnak, amely a munkavégzésre irányuló jogviszony és a közfeladat
sajátosságaira tekintettel van és lehetővé teszi a különbségtételt a nyilvánosságra hozható
személyes adatok tekintetében.
Személyes
adatok
közzétételét
törvény
előírhatja:
ingatlannyilvántartás,
cégnyilvántartás, szakmai kamarák tagnyilvántartása, egyéni vállalkozók adatai, domain
nyilvántartás, adóhátralékosok nyilvántartása esetében.
Az állam személyes adatok nyilvánosságát rendelheti el szankciós jelleggel: Az állami
adóhatóság negyedévenként, a negyedévet követő 30 napon belül honlapján közzéteszi azon
magánszemélyek adatait (név, lakóhely, a megállapított adóhiány és jogkövetkezmény
összege), akiknek 180 napon keresztül folyamatosan fennálló, az állami adóhatóságnál
nyilvántartott túlfizetéssel csökkentett adótartozása nettó módon számítva a 10 millió
forintot meghaladja.
Közérdekből nyilvános adatoknál a két jog ütközik ( információs önrendelkezési jog és az
információszabadság alapjoga), melynek feloldása mérlegelési tevékenységet igényel.
Kapcsolódó döntések:
Kirendelt védők nevének és a kirendelések számának megismerhetősége: a Magyar
Helsinki Bizottság adatigényléssel fordult a Hajdú-Bihar Megyei Rendőrkapitánysághoz és
a Debreceni Városi Rendőrkapitánysághoz, amelyben az általuk 2008 évben kirendelt
védők nevét kérte, a kirendelések számával együtt. Elsőfokú bíróság az adatok
nyilvánossága mellett döntött, azokat közérdekből nyilvános adatnak minősítve.
Másodfokú bíróság szerint a kirendelt védő nem minősül közfeladatot ellátó személynek,
így a személyes adatok minősége miatt nem adható ki a kért adat. LB helybenhagyta a
jogerős ítéletet. Az adatigénylő az EJEB-hez fordult.
(A kormány kikérte a Hatóság álláspontját, amely hasonló ügyekben, a két jog ütközését
feloldó területtel kapcsolatosan irányadó lehet: e szerint a közfeladatot ellátó személyeknek
számolniuk kell azzal, hogy a tevékenységüket érintően, a közfeladataikkal összefüggő
személyes adataik nyilvánosságra kerülhetnek. Az egyéb, közfeladatot ellátó személy
fogalma alá az önálló feladat-és hatáskörrel rendelkező, egyszemélyes állami,
önkormányzati tisztségviselők tartoznak. Számos esetben nem egyértelmű, hogy valamely
adat az érintett közfeladatával összefüggő-e, vagy sem. A kirendelt védő, akinek neve
nyilvánosságát az Ütv. is elrendeli, a védelem ellátása érdekében egy közfeladatot ellátó
szerv képviseletében jár el, így nevének nyilvánossága nem sértheti a magánszféráját. A
kirendelések számának nyilvánossága kapcsán nem merülhet fel az üzleti titok sérelme sem,
hiszen a költségvetés terhére kifizetett támogatások közérdekből nyilvános adatnak
minősülnek.)
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EJEB 17 főből álló Nagykamarájának 2016.XI.8-án kihirdetett döntése: a magyar állam
megsértette a Helsinki Bizottság véleménynyilvánításhoz fűződő jogát, amikor a rendőrség
megtagadta a kirendelt védők nevének és az általuk vitt ügyek számának kiadását. Az ítélet
jelentősége: döntésével a Nagykamara elismerte, hogy Emberi Jogok Európai Egyezménye
védi a közérdekű adatok megismerésének jogát. A véleménynyilvánítási szabadságot
kimondó 10. cikke alkalmazható a közérdekű adatokkal kapcsolatos ügyekre.
FÍT 2.Pf.20.123/2016/6/II. ítélete: Pallas Athéné alapítvány alperes - a pályázati
támogatásban részesülő személyek neve törvényi felhatalmazás hiányában nem
közérdekből nyilvános adat, mert az MNB – és alapítványai sem - nem tartoznak az
államháztartás alrendszeréhez, így az Infotv. 27.§ (3a) nem volt alkalmazható. Ugyanezért
nem volt alkalmazható a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007.évi CLXXXI. tv sem
3. Közfeladatot ellátó szerv
Nincs egzakt fogalom, bár ez sokszor felmerült jogalkotói igényként, sokféle szerv,
szervezet ide sorolható.
Vértesi Erőmű Zrt. – 25/2014. (VII. 22.) AB határozat
Közfeladatot ellátó szerv-e a Vértesi Erőmű Zrt? Az AB megerősítette, hogy az állami
vagyonnal gazdálkodó szerv közfeladatot ellátó szervnek minősül. A döntés értelmében a
transzparencia követelménye általánosságban kiterjed az állami vagyonnal gazdálkodó
szervekre, személyekre, mindez a közpénzek, az állami vagyon átláthatóságát biztosítja.
Jogszabályban meghatározott feladat vagy közpénzzel gazdálkodás alapozza meg azt, hogy
az adatkezelő közfeladatot ellátó szerv.
Így a megismerhetőség alapja lehet:
- feladatorientált (abból indul ki, hogy az adott feladatot ellátó szerv közfeladatot ellátó
szerv, az igényelt adat közfeladathoz kapcsolódik)
-vagyonszempontú (függetlenül attól, hogy az adott szerv közfeladatot lát-e el, annak okán,
hogy állami, önkormányzati, nemzeti vagyont kezel, amivel el kell elszámolnia,
megalapozott a transzparencia követelménye és az adatigénylés jogszerűsége).
A közfeladatot ellátó szervek körébe tartoznak:
- A klasszikus államigazgatási, önkormányzati szervek
- Az egyéb közfeladatot ellátó szervek: ÁPV Zrt., ELMŰ, MTI, MTV, MNB, ÁFB stb.100 %-os magántulajdonban állnak, a közfeladat jellege határozza meg a minősítésüket.
Miután azonban piaci tevékenységet is végeznek, árnyaltan kell értékelni, csak bizonyos
tevékenységükhöz kötődően ítélhetők meg közfeladatot ellátó szervként.
Gyakorlat:
- Mind a kezelésükben lévő adatok, mind a más kezelésében lévő, de az előbbiek
tevékenységére vonatkozó adatok közérdekű adatok.
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- Trafik-ügy (Fővárosi Törvényszék 70.P.23.269/2013/7.) a trafik-ügyekben eljáró bíráló
bizottság tagjainak neve közérdekből nyilvános adatnak minősül
Az NFM alperes védekezése szerint a kért adatok tekintetében nem minősül adatkezelőnek,
mert nem saját hatáskörben eljárva jogosult döntést hozni az érintett adatok adatok
felhasználásáról, az állam írja ki a pályázatot, köti meg a koncessziós szerződést, így
adatkezelőnek csak a Magyar Állam tekinthető. A bíróság megállapította, hogy az állam
által delegált jogkörben a döntési jog a nemzeti fejlesztési minisztert illeti meg, a delegált
feladatkörhöz szükséges tevékenységet ténylegesen az alperes végzi el, ekként adatkezelői
tevékenységet végez a miniszter döntési feladatkörébe utalt dohánytermékkiskereskedelem átengedéséről szóló pályázat vonatkozásában.
- 3026/2015(II.9.) AB határozat: a közérdekű adatszolgáltatásra irányuló kötelezettséget
önmagában megteremti az a tény, hogy a szervezet közérdekű adatot birtokol
- Ezt az álláspontot erősíti a KEHI jelentések nyilvánosságával kapcsolatosan hozott
6/2016.(III.11.) AB döntés => vagyis leegyszerűsítve: ha birtokában van az adat, ki kell
adnia
8/2016 AB határozat - Az MNB törvény módosításáról szóló törvénynek az MNB törvény
162.§ (4) és (7) bekezdéseit megállapító rendelkezései alaptörvény-ellenesek.
Az ügyben vizsgált kérdések:
1.Az MNB többségi vagy kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság, illetve az MNB
által létrehozott alapítvány által kezelt adatok közérdekű adatoknak minősülnek-e, azaz a
támadott szabályozás érint-e közérdekű adatokat 2. Ha igen, akkor a támadott rendelkezések
korlátozzák-e azok megismerését 3. Korlátozás esetében azok alkotmányossága
megállapítható-e.
Megállapítások: az MNB közfeladatot lát el, közpénzzel gazdálkodik. Amennyiben az
állami tulajdonban álló MNB gazdasági társaságot vagy alapítványt hoz létre, akkor az
alapítás során nyújtott vagyoni hozzájárulás, az alapítványnak juttatott, a működéséhez
szükséges vagyon forrása szükségképpen közpénz.
A közpénzzel való gazdálkodás független attól, hogy az alapítónak van-e jogi értelemben
véve közvetlen befolyása az alapítványi vagyon felhasználására.
A közérdekű adatszolgáltatás kötelezettsége nem függvénye annak, hogy a közérdekű
adatot birtokló szervezet milyen szervtípusba tartozik, milyen tulajdonban van, milyen
tevékenységet folytat, a közérdekű adatszolgáltatásra irányuló kötelezettséget önmagában
megteremti az a tény, hogy a szervezet közérdekű adatot birtokol.
- a közfeladatot ellátó alapítvány által létrehozott és annak kizárólagos tulajdonát képező
gazdasági társaság átruházott közfeladata során közérdekű adatot kezel, amelynek kiadására
köteles ( Pfv.IV.21.567/2016/3. - Erzsébet Utalványforgalmazó és Gazdasái Szolgáltató
Zrt. alperes)
V. Az adatok megismerésének lehetséges módjai, a közérdekű adat megismerésére
vonatkozó igény és annak elbírálása
Az Infotv. szerinti megismerési módok:
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1. közérdekű adatigénylés (Infotv. III.fejezet, 28-31§)
2. közzétételi kötelezettsége (Infotv. IV.fejezet) - a közfeladatot ellátó szervek általános,
speciális, egyedi listákon megjelenítik az adatokat (honlapon)
32.§. a tájékoztatási kötelezettség általános szabálya, mindkét megismerési módra
vonatkozik a gyors és pontos tájékoztatás kötelezettsége
V.1. Az adatigénylési eljárás menete (egyedi adatigénylés)
Közérdekű adatigénylés
-Ki lehet adatigénylő?
Bárki (Tasz kontra Magyarország strassburgi döntés)
- Célja: tetszőleges, a kíváncsiság is elegendő
- ha nem egyértelmű az adatigénylés, az adatkezelő visszakérdezhet, de az
adatigénylés célját nincs joga a közfeladatot ellátó szervnek megkérdezni
- ha az adatok újrahasznosításával kapcsolatos adat merül fel, erre szintén
rákérdezhet, mivel ebben az esetben a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012.évi LXIII.
törvény rendelkezései alkalmazandók
- a hatékonyság érdekében felajánlhatja, hogy betekintést enged, hogy ne kelljen
másolatot készíteni mindenről, ennek célja azonban nem lehet az, hogy elhúzza az
adatigénylés teljesítését.
- Határidő: 15, 15+15 nap
A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó
szerv az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül
tesz eleget. (29.§(1) bek.)
- Kinek kell teljesítenie: a közfeladatot ellátó szervnek (26. § (1) )
A 27.§ (3a) alapján annak a cégnek is kell teljesítenie az adatigénylést, aki szerződéses
jogviszonyban áll az államháztartás bármely alrendszerével
- Módja:
- közérthető formában és - amennyiben ezt az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv
aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes- az igénylő által kívánt formában, illetve
módon kell eleget tenni az adatigénylésnek
- ha a kért adatot korábban már nyilvánosságra hozták, az igény teljesíthető az adatot
tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is
- az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető
formában nem lehet eleget tenni.
- mérlegelés kérdése az, hogy mit jelent az aránytalan nehézség, mikor mondhatja az
adatkezelő, hogy nem tudja a kért formában teljesíteni
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- az adatok minőségét az adatok igénylésekor hatályos törvényi rendelkezéseknek
megfelelően kell megítélni, és nem a későbbi v. korábbi, az adatok keletkezésekor hatályos
jogszabályok szerint (EBH 2006.1417.)
Gyakorlat:
- Az adat megismerésére vonatkozó igény teljesítése az adat meglétét feltételezi, az
adatkezelő nem köteles az igény teljesítése érdekében maga előállítani a kért adatokat, a
megismerhetőséget kizárólag a kért adatok tekintetében kell a törvény szabályai szerint
biztosítania.
- A közfeladatot ellátó szervet csak olyan közérdekű adat kiadására lehet kötelezni, amely
ténylegesen a kezelésében van. Közérdekű adat kiadása iránti perben az alperes az adat
beszerzésére nem kötelezhető, ebből a célból tanú meghallgatása sem lehetséges. ( Kúria
Pfv. IV. 20.150/2016/4.)
- Az adatkezelő a rendelkezésére nem álló, általa össze nem állított adatsor kiadására nem
kötelezhető ( Kúria Pfv.IV.20.543/2016/4)
V.2. Az adatkezelőt érintő szabályok
- Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az adatkezelő felhívja az igénylőt az igény
pontosítására 28.§ (3)
- Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához
szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, a határidő egy
alkalommal 15 nappal meghosszabbítható (erről 15 napon belül tájékoztatni kell az
érintettet)
- Előzetesen kell tájékoztatni az igénylőt a költségtérítés összegéről
- Ha az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt,
jelentős terjedelmű, a másolat iránti igényt a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését
követő 15 napon belül kell teljesíteni
- 15 napon belül tájékoztatni kell mindenről az igénylőt
- Ha a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igény
teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével
- Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot
is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni (30.§
(1) bek.)
- Az adatigénylésnek közérthető formában és - amennyiben ezt az adatot kezelő
közfeladatot ellátó szerv aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes - az igénylő által
kívánt formában, illetve módon kell eleget tenni (30.§ (2) bek.)
- Megtagadás esetén az érintettet tájékoztatni kell az e törvény alapján megillető
jogorvoslati lehetőségekről
- Minden évben január 31-ig tájékoztatni kell a NAIH-ot az elutasított kérelmekről és az
elutasítások indokairól (korábban: évente)
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- Mérlegelésnél (két közérdek ütközése estén) a megtagadás alapját szűken kell értelmezni.
Kizárólag akkor tagadható meg az igény teljesítése, ha a megtagadás alapjául szolgáló
közérdek nagyobb súlyú a közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítéséhez
fűződő közérdeknél (30.§ (5) bek.)

V.3. A közzétételre kötelezett szervezetek, a közzétételi kötelezettség és annak
teljesítése – az elektronikus-információszabadság
- Előzmény: az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény (Eitv.)
- Az Infotv. hatálybalépését követően:
- Infotv. 3. § 19-20. + Infotv. 32-37/B. §. - A közérdekű adatok elektronikus
közzététele
- A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 25/A. §, 28/B-29/A. §- A
jogalkotás nyilvánossága
- A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.)
XII. fejezete - A bírósági határozatok nyilvánossága

Az elektronikus közzétételi kötelezettség:

- Infotv. IV. fejezet
- Általános szabályok - bármely szektorális jogszabály előírhat szigorúbb szabályokat,
valamint bővítheti a közzéteendő adatok körét (különös közzétételi lista)
- Internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül,
korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és torzulás nélkül
kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati
adatátvitel szempontjából is díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni
-Technológiasemlegesség követelménye

Részletszabályok:
- 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az
egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az
adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról
- 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez
szükséges közzétételi mintákról

Közzétételi listák:
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1. Általános közzétételi lista (Infotv. 1. melléklete)
I. Szervezeti, személyzeti adatok
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
III. Gazdálkodási adatok
- Valamennyi közfeladatot ellátó szervre vonatkozik
- Kivétel: azon adattípusok, amelyek az adott szerv esetében nem értelmezhetők
2. Különös közzétételi lista – jogszabály határozza meg egyes ágazatokra, közfeladatot
ellátó szervtípusra vonatkozóan (Infotv.37.§ (2) bekezdés) pl. a BHGY, az OBH által
működtetett honlapon
3. Egyedi közzétételi lista – a szerv vezetője dönti el - a Hatóság véleményezi -vagy
jogszabály a szervre, azok irányítása, felügyelete alá tartozó szervekre vagy azok egy
részére kiterjedő hatállyal
- figyelembe kell venni az állampolgároktól érkező egyedi adatigényléseket
- elkészítésükre és kiegészítésükre a NAIH is javaslatot tehet

Közzétételre kötelezett szervek:
- Saját honlapon:
KE, OGY, AB, AJBH, ÁSZ, MTA, MMA, OBH, Legfőbb Ügyészség
központi államigazgatási szervek (kivétel: kormánybizottság)
országos kamarák
fővárosi, megyei kormányhivatalok (speciális honlapok)
-A többi közfeladatot ellátó szerv a saját vagy a társulásaik által közösen működtetett v. a
felügyeletüket, szakmai irányításukat ellátó szervek által fenntartott, erre a célra létrehozott
központi honlapon teszik közzé,
-Az állami és önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok is az Infotv. szerinti
közfeladatot ellátó szerveknek minősülnek
A honlap tartalma:
- az egyedi adatigénylések szabályai
- a jogorvoslati lehetőségek ismertetése
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- más közérdekű és közérdekből nyilvános adatok is közzétehetőek (pl. a jelentős
arányban vagy gyakorta felmerült adatigénylések alapján)
- a már közzétett adatok nem távolíthatóak el
- az IHM r. szerinti közzétételi minták alapján
- a nyitóoldalról
tartalomjegyzékkel

jól

látható

módon

-„Közérdekű

adatok”

címszó

alatt,

- az alaptevékenységet érintő vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános, elmarasztaló
megállapításai

Egységes közadatkereső
- www.kozadat.hu
- közérdekű adatok központi elektronikus jegyzéke
- kötelezettek a teendőkről a honlapon részletes tájékoztatást olvashatnak
- Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ) által üzemeltetett központi
rendszer
-a www.kozadattar.hu információs honlap az intézmények részére
VI. Az Infotv. 2015. évi jelentősebb módosításai:
1. A név szerinti adatigénylés kérdése 29§ (1b)
- Jelenlegi szabályozás szerint bárki igényelheti az adatokat.
- Megtagadható az adatigénylés akkor, ha az anonim módon történik: a közfeladatot ellátó
szerv akkor is megtagadhatja a teljesítést, ha az adatigénylő nem adja meg a nevét, nem
természetes személy igénylő esetén megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen
keresztül vele a szerv felveheti a kapcsolatot. De: személyazonosítás nincs!
Az Infotv. 28. §(1) bekezdése értelmében „a közérdekű adat megismerése iránt szóban,
írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be.” E jogszabályi rendelkezésből az
következik, hogy az adatigénylés benyújtásához nem szükséges - és azt jogszabály sem írja
elő -, hogy az adatigénylő fél személyazonosságát igazolja az adatigénylés benyújtása
során. Az adatigénylések teljesítése szempontjából csupán annak van jelentősége továbbra
is, hogy az adatigénylés során az adatigénylő olyan elérhetőségi adatot adjon meg, amelyen
keresztül az adatigénylés teljesíthető.
- A tromsjői egyezmény (Magyarország 2009. évben ratifikálta, de még nem lépett
hatályba) kimondja, hogy az anonim adatigénylést nem lehet elutasítani, azaz lehetővé teszi
az anonim adatigénylést is.
- + Az Infotv. 28. § módosított (2) bekezdése értelmében az adatigénylő személyes adatai
csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez, az igénynek a 29. § (1a)
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bekezdésében meghatározott szempont alapján való vizsgálatához, illetve a
másolatkészítésért megállapított költségtérítés megfizetéséhez szükséges. (Maximum 1 év)
2. 29§(1a) bekezdés – az egy éven belül azonos adatokra vonatkozóan benyújtott
adatigénylés
-A közfeladatot ellátó szerv részben vagy egészében megtagadhatja az adatigénylést, ha az
adatigénylő egy éven belül azonos adatokra vonatkozóan adja be az adatigénylést, és az
adatokban nem történt változás;
3.Az adatigénylések teljesítésnek határideje
- 2015. július 1-től az Infotv. 29.§ (1) bekezdése objektivizálta az adatigénylések
teljesítésére nyitva álló határidő kezdetét. Míg korábban a határidőt a tudomásra jutástól
kellett számítani, a jelenleg hatályos szabályok szerint a közérdekű adat megismerésére
irányuló igénynek az adatot kezelő szerv az igény beérkezését követő legrövidebb idő
alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget. (29.§ (1)bek.)
-Tehát a határidő kezdő időpontja az az időpont, amikor az email megérkezett a közfeladatot
ellátó szerv postafiókjába, függetlenül attól, hogy az például munkaszüneti napra, vagy az
igazgatási, törvénykezési szünet időpontjára esik.
4. A közérdekű adatok kiadásának teljesítéséért kiszabható ellenérték.
- Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától
függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az
adatigénylés teljesítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedőenköltségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését
megelőzően tájékoztatni kell. - 29.§ (3) bek. csak lehetőség!
- az igénylő a fenti tájékoztatást követően 30 napon belül nyilatkozik, hogy adatigénylését
fenntartja-e. Ha igen, az adatigénylő által megállapított, legalább 15 napos határidőben
köteles megfizetni ( a nyilatkozat beérkezéséig terjedő határidő nem számít be az
adatigénylés teljesítési határidejébe)(3a)
- a költségtérítés mértékének meghatározása során figyelembe vehető költségelemek:
-adathordozó költsége,
-kézbesítési költsége, valamint
-ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához
szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az adatigénylés
teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége (5)
- ezen költségelemek megállapítható mértékét jogszabály határozza meg: 301/
2016.(IX.30.) Korm. rendelet (2016. okt. 15-én lépett hatályba)
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A közfeladatot ellátó szervnek bizonyítania kell, hogy hány órát töltött az adatigénylés
teljesítésével. Szükséges lehet részletes költségelszámolást készíteni a munkaerőráfordításról, melyet az adatigénylő is megismerhet.
- Áfa tilalom továbbra is él
4. Szerzői joghoz kapcsolódó módosítás. Szjt 15/A
Nem történt olyan megszorítása az információszabadságnak, ami veszélyeztetné az
adatigénylés alkotmányos célját, csak a terjesztés jogát korlátozta
Lásd: korlátoknál
5.Titokfelügyeleti eljárás kötelező kezdeményezése
- ha a közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítését az adatkezelő minősített adatra
hivatkozással tagadja meg, és az adatot igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó
igény elutasítása felülvizsgálatának érdekében bírósághoz fordul, a bíróság a Hatóság
titokfelügyeleti hatósági eljárását kezdeményezi, egyidejűleg a per tárgyalását felfüggeszti.
31.§ (6a) bek.
- a titokfelügyeleti hatósági eljárást kezdeményező és az eljárást felfüggesztő végzés ellen
nincs helye külön fellebbezésnek.
Előzmény: Külügyminisztérium alperes– közérdekből nyilvános személyes adatok
minősítése
- Kttv. 179. §-a szerinti adatok a KüM állománytábla
- Fővárosi Tvszék – 19.P.21.414/2012/4. – kiadásra kötelezte az alperest => majd a
fellebbezés alatt minősítették az adatokat => Fővárosi Ítélőtábla – 2.Pf.21.394/2012/4. –
keresetet elutasította
- 4/2015. (II.13.) AB határozat – mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség áll
fenn annak következtében, hogy a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok minősítése
esetén a jogalkotó nem biztosította, hogy a nyilvánosságkorlátozással szemben a közérdekű
adatok megismeréséhez való alapvető jogot közvetlenül, az adatminősítés tartalmi
felülvizsgálatát jelentő eljárás útján érvényesíteni lehessen.
- A NAIH titokfelügyeleti eljárásban tett, tényállásra vonatkozó megállapításai és a jogi
álláspontja nem kötelező a bíróságra.
A bíróság kezdeményezésére kötelező jelleggel megindított titokfelügyeleti hatósági eljárás
további kimenetele a következő:
1. Ha a Hatóság megállapítja, hogy a per tárgyát képező adat minősítése törvénysértő volt
és emiatt felhívja a minősítés megszüntetésére a minősítőt, (ha a minősítő nem kér bírósági
felülvizsgálatot, elfogadja ezt a döntést), akkor a nemzeti minősített adat minősítése a
határozat közlésétől számított 61. napon megszűnik. Így a bírósági eljárás okafogyottá
válik, az igénylő megkaphatja a kért adatot.
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2.Ha felülvizsgálatot kér a minősítő 60 napon belül a bíróságtól, akkor a Hatóság
határozatával szemben bizonyítania kell a minősítés jogszerűségét.
3. Ha a Hatóság a minősítés jogszerűségét állapítja meg, akkor visszakerül az ügy a
bírósághoz, és folytatódik a felfüggesztett eljárás. A hatóság az iratait, bizonyítékait
megküldi a bíróságnak, ami alapján megítélte a minősítés jogszerűségét, de határozata nem
köti a bíróságot.

VII.Az információszabadság és a közérdekű adatok megismerésének korlátai
A nyilvánosság korlátozásának általános szabályai:
-Törvényi szintű szabályozás/korlátozás
-Szükségesség-arányosság követelménye (alapjogkorlátozás)
-Megtagadás esetén az adatigénylőt tájékoztatni kell a jogorvoslati lehetőségekről. Tájékoztatni kell a NAIH-ot minden év január 31-ig az elutasított kérelmekről és annak
indokairól.
- A csak formailag történő megtagadásnak nincs helye, tartalmi vizsgálat szükséges
- Az Alaptörvény szándékát szem előtt kell tartani
- Az elutasítás szűkkörű megengedettsége
- A korlátozó rendelkezések megszorító értelmezése
- Nem az iratelv, hanem az adatelv érvényesül
Az adatelv lényege: ha egy közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatot tartalmazó
dokumentum másolatát kéri az adatigénylő, nem lehet megtagadni az adatigénylést csak
azért, mert az adott dokumentumban van olyan adat is, ami nem nyilvános. Ebben az
esetben ezt az adatot felismerhetetlenné kell tenni. Ha személyes adatról van szó, akkor
anonimizálni szükséges.
- minden esetben egyedileg és tartalmilag kell megvizsgálnia a közfeladatot ellátó szervnek,
hogy milyen adatokat tartalmaz a kiadni kért dokumentum és el kell eldöntenie, hogy mely
adat tehető megismerhetővé.
- a felismerhetetlenné tétel során ügyelni kell arra, hogy az adatelv az arányos korlátozás
követelményét valósítsa meg.
Korlátok rendszertanilag az Infotv. 27§-ában, ennek csoportjai :
1.Minősített adat
- legerősebb korlátja az Infotv-nek a 2009.évi CLV. tv (Mavtv.)
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- alapvetően két csoportra oszthatóak a minősített adatok: nemzeti minősített adatok és a
külföldi minősített adatok
- a törvény meghatározza a minősítéssel védhető közérdek körét is
- 29/2014.AB határozat: a minősítő a közérdekű adat vagy közérdekből nyilvános adat
minősítése során a minősítéshez fűződő közérdek mellett a minősítendő adat
nyilvánosságához fűződő közérdeket is figyelembe kell vegye
2.Üzleti titok
Az üzleti titoknak minősülő adatok kiadására az Infotv. 27.§ (3) bekezdése az irányadó.
Előzmény: a közpénzek átláthatósága érdekében a közpénzek felhasználásával kapcsolatos
adatokat a régiPtk. az üvegzsebszabályoknak megfelelően kivette az üzleti titok fogalma
alól, ily módon tágítva az üzleti szférába tartozók adatainak bárki által történő
megismerhetőségét, egyben megerősítve az Alaptv.39.cikk (2) bekezdését.
Az Infotv. 27.§ (3) bekezdésének rendelkezése a régi Ptk.81.§ (3) bekezdésének a
továbbélése. Általános alapelvként mondja ki, hogy a közpénzek felhasználására, a
közvagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó adatok nyilvánosságra hozatalát az üzleti titok
védelme nem korlátozhatja. Egyúttal meghatározza azt is, hogy melyek azok az adatok („
így különösen a védett ismeret”), amelyek az üzleti tevékenység védelme szempontjából
továbbra is védelemben kell, hogy részesüljenek.
A védett ismeret szellemi tulajdon miatt korlátja az információszabadságnak. Ez
kapcsolódik vissza az előző bekezdéshez, a 27.§ (2) h) pontjának rendelkezéséhez, ahol is
azt mondja ki az Infotv., hogy a törvény a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok
körét a szellemi tulajdonhoz fűződő jogra tekintettel korlátozhatja. Ez egyben tehát azt is
jelenti (ez problémát szokott okozni a gyakorlatban és rendszeresen kérdésként merül fel),
hogy üzleti titok védelme felmerülhet nem csak a közérdekből nyilvános adattal, hanem a
közérdekű adattal szemben is.
Az üvegzsebszabálynak köszönhetően a bírói gyakorlatban is az vált hangsúlyossá, hogy
főszabály szerint nem lehet üzleti titoknak minősíteni a közérdekű adatokat. (Pfv.
IV.20.343/2014/5.) Az adatkezelőt bizonyítási kötelezettség terheli az üzleti titokra
hivatkozása okán, igazolnia kell, hogy a kiadni kért adatok kiadásával piaci, üzleti
tevékenységét olyan hátrány érné, ami méltánytalan helyzetet teremtene, aránytalan
sérelmet okozna számára. Ez a gyakorlatban ritkán sikeres. Konkrét tények nélküli, csupán
üzleti érdekekre, gazdasági ésszerűségre való hivatkozás nem elegendő az adatkiadás
megtagadásához.
-165/2011.(XII.20.) AB határozat: az üzleti titokká minősítéshez elengedhetetlenül
szükséges feltétel, hogy illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal
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való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci
érdekét sértené vagy veszélyeztetné.
-A NAIH üzleti titokhoz kapcsolódó ajánlása (2012.aug.31.) arról szól, hogy a
közpénzekkel is gazdálkodó piaci résztvevő gazdasági társaságok üzleti érdeke és a nemzeti
vagyon átláthatósága között hogyan lehet egyensúlyt teremteni, a negyedik állami
mobilszolgáltatóhoz kapcsolódóan: ha a megvalósíthatósági tanulmány nyilvánosságra
kerül a működés megkezdése előtt, akkor a többi versenytárs ellehetetlenítheti a működést,
ennek okán nemzetgazdasági érdek is sérülhet. Ajánlás: azon állami vagy önkormányzati
cégek, akik egyben piaci szereplők is (de nem a jogszabályban kijelölt, monopolhelyzetben
lévő cégek) és aránytalan nehézséget jelent számukra az, hogy idő előtt megismerhetővé
teszik ezen adatokat, ami gyakorlatilag ellehetetleníti őket a piacon, akkor jogszerűen
hivatkozhatnak az Infotv. 27.§ (3)-ra vagy a Ptk. 81.§ (3) bekezdésére és részben
megtagadhatják az adatigénylést.
- a nemzeti vagyonnal gazdálkodó vagy azzal rendelkező gazdasági társaságok üzleti
adatainak nyilvánosságáról szóló új ajánlás (2016.III.11.) Az új Ptk. hatálybalépése okán az
új jogszabályi környezetnek megfelelően próbál segítséget nyújtani a védendő üzleti
titokkörhöz, illetőleg konkrét ügyek okán annak áttekintésére került sor a Hatóság részéről,
hogy megfelelő-e az üzleti titokra vonatkozó hatályos szabályozás. Az új ajánlás értelmében
általános törvény is szabályozhatja az üzleti titkot, mint védendő értéket, ha ezt a védendő
érdekek indokolják (Postatv.). Indokoltnak mutatkozik a bírósági gyakorlat áttekintése
annak megállapítása érdekében, hogy milyen ponton nem biztosít megfelelő védelmet a
hatályos szabályozás a gazdálkodó szervezeteknek, piaci körben működő gazdasági
társaságnál mi okozhat hátrányt a piacon.
7/2016.AB határozat
A postai szolgáltatásokról szóló 2012.évi CLIX tv. módosításáról szóló 2012.évi CLIX
törvény 2.§-a nem alkotmányellenes.
A támadott rendelkezés a Postatv. 77/B§-át állapítja meg.
A módosító törvény 1§-a értelmében a a Postatv. 53.§ (4) bekezdése helyébe lépő
rendelkezés lényege, hogy a közpénzből gazdálkodó és a nemzeti vagyonelemeket kezelő
egyetemleges postai szolgáltató, azaz a Magyar Posta üzleti tevékenysége szempontjából
aránytalan sérelmet jelentő adatok kiadása nem igényelhető.
A módosítás tehát a közérdekű adatigénylések körének szűkítését tartalmazza, postai
szerződésekben a közpénzek felhasználására vonatkozó közérdekű adatok egy
meghatározott köre, a versenytársaknak versenyelőnyt biztosító adatok kikerülnek a
közérdekből nyilvános adatok köréből.
Jogvita esetén a bíróságoknak azt kell majd vizsgálniuk, hogy egy konkrét adat
nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet
okoz-e. A jogalkotó megadja az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan
sérelem okozásának definícióját, amely nyitott törvényi tényállás. Tényleges tartalommal a
bírói gyakorlatnak kell majd kitöltenie, értékelve az indokolatlan versenyelőny fogalmát az
adott tényállás függvényében.
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A 77/B§ a folyamatban lévő közérdekű adatigénylések elutasítására is lehetőséget ad, az
AB a visszaható hatályú jogalkotás tilalmának a sérelmét nem állapította meg.
3.Döntés megalapozását szolgáló adat [Infotv. 27. § (5)-(7)]
Döntés megalapozásául szolgáló adatra hivatkozás lényege:
1. A döntés megalapozását szolgáló adat főszabály szerint keletkezésétől számított tíz évig
(vagy jogszabályban meghatározott rövidebb ideig) nem ismerhető meg, az adatkezelő
szerv vezetője azonban egyedi esetekben - az adat megismeréséhez és a megismerhetőség
kizárásához fűződő közérdek súlyának mérlegelésével - engedélyezheti az adat
megismerését.
2. Ha azonban a kérdéses adat alapján döntés született, akkor az adatkezelő csak a
törvényben felsorolt indokok alapján utasíthatja el az adat hozzáférhetővé tételét
-1. ha az adat további jövőbeli döntés megalapozását is szolgálja, vagy
-2. az adat megismerése a közfeladatot ellátó szerv törvényes működési rendjét vagy
feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását, így különösen az
adatot keletkeztető álláspontjának a döntések előkészítése során történő szabad kifejtését
veszélyeztetné
ebben az esetben rá hárul a bizonyítás kötelezettsége az elutasítás indokainak
megalapozottsága tekintetében.
A 6/2016 (III.11.) AB határozat – A KEHI-jelentések nyilvánosságával kapcsolatosan
A Fővárosi Ítélőtábla 8 Pf. 20.594/2014/6. számú ítéletét semmisítette meg.
Megállapította, hogy 1. a támadott ítéletben a FÍT a közfeladatot ellátó szerveknek az Infotv.
26.§ (1) bekezdése szerinti általános érvényű kötelezettségét megszorítóan értelmezte azzal,
hogy az Infotv.3.§ 9.pontja szerinti – a jogalkotó által a személyes adatkezelésekre
kidolgozott, az adatkezelések célját meghatározó – adatkezelésekre korlátozta. 2. Nem volt
megállapítható, hogy az alapügyben a KEHI jelentés tartalmát vizsgálta volna a bíróság,
nem a jelentés tartalma alapján vonták le azt a következtetést, hogy a jelentés egésze
nyilvánosságkorlátozás alá esik, konkrétan döntés megalapozását szolgálja és ez a
megtagadási ok a jelentés egésze vonatkozásában valóban fennáll. 3. Nem vizsgálta a
bíróság, hogy a jelentés, vagy annak egy része konkrétan milyen döntés meghozatalára
szolgált, hanem enélkül elfogadta a jelentés egészét érintően, hogy az döntés megalapozását
szolgáló adatnak minősült.
Visszautalt a 12/2004. (IV.7) határozatra: az információszabadságot korlátozó törvényi
rendelkezéseket megszorítóan kell értelmezni, egy demokratikus társadalomban a
nyilvánosság a főszabály. Ebből kiindulva a KEHI eljárásában kizárólag azok az adatok
minősülhetnek döntés megalapozását szolgáló adatoknak, melyeket a KEHI ellenőrzés
lefolytatása során a KEHI készít vagy rögzít, és amelyek a KEHI alkalmazottak
befolyásolástól mentes köztisztviselői munkájának ellátásához szükségesek.
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Az AB gyakorlatában az adat „ belső használatra szánt” jellege elválaszthatatlan annak
döntés-előkészítéssel kapcsolatos voltától. „ A belső használatra szánt munkaanyagok,
emlékeztetők, tervezetek, vázlatok, javaslatok, a szervezeten belül váltott levelek, általában
a döntés-előkészítés körében alkotott iratok, amelyek nyilvánosságra hozatala jelentősen
hátráltatja a köztisztviselőket feladataik teljesítésében, rendszerint mentesek a nyilvánosság
alól. ( 34/1994. (VI.24.) AB határozat)
FONTOS: az Infotv. 27. §. (5) bekezdésének alkalmazásakor a közfeladatot ellátó szerv
részletesen indokolni köteles, hogy pontosan milyen folyamatban lévő eljárásban
meghozandó döntés megalapozását szolgálja a kiadni kért közérdekű adat, másrészt azt is,
hogy a közérdekű adat kiadása mennyiben befolyásolja a szóban forgó döntés meghozatalát,
vagyis, hogy az meghiúsítaná-e a döntés hatékony végrehajtását vagy ellehetetlenítené-e az
illetéktelen befolyástól mentes, független, hatékony közszolgálati tisztviselői munkát.
(12/2004. (IV.7.)AB határozat)
- A 27.§ (6)-bekezdésének új rendelkezése, mely szerint nemcsak az adott szerv adott
eljárásában vehető figyelembe az adat döntéselőkészítő volta, hanem más szerv is
felhasználja majd saját döntésének meghozatalkor az adatot egy másik döntéséhez, szintén
nem szolgálhat parttalan hivatkozás alapjául. Konkrétan meg kell jelölni, hogy milyen
döntés meghozataláról van szó, mely szerv eljárásában és mikor.
- Amikor mérlegelési jogot ad a tv. az adatkezelőnek, az adott konkrét ügyben az adatkiadás
iránti
igény
elbírálásánál
a
szükségesség,
arányosság,
alkalmasság
követelményrendszernek kell megfelelnie.
- A döntés előkészítő adatok nyilvánosságának korlátozása nem irányulhat a döntés
előkészítő folyamat átláthatatlanná tételére.
A 21/2013. Ab.hat. - Operaház gazdasági átvilágításáról szóló jelentés - Az AB
alkotmányos követelményként megállapította, hogy a közérdekű adat kiadása iránt indított
perben eljáró bíróságnak az adatszolgáltatás-megtagadás jogcímét és tartalmi indokoltságát
egyaránt vizsgálnia kell. A vizsgálatnak ki kell terjednie arra, hogy csak a feltétlenül
szükséges mértékben került-e sor a közérdekű adatszolgáltatás megtagadására. E körben az
eljáró bíróságnak vizsgálnia kell azt is, hogy az adatkezelő szerv nem korlátozta-e
indokolatlanul a közérdekű adatokhoz való hozzáférés jogát arra hivatkozva, hogy az
igényelt adatokat az igénylő által meg nem ismert adatokkal együtt kezelik, miközben az
utóbbiak felismerhetetlenné tételének nem lett volna akadálya.
Az 5/2014. (II.14.) AB hat. - Pécsi Vízmű Zrt. átvilágításáról szóló jelentés – a Kúria
Pfv.IV.21.705/2011/4. számú ítélete alaptörvény-ellenes, ezért azt megsemmisítette.
Alkotmányos követelményként megállapította, hogy a bíróságnak az adat döntés-előkészítő
jellegére hivatkozáson alapuló nyilvánosság korlátozását annak formai és tartalmi
szempontú indokoltságára kiterjedően, a döntéshozatali folyamat lezárására tekintet nélkül,
minden esetben felül kell vizsgálni.
- formai feltétel: milyen körülmények között keletkezik az adat („ a közfeladatot ellátó
szerv feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített
vagy rögzített”),
- tartalmi feltétel: azzal kapcsolatos, hogy az adat milyen érdemi kapcsolatban áll a szerv
feladat- és hatáskörébe tartozó döntéssel („ a döntés megalapozását szolgáló adat”),
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- e két feltétel konjunktív, vagyis együttesen kell fennállniuk.
FÍT Pf.20.086/2015/3/II.- Századvég tanulmányok kiadása: a kiadni kért tanulmányok
közpénzből, közfeladatot ellátó szervek részére készültek. Döntés megalapozását szolgáló
adatra hivatkozással azok az információk zárhatók el a nyilvánosságtól, melyek valóban a
döntési folyamat részét képezik, és amelyek nyilvánosságra hozatala veszélyeztetné a
végrehajtás sikerét. A döntés meghozatala után azon adatok védendők az Infotv. alapján,
melyek megismerése veszélyeztetné a szerv törvényes működési rendjét, vagy feladat- és
hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását. Az alperesek a perben részletes
védekezést nem adtak elő arra vonatkozóan, hogy a dokumentumok mely részét és
konkrétan milyen okból kívánják elzárni a megismerés elől, a dokumentumot nem
bocsátották a bíróság rendelkezésére, így a tartalmi vizsgálatot a bíróság sem végezhette el.
A teljes dokumentum eseti mérlegelés nélkül történő döntés-előkészítő irattá nyilvánítása
nem alapozhatja meg a megismerés jogszerű megtagadását.
Mikor nem indokolt kiadni?
- A 34/ 1994. AB határozat utal arra, hogy az aktanyilvánosság általában nem vonatkozik
az ún. munkadokumentumokra, csak a végeredményre. Garanciális intézménye a
köztisztviselői munka színvonalának és hatékonyságának, hogy a köztisztviselők döntéselőkészítése szabadon, informálisan és a nyilvánosság nyomásától mentesen folyjon.
(Ilyennek minősülhetnek a tervezetek, vázlatok, levélváltások.)
- indokoltan zárhatók el a nyilvánosságtól azok az információk, amelyek valóban a
döntéshozatal részét képezik, és nyilvánosságra hozataluk veszélyezteti a végrehajtás
sikerét, vagy például egyes piaci szereplőket indokolatlan előnyhöz juttatna. (NAIH
/2016/1514/ON jelentés)
- kormányzati ülések dokumentációjának megismerhetősége: van olyan, a kormányzati
döntések stabilitását szolgáló, méltányolható érdek, ami miatt a kormányüléseken
meghozott döntéseket lehet késleltetetten a nyilvánosság elé tárni (32/2006. (VII. 13.) AB
határozat)
FÍT 2.Pf.21.192/2015/4/II. ítélete: a kiadni kért adatok nyilvánossághoz fűződő közérdek
háttérbe szorul az élethez való joggal, az egyéni és a közösségi egészséget érintő
alkotmányos alapértékkel szemben. Ezen alapjogok védelme lehetőséget teremtett az
Infotv. 27. § (6) bekezdésén keresztül a nyilvánosság korlátozására.
A TASZ keresete: előzetes szakmai értékelések, valamint új pszichoaktív anyaggá
minősítését követő kockázatértékelése során keletkezett azon dokumentumok kiadása,
amelyeket értékelt az alperes (NEFI) keretei között működő Országos Addiktológiai
Centrum (OAC), beleértve az egyes anyagok előzetes szakmai értékelésének a magyar
hatóságok és szakértői intézmények általi vizsgálatát, a kockázatértékeléshez bekért
szakértői válaszlapokat és a kockázatértékelés eredményeit összefoglaló dokumentumokat.
Hivatkozott arra, hogy a Btk. 184. §-a bűncselekménnyé nyilvánítja az új pszichoaktív
szerekkel való visszaélést, a kért előzetes minősítési és kockázatértékeléssel kapcsolatos
szakmai anyagok végső következtetése kriminalizálja az ilyen anyagokhoz kapcsolódó
egyes magatartásokat, így az alperes feladatellátása során jogalkotáshoz kapcsolódó,
illetőleg azt döntően befolyásoló tevékenységet végez. A jogalkotás átláthatósága kiemelten
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fontos társadalmi érdek, a perbeli esetben a büntetőjog által értékelt magatartási szabályokat
megalapozó szakmai háttéranyagokról van szó.
Az alperes a kereset elutasítását kérte. Védekezése szerint a felperes által kért adatok az
Infotv. 27. § (5) bekezdése szerinti, az OAC feladat- és hatáskörébe tartozó döntés
meghozatalára irányuló eljárás során készített, döntést megalapozó adatok. Fennállnak az
Infotv. 27. § (6) bekezdésében foglalt megtagadási feltételek is, hiszen az adatnyilvánosság
esetén az alperes törvényes működési rendje, így az illetéktelen befolyástól mentes
működésének ellátása kerülne veszélybe, illetőleg az adatot keletkeztető álláspontjának
jövőbeni szabad kifejtése. Az új pszichoaktív anyagok megjelenése és variábilis formái a
piacon fokozott népegészségügyi kockázatot jelentenek, ezért az élet és az egészség az a
védendő alapjog, amelyet az alperesi intézet és a társszervek, szakértő közreműködők
befolyásmentes működése véd és amelyet a közösség érdekében erősebb védelemben kell
részesíteni más jogoknál. Olyan anyagokat vizsgálnak, értékelnek folyamatosan, amelyek
szerkezetileg jellemzően csak kis mértékben térnek el egymástól, így a döntés-előkészítés
gyakorlatilag folyamatos, az egyes döntések alapjai hasonlóak és folyamatában csak
csekély mértékben különülnek el egymástól. Működése egyebekben kellően átlátható,
hiszen rendeleti formában a közvélemény értesül az új pszichoaktív szerekről, vagy azok
további minősítéséről.
Az elsőfokú bíróság ítéletével a felperes keresetét elutasította. Másodfokú bíróság az ítéletet
helyben hagyta. Indokolás: lényegében abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy a
döntés meghozatalát követően a közérdekű adatok nyilvánosságához vagy a megtagadáshoz
fűződő közérdeket kell-e előtérbe helyezni. Ennek megítélése során elsősorban a kiadni kért
adatok speciális jellegét értékelte, másrészt figyelembe vette azt a közismert tényt, hogy az
illegális drogpiacon megjelenő újabb pszichoaktív szerek széles körben elérhetők, ezek
hatása a szabályozott kábítószerekéhez hasonló, mellékhatásuk, kockázatuk azonban
pontosan nem ismert, azokról a fogyasztóknak nincsenek információik. Az ismeretlen
szerek használatának elterjedése a fogyasztók egészségügyi ellátását, kezelését is
nyilvánvalóan megnehezíti, mindez nem vitásan fokozott egyéni és közösségi
egészségkockázattal jár. Köztudomású tényként fogadta el, hogy a szakértői vélemény
nyilvánosságra kerülése esetén az adott szakértőt kialakított álláspontja miatt akár szakmai
oldalról, akár különböző társadalmi csoportok részéről is támadás érheti, sőt a
szakvéleménye miatt a pszichoaktív, pszichotróp szereket terjesztő bűnözői csoportok
nyomásgyakorlása alá is kerülhet, mivel ezen szerek illegális értékesítése közismerten
jelentős pénzforrást biztosít, így a szakértői feladatokat ellátó személyek befolyásolásának
veszélye reális lehetőség. Akkor, amikor már az alperesi addiktológiai centrum
szakvéleményére alapozottan a jogalkotásra kerül sor, az átláthatóság elve előtérbe kerül.
Addig azonban indokolt a döntés megalapozását végző közfeladatot ellátó szerv feladat- és
hatáskörének illetéktelen, külső befolyástól mentes ellátásának biztosítása, ezen keresztül
pedig az élet és az egészség alapjogának védelme.A perbeli esetben tehát az alperes
kellőképpen alátámasztotta azt, hogy a felperes által kért közérdekű adat kiadása mennyiben
befolyásolhatja az illetéktelen befolyástól mentes, független, hatékony köztisztviselői
munkát.
4.Szerzői jogi védelem [1999. évi LXXVI. tv.]- szűk körben h) – 27.§ (3) -nál a védett
ismeret
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Századvég-tanulmányok kiadására irányuló adatigénylés ( Fővárosi Törvényszék
5.P.20.378/2013, FÍT 2.Pf.20.086/2015/3/II., Kúria Pfv. IV. 21.535/2015/6.) Azon
alperesi hivatkozás okán, miszerint a kiadni kért tanulmányok szerzői jogi oltalom alatt
állnak, a bíróságok a következőkre mutattak rá.
Az Infotv.27.§ (2) bek. h) pontjának rendelkezésével kapcsolatosan az Szjt. szabályozást
nem tartalmaz, nem rendezi az Infotv-vel és az információszabadsággal való viszonyát. Az
Szjt nem tartalmaz korlátozást a szerzői jogi védelem alatt álló olyan művek tekintetében,
amelyek egyben közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak is minősülnek, így azok
megismeréséhez való jog az Szjt alapján nem korlátozható.
A szerzői jogi szabályozás vagyoni és személyiségi jogokat rendez, ami az
információszabadság érvényesülése során korlátozást csak annyiban jelent, hogy a mű
szabad felhasználását a szerzőség elismerése, a szerző nevének feltüntetése, a mű
egységének védelme, az idézés, a forrásmegjelölés szabályai korlátozhatják. Ezért az Szjt.
a közérdekű adat megismerését nem zárja ki, csupán annak felhasználásával kapcsolatban
állapít meg feltételeket, ami a terjesztéshez való jogot érinti, de az adatmegismeréshez való
jogot nem.
Mindazt a tanulmányt, amit jogalkotáshoz használnak fel, annak megismerését nem lehet
korlátozni. (Jogalkotásról szóló tv rendelkezései, jogalkotás nyilvánossága, társadalmi
vitára bocsátás)
A szerzői jog nem korlátozza az információszabadságot, csak a szerzők jogait védi.
Szjt 15/A § A szerzői jogi védelem alatt álló mű közérdekű adatként vagy közérdekből
nyilvános adatként való megismerésére irányuló igényt a szerző személyhez fűződő
jogainak védelme érdekében az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az adatigénylő által
kívánt forma és mód helyett – az adatigénylés teljesítésére nyitvaálló határidőben – a mű
közérdekű adatot vagy közérdekből nyilvános adatot tartalmazó részei megtekintésének
lehetővé tételével is teljesítheti.
5. Infotv. 27§ (2) azok a közérdekek, illetve alapjogok, amivel korlátozni lehet az
információszabadságot
A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságához való jogot -az adatfajták
meghatározásával- más törvény is korlátozhatja,/Infotv. 27. § (2)/- ex lege korlátok
a) honvédelmi érdekből;
b) nemzetbiztonsági érdekből;
c) bűncselekmények üldözése vagy megelőzése érdekében; (NAV-ról szóló 2010.évi
CXXII.tv. 74.§ (3) bekezdése alapján a NAV által kezelt adatok nyilvánosságra hozatalát
min., NAV elnök , elnöhely.)
d) környezet- vagy természetvédelmi érdekből;
e) központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekből;
f) külügyi kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra tekintettel;
g) bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra tekintettel; (ez a Pp.119§(2)bekezdése)
h) a szellemi tulajdonhoz fűződő jogra tekintettel.( 2015. július 1-től új korlát: csak
betekintéssel lehet megismerni a szerzői jog által védett adatokat tartalmazó
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dokumentumok – terjesztés megelőzése érdekében nem enged másolatot készíteni Szjt 15/A
§ Csak a terjesztés a korlátozott, nem a megismerés!)
6. -uniós jogi aktus alapján az EU jelentős pénzügyi vagy gazdaságpolitikai érdekére
tekintettel (29.§ (4)bek.)
29§ (4) A közérdekű adatok megismerése korlátozható uniós jogi aktus alapján az Európai
Unió jelentős pénzügy- vagy gazdaságpolitikai érdekére tekintettel, beleértve a monetáris,
a költségvetési és az adópolitikai érdeket is.
7. Infotv. 30§ (7)- A nyilvánosság korlátozásának ”részletességi” , mélységi korlátja
- A közfeladatot ellátó szerv gazdálkodásának átfogó, számlaszintű, illetve tételes
ellenőrzésére irányuló adatmegismerésekre külön törvények rendelkezései irányadók. Erre
való hivatkozással az adatkezelő az adatigénylést az igénylés tárgyát képező másolata
helyett a jogviszony alanyainak, a típusának, tárgyának, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás
mértékének és a teljesítés időpontjának a megjelölésével is teljesítheti.
- NAIH 2014. augusztusában kiadott ajánlása:
- az egyedi adatigénylésektől meg kell különböztetni a közfeladatot ellátó szervek
gazdálkodásának célszerűségét, eredményességét, valamint törvényességét érintő
ellenőrzés lefolytatására külön törvényben feljogosított szervek eljárásait
- kétségtelen, hogy az Infotv. rendelkezései a polgárok, a civil szervezetek, a sajtó „házőrző
kutya”(watchdog) szerepét erősítik, de ez a fajta „civil kontroll” nem azonos az arra
feljogosított ellenőrző szervek törvényességi és számviteli ellenőrzési jogosítványaival
- a szervek által közölt adatokat az ellenkező bizonyításáig valósnak kell elfogadni,
jogsértés gyanúja esetén adott a lehetőség eljárás kezdeményezésére a közfeladatot ellátó
szerv ellen
- a szakértő szervek feladata a törvényességi, számviteli ellenőrzés, az egyes számlák
bizonylati megfelelőségének vizsgálata, egy könyvelési tétel jogszerűségének megítélése,
nem ez az alapjog funkciója
8. 2015.okt.1-től újabb megtagadási ok az azonos adatigénylő által 1 éven belül azonos
tartalommal benyújtott adatigénylés, ha a kért adatokban nem volt változás
29.§ (1a) lásd az Infotv. 2015.évi módosításainál
9. A banktitok kérdésköre
A banktitok fogalmát a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény (Hpt)
160.§ (1) bek. határozza meg, önálló, törvényben nevesített titokfajta. Egységes a
joggyakorlat abban a kérdésben, hogy a speciális jogszabály rendelkezéseiből következően
a banktitkot tartalmazó közérdekű és közérdekből nyilvános adat kiadását a titoktartási
kötelezettség miatt jogszerűen tagadja meg a pénzintézet alperes.(Kúria
Pfv.IV.20.320./2011/4, Pfv.IV.20.184/2012/4.)
Ugyanakkor például az állami tulajdonú, a Külgazdasági és Külügyminisztérium
közfeladatainak megvalósítására létrehozott gazdasági társaság, a Magyar-Export-Import
Bank Zrt.- a vonatkozó jogszabályokból (Eximbanktv.) levezethetően- amellett, hogy
egyértelműen közfeladatot lát el, közpénzekkel is gazdálkodik, így az általa kezelt
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közpénzekre vonatkozó adatok az Alaptv. 39.§ (2) bekezdése szerint közérdekű adatok. Így
adott esetben ( az adatigénylés a már épülő, vagy a következő két évben (2016-2017)
kivitelezésre kerülő bp-i szállodák, hotelek, vendéglátóhelyek beruházásaival kapcsolatos
azon lista kiadására irányult, amelyek finanszírozásában bármilyen módon, hitelnyújtóként
vagy más pénzügyi szolgáltatást nyújtó partnerként részt vállalt az Eximbank) ütközött a az
Infotv. közérdekű adatok nyilvánosságára és a Hpt. banktitok védelmére vonatkozó
szabályozása. Az elsőfokú bíróság azzal utasította el a keresetet, hogy a két jogszabály
egymással az általános-különös viszonyában áll a speciális titokkört képező adatok kapcsán,
a Hpt. pedig egyértelműen kizárja a banktitoknak minősülő adatok kiadását, kivételt nem
tartalmaz, így azok akkor sem adhatók ki, ha egyébként közérdekű adatoknak minősülnek.
(Fővárosi Törvényszék 70.Pf.23.267/2015/4.)
A Fővárosi Ítélőtábla helybenhagyta az elsőfokú ítéletet ( 2.Pf.20.001/2016/ 5/I). A
felperesi fellebbezés arra hivatkozott, hogy a szűken értelmezendő korlátozási lehetőség
nem tartalmaz olyan kitételt, amely egyértelműen kizárná a banktitoknak is minősülő
közérdekű adatok kiadását. A jogszabályi hierarchiára figyelemmel pedig az alapjog
érvényesítése, az Alaptv. rendelkezései megelőzik a Hpt. szabályait, illetőleg az Infotv. és
a Hpt. nem értelmezhető az általános és a különös viszonyában. A másodfokú bíróság
osztotta az elsőfokú bíróság indokolásában foglaltakat, miszerint az alperesre, amellett,
hogy közfeladatot lát el, közpénzekkel gazdálkodik, hitelintézeti tevékenységére
irányadóak a Hpt. rendelkezései. A Hpt. 161. és 162. §-a meghatározza azokat az eseteket,
amikor a banktitok harmadik személynek kiadható,ez a felsorolás nem tartalmazza a
közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok körét, így a speciális jogszabály nem
biztosítja a megismerés lehetőségét. Ezt az álláspontot támasztja alá az, hogy a régi Hpt.
(1996. évi CXII.tv.) 55/A §-a szabályozta a közérdekű adatok megismeréséhez való jog
biztosítékát, amikor kötelezően kimondta a közpénzek felhasználásával kapcsolatos
közérdekű adatok nyilvánosságának a követelményét. Rámutatott arra is, hogy a
pénzintézetbe vetett bizalom gyengülését eredményezné az, ha az alperes a vele szerződéses
kapcsolatban álló ügyfelek adatait kiadná,az információszabadság érvényesülése mellett
megfelelő egyensúlyban kell álljon azon adatok nyilvánosságának a korlátozhatósága,
amelyek nyilvánossága ellehetetlenítené a piaci szereplő állami cégek, így az állami
tulajdonú pénzintézet működését.
A banktitok problematikája az AB előtt van. Alkotmányjogi panasz benyújtására került sor
a FÍT 2.Pf.22.339/2012/4. sz. és a 8.Pf.20.731/2016/4. sz. jogerős ítéletével szemben.
10. Az adótitok kérdésköre
Az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII. törvény főszabály szerint nem teszi lehetővé,
hogy a közérdekű adat minőség felülírja az adótitok megőrzésének kötelezettségét.
- Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 53. § (1) bekezdése értelmében adótitok
az adózást érintő tény, adat, körülmény, határozat, végzés, igazolás vagy más irat.
- A 2016. X. 24-től hatályos, a 2016. évi C. törvény 1. §-ával beiktatott Art. 53. § (1a)
bekezdés szerint adótitoknak minősül különösen a) az államháztartás központi alrendszere
terhére nyújtott adókedvezmény, jóváírás, b) az adózó által törvényben meghatározott célra
nyújtott támogatás, vagy c) az adózó által törvényben meghatározott kedvezményezett célra
történő felajánlás esetén a támogatást nyújtó, a felajánló adózó megnevezése, az általa
igénybe vett adókedvezmény, jóváírás, valamint az általa juttatott támogatás, felajánlott adó
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vagy adóelőleg mértéke, továbbá a támogatott megnevezése, a támogatott által kapott
támogatás és a támogatott javára felajánlott adó vagy adóelőleg mértéke.
Gyakorlat:
- FÍT.2.Pf.20.869/2014/3 - NAV alperes - a kiadni kért dokumentumok teljes tartalma
ismeretének hiánya okán - a tartalomtól függetlenül - nincs jogszerű lehetőség arra, hogy a
közérdekű adatot tartalmazó dokumnetum megismerhetősége teljes egészében kizárható
legyen, ugyanakkor az adótitoknak minősülő adatok vonatkozásában az adatkezelő jogosult
a felismerhetetlenné tételre az adatok kiadásakor
- FÍT 2.Pf.20.187/2017/7/1 - A Transparency International Magyarország Alapítvány
keresete a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.)
22/C §-ának rendelkezései, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási
igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének,
valamint visszafizetésének szabályairól a 107/2011. (VI. 30.) Korm.rendelet
részletszabályai alapján kiállított és az alperesek kezelésében lévő támogatási igazolások
kiadására irányult, mégpedig olyan formában, hogy megállapítható legyen az, hogy
konkrétan mely támogatásban részesülő szervezetek, mely támogatási időszakokban, mely
támogatóktól, mekkora összegű támogatásban részesültek. Az alperes védekezését egyebek mellett- adótitokra alapította.
A Fővárosi Ítélőtábla egyetértett azzal az állásponttal, mely szerint minden olyan
kedvezmény, amit az állam a költségvetés terhére nyújt, így a Tao. tv. rendelkezései alapján
igénybe vehető adókedvezmény is közpénz jellegű állami támogatásnak minősül. Társasági
adókedvezmény érvényesítése esetén ugyanis az igénylő az állam szerveitől részesül olyan
kedvezményben, amely ebben a formában állami támogatásnak minősül és ennek
eredményeként az állam adóbevételtől esik el.
A perbeli esetben az adatigénylés nem az egyes adózók által jóváírt adókedvezmények
megismerésére irányult, hanem az egyes adózók által a sportszervezeteknek juttatott
támogatások összegét kívánta megismerni. A felperesi adatigénylés nem kizárólag a
sportszervezetek gazdálkodását érintette, hanem az alperesi minisztériumok által a
közfeladatuk ellátása során keletkezett és a birtokukban lévő dokumentumok kiadása révén
a támogatók nevének, a támogatott szervezeteknek és a konkrét támogatási összegeknek a
megismerésére is kiterjedt.
Vizsgálta a II. rendű alperes adótitokra alapított védekezését. Az adatigénylés időpontjában
hatályos, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 53. § (1) bekezdése értelmében
adótitok az adózást érintő tény, adat, körülmény, határozat, végzés, igazolás vagy más irat.
Ezen fogalommeghatározásra tekintettel a támogató adózó neve, és az adókedvezmény
igénybevételéhez szükséges, a támogatást nyújtó köztartozásmentes adózó megnevezését,
az általa nyújtott, a kedvezményre jogosító támogatás konkrét összegét tartalmazó
támogatási igazolás adótitoknak minősül. A 2016. X. 24-től hatályos, a 2016. évi C. törvény
1. §-ával beiktatott Art. 53. § (1a) bekezdés rendelkezése a jogvitában nem volt
alkalmazható.
Ugyanakkor az Infotv. 27. § (2) bekezdésének e) pontja és az Art. 54. § (1) bekezdés b)
pontjában foglaltak alapján azt állapította meg, hogy az adótitok nem képezheti abszolút
korlátját a közérdekű adatok megismerésének. Ezért az Alaptörvény I. cikk (3)
bekezdésében rögzítettek alapján a szükségesség-arányosság tesztjét elvégezte, és ennek
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eredményeként arra a meggyőződésre jutott, hogy a perbeli esetben az adótitok a
megtagadás alapjaként nem szolgálhat. Az egyes adózók által a sportszervezeteknek
juttatott támogatások megismerése és a társasági adóalanyok által történő közvetett állami
támogatás felhasználásának megismeréséhez való jog erősebb, mint a támogatók
adótitkának megőrzéséhez fűződő jog.
VIII. Jogorvoslati lehetőségek az információszabadsághoz való jog sérelme esetén
1. NAIH
2. Rendes bíróságok
- Adatigénylő közvetlenül fordul a bírósághoz (Infotv. 31. § (1) bek.)
- Adatigénylő NAIH vizsgálat után (Infotv. 31. § (3) bek. 2. mondat)
- NAIH kezdeményezi a vizsgálata után (Infotv. 64. §)
Eljárási szabályok:
- a pert az ellen kell megindítani, aki az előzetes kérelem teljesítését megtagadta (31.§.(3)
bekezdés)
- kizárólag az előzetes kérelemben megjelölt adatok kiadása kérhető
- az adatigénylő előzetes kérelmének benyújtása során a képviseleti jog nem vizsgálható
(FÍT. 2.Pf.21.050./2016/3/II.)
- a megtagadás jogszerűségét és a megtagadás indokait vizsgáljuk
- az adatigénylés célját, indokát megjelölni nem kell, az nem vizsgálható
- adatkezelőnél (alperes) a bizonyítási teher – de pl. nemleges tény bizonyítása nem
lehetséges →adatigénylő (felperes) bizonyít (pl. alperes védekezése szerint nem kezel ilyen
adatot)
- az adatkezelő a közérdekű adat megismerésére irányuló kérelem elutasítása esetén annak
jogszerűsége alátámasztására a perben olyan indokra is hivatkozhat, amely az eredeti
elutasításban nem szerepelt (BH.2009.81.)
- hivatalból nincs helye bizonyításnak
- perindítási határidő: 30 nap (igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számítva)
- hatáskör:
-törvényszék: országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv elleni perben
(probléma: országos illetékesség értelmezése nem egyértelmű. FÍT Pkf.27.340/2015/2. sz.
végzése: a közfeladatot ellátó szerv által végzett tevékenység jellegét, illetve azt kell
vizsgálni, hogy a szerv tevékenységi köre milyen földrajzi területre terjed ki. Az OroszMagyar Kereskedőház tevékenysége az egész országra, sőt az országhatáron túlra is
kiterjed, feladatai nincsenek területileg korlátozva így a vele szemben előterjesztett kereset
elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik). Országos illetékességű közfeladatot ellátó
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szerv továbbá a Kúria, az ELTE, a Magyar Közlöny Lap-és Könyvkiadó Kft.,
Alkotmánybíróság, stb.
-járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a tvszék székhelyén lévő járásbíróság,
Bp.-en PKKB jár el
- a perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége
-illetékesség: alperes székhelye
-NAIH a perbe beavatkozhat az igénylő pernyertessége érdekében (pl. HÖK-ügy)
-soronkívüliség (Pp. 333. § (3) – (5) bek.)
-Ítélet tartalma: 31.§ (7)
-Ha a bíróság a közérdekű adat igénylésére irányuló kérelemnek helyt ad,
határozatában az adatkezelőt - az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidő
meghatározásával- a kért közérdekű adat közlésére kötelezi. A bíróság az adatigénylés
teljesítéséért megállapított költségtérítés összegét
megváltoztathatja,
vagy
a
közfeladatot ellátó szervet a költségtérítés összegének megállapítása tekintetében új
eljárásra kötelezheti.
- Vagy elutasítja a keresetet
3. AB
- normakontroll hatáskörében hozott határozatok
- alkotmányjogi panasz
- alapvetően bírósági eljárásokhoz kapcsolódnak
4. EJEB (részletesebben lásd III.5. pontnál)
- Guerra és Mások kontra Olaszország (Guerra and Others v. Italy, 19 February
1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-I.)
- Társaság a Szabadságjogokért kontra Magyarország (no. 37374/05, 14 April 2009)
- Kenedi kontra Magyarország (no. 31475/05, 26 May 2009)
5. Európai Unió Bírósága
-többször foglalkozott az információszabadsággal összefüggő esetekkel
-kétféle ügytípus:
1. az Alapjogi Charta 11. cikkében foglalt információkhoz való hozzáférés
és az információk terjesztéséhez való joggal kapcsolatos előzetes
döntéshozatali eljárások
2. az EU intézményei által kezelt dokumentumokhoz való hozzáféréssel
összefüggő ügyek

- Scarlet Extended SA kontra SABAM (C-70/10., ECLI:EU:C:2011:771.)
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A Scarlet internetszolgáltató, a SABAM szerzői jogi szervezet. A SABAM
bírósághoz fordult azzal, hogy a Scarlet ügyfelei szerzői jog által védett termékeket
illegálisan töltenek le az internetről. Arra kérte kötelezni a Scarletet, hogy kötelezze
egy olyan szűrőrendszer bevezetésére, amely nyomon követi az ügyfelek internetes
tevékenységét és – adott esetben - lehetővé teszi az azonosításukat. A spanyol
bíróság azzal a kérdéssel fordult az EUB-hoz, hogy a vonatkozó uniós jogszabályok
kizárják-e egy ilyen szűrőrendszer bevezetésének elrendelését. Az EUB az
ítéletében az Alapjogi Chartában foglalt egyes alapvető jogokat mérte egymáshoz,
így a szellemi tulajdon védelméhez fűződő jogot a vállalkozás szabadságával, a
személyes adatok védelméhez, valamint az információk megismeréséhez és
terjesztéséhez fűződő joggal. Az utóbbival kapcsolatban megállapította, hogy a
szűrőrendszer telepítésének elrendelése potenciálisan alááshatja a Scarlet ügyfeleit
is megillető információk megismeréséhez és terjesztéséhez való jogot, mivel a
rendszer nem képes különbséget tenni a jogszerű és jogtalan tartalmak között. Ezért
pedig alkalmas a jogszerű kommunikáció blokkolására. A vonatkozó irányelveket
úgy kell értelmezni, hogy kizárják a hasonló beavatkozásokat.
– Európai Bizottság kontra Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, ( C139/07.P., ECLI:EU:C:2010:376.) A német cég (TGI) azokat a dokumentumokat
kívánta megismerni, amelyek Bizottság által Németország ellen indított, a TGI
számára juttatott támogatásokkal összefüggő vizsgálathoz tartoztak. A Bizottság
elutasította el az adatigénylési kérelmet azzal, hogy a közzététel hátrányosan
befolyásolná a vizsgálat célját. A TGI a döntés miatt a bírósághoz fordult, amely
felrótta a Bizottságnak, hogy nem végezte el a kérelem egyedi vizsgálatát, holott ha
speciális körülményeket tár fel, akkor jogosult lett volna megtagadni hozzáférés
biztosítását. Miután ilyen körülmény nem állt fenn a TGI kérelmével kapcsolatban,
a bíróság megsemmisítette a Bizottság döntését. A Bizottság emiatt az EUB-hoz
fellebbezett, amely megállapította, hogy a vizsgálat során keletkezett
dokumentumok hozzáférhetővé tétele veszélyeztetné a vizsgálat eredményes
lefolytatását. Mivel pedig a kérdéses állami támogatások kedvezményezettje nem
minősül érdekelt félnek, ezért nem jogosult a dokumentumok megismerésére. Az
EUB ezért megsemmisítette a bíróság ítéletét, valamint – saját hatáskörében eljárva
– elutasította a TGI keresetét is.
- Bizottság kontra Bavarian Lager (C-28/08.P., ECLI:EU:C:2010:378.)
A legismertebb információszabadság ügy az EUB gyakorlatában. A társaságot az
Egyesült Királyságban alapították abból a célból, hogy német söröket importáljon.
A cég azonban nem tudott érdemi tevékenységet kifejteni, mert a pubok tulajdonosai
kizárólagos szerződéseket kötöttek az ottani sörgyárakkal. Ezért a Bizottsághoz
fordult, amely eljárást indított az Egyesült Királyság ellen. Találkozót hívtak össze
a Bizottság és a tagországok képviselőinek, valamint egyéb szakértők részvételével.
A Bavarian Lager is szeretett volna ott lenni a találkozón, ezt azonban megtagadták
tőle. Ezután a cég kikérte a Bizottságtól az ott készült jegyzőkönyveket. A Bizottság
a kérelmet azonban csak részben tudta teljesíteni, mivel a jelenlévők közül 5 ember
nem járult hozzá a nevének közléséhez. A társaság emiatt bírósághoz fordult, amely
megsemmisítette az adatigénylés elutasításáról szóló döntést. A Bizottság
fellebbezésének eredményeként az EUB megállapította, hogy a bíróság nem vette
figyelembe a vonatkozó EU-s szabályozást, figyelmen kívül hagyta az egyensúlyra
törekvés elvét az információszabadság és a személyes adatok védelme között. Az
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EUB szerint a Bizottság jogszerűen kérte az érintettek hozzájárulását a személyes
adataik közléséhez, és megfelelő módon teljesítette az dokumentumokhoz való
hozzáféréssel kapcsolatos kötelezettségét. Ezért megsemmisítette a bíróság ítéletét
.
--Svédország kontra API (C-514/07. P., C-528/07. P. és C-532/07. P. sz.) Egy
brüsszeli székhelyű, külföldi újságírókat tömörítő szervezet – az ASBL – kívánta
megismerni a Bizottság által a Bírósághoz és a törvényszékhez benyújtott, kiemelt
ügyekkel kapcsolatos kereseteket. A Bizottság ezt csak az előzetes döntéshozatali
eljárásokkal kapcsolatban tette lehetővé, az egyéb eljárások tekintetében azzal került
sor az elutasításra, hogy a közzététel hátrányosan befolyásolná a vizsgálatokat,
illetve a bírósági eljárásokat. A szervezet a döntés miatt a törvényszékhez fordult,
amely megsemmisítette a Bizottság határozatát. E döntés ellen Svédország, az
ASBL és a Bizottság is fellebbezett. Az EUB az ítéletében megállapította, hogy az
EUMSZ 15. cikkéből egyértelműen következik, hogy a Bíróság csak az igazgatási
tevékenységével kapcsolatban köteles lehetővé tenni az iratok megismerhetőségét.
Egyéb tekintetben éppen az igazságszolgáltatási tevékenysége miatt nincs azon
szervek között, amelyek kötelesek eleget tenni e kötelezettségnek. Minemellett a
beadványok hozzáférhetővé tétele alááshatja a folyamatban lévő eljárások
sikerességét, az felboríthatná az érintett felek közötti egyensúlyt.A Törvényszék
ugyanakkor helyesen állapította meg a már lezárt ügyekhez kapcsolódó
dokumentumok megismerhetőségét. Az EUB ezért elutasította a fellebbezést.
IX. A bíróságokat érintő közérdekű adatok kiadásának gyakorlata
1. Kúria Pfv. IV. 20.137/2013. - Kaposvári Törvényszék alperes -16/2013.számú polgári
elvi határozat: a közérdekű adat, illetve a közérdekből nyilvános adat kiadása iránti perben
is érvényesülnek a Ptk. alapelvei. Joggal való visszaélésnek minősül személyes
motivációval, mintegy vélt konfliktus miatt retorzióként igényelni speciális információkat,
amelynek érdemi közérdekű adattartalmuk alig van. Az ilyen motivációjú, személyes érdek
által vezérelt joggyakorlás nem felel meg az alanyi jog társadalmi rendeltetésének. (Alaptv.
VI.cikk (2), 28.cikk, Infotv.3.§.,26.§(1), (2), Ptk.5.§(1) és(2)bek.)
Jelentős eltérés mutatkozik a bírósági gyakorlat és NAIH álláspontja között abban a
kérdésben, hogy alapjogi igény érvényesítésekor polgári jogi alapelvek érvényesíthetők-e,
létrejön-e polgári jogviszony az adatigénylő és az adatkezelő között. A Hatóság álláspontja
az, hogy a rendeltetésszerű joggyakorlás elve a magánjogi jogviszonyok (a személyek egyes
vagyoni és személyi viszonyai) tekintetében irányadó.Közérdekű adatigénylés
előterjesztése esetén az állampolgár az Alaptörvényben és az Infotv.-ben meghatározott
információszabadsághoz fűződő alapjogát gyakorolja, amelynek vonatkozásában nem
érvényesülnek a polgári jogi alapelvek, az adatigénylő és a közfeladatot ellátó szerv között
nem jön létre polgári jogi jogviszony. De: visszaélni lehet a közérdekű adatok
nyilvánosságával!

2. Pfv.IV.21.976/2014. - PKKB alperes.
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Az adatigénylés a legalább 4 éve folyamatban lévő azon polgári peres eljárások listájának
kiadására irányult, ahol a felek jogi személyek. Kérte a felek pontos elnevezését,
ügyszámot, a keresetlevél érkezésének dátumát. Az alperes az ügyszámokat és az érkezés
dátumát kiadta, a felek nevének közlését személyes adatra hivatkozással megtagadta.
Az Infotv.1.§-ban meghatározott cél, a közügyek átláthatóságához fűződő közérdek nem
állt fenn, a perekben résztvevő jogi személyek neve nem válik közérdekű adattá. Az adatok
megismerhetőségét az eljárási szabályok (Pp.119.§) szabályozzák.
Az Infotv.5.§ (4) bekezdése alapján a polgári peres ügyekre vonatkozó adatokat tartalmazó
nyilvántartásokat kizárólag a bíróság kezelheti.
3. PFV.IV.21.579/2015/4. - Kúria alperes
Az adatigénylés az alperes előtt legalább 7 éve folyamatban lévő azon polgári peres
eljárások listájának kiadására irányult, ahol a felek jogi személyek. Kérte a felek pontos
elnevezését, ügyszámot, a keresetlevél érkezésének dátumát. Azon perek listáját is kérte
kiadni, ahol a felek nem jogi személyek és az eljárás legalább 7 éve folyamatban van.
A Kúria lajstromában nem áll rendelkezésre a keresetlevél benyújtásának időpontja – a
kiadni kért adatok nem állnak rendelkezésre, kigyűjtésük a céllal arányban nem álló
megterhelést jelentene.
Az Infotv. közérdekű adat fogalmát konjunktív feltételként kezelve, azt állapította meg,
hogy a jogi személy neve nem a közfeladat ellátása (igazságszolgáltatási tevékenység
ellátása) keletkezik, így a kért adat nem minősíthető közérdekű adatként. Továbbá a konkrét
ügyek intézése során szükségszerűen kezelt adatok nem az alperes ítélkezési
tevékenységére vonatkozó ügyforgalmi, ügyelosztási, szervezeti adatok.
4.A FÍT 32.Pf.20.510/2016/6/II. sz. ítélete – Kúria alperes
Adatigénylés: a 6/2013.PJE határozat meghozatala során keletkezett alábbi adatok kiadása:
1.véleményadásra felkért szervezetek, személyek neve 2.a véleményt adó szervezetek,
személyek neve 3. hány és milyen kérdésben kért véleményt az alperes 4.véleményt adók
eredeti, rögzített véleményének másolata 5. a 6/2013.PJE határozat kapcsán ellen-és
különvéleményt megfogalmazó bírók neve
Alperesi védekezés:Infotv.27.(5) bek +Bszi. 37.(1) bek.
Elsőfokú ítélet: elutasította a keresetet. Megállapította, hogy az alperes közfeladatot ellátó
szerv, a joggyakorlat egységesítésével összefüggésben keletkezett adatok közérdekű
adatok. Ugyanakkor azok nyilvánosságára alkalmazandóak az adott bírósági eljárásra
vonatkozó speciális eljárási törvények, így a jogegységi eljárásra vonatkozó Bszi
rendelkezései, figyelemmel az Infotv.27.§. (2) bek. g) pontjának korlátozási lehetőségére
is. Másrészt arra hivatkozott, hogy az Infotv. és a Bszi az általános- különös viszonyában
áll. A Bszi szerint a jogegységi tanács ülése és a határozathozatal nem nyilvános, ebből
következően a jogalkotó célja az volt (még ha az iratok kapcsán a nyilvánosságot nem is
szabályozta), hogy a jogegységi eljárásban keletkezett döntés-előkészítő anyagok se
minősüljenek nyilvánosnak, ami a nyilvánosságra tartozik, az maga a jogegységi határozat.
Másodfokú ítélet: megváltoztatta az ítéletet és az 5.pont kivételével kötelezte adatkiadásra
az alperest. Álláspontja: a jogegységi eljárás szabályait a Bszi tartalmazza, ami korlátozza
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a megismerési jogot, de nem a teljes jogegységi eljárás tekintetében, hanem csak azt mondja
ki, hogy a jogegységi tanács ülése nem nyilvános, így csak az annak során keletkezett
adatok megismerhetőségének korlátozására vonatkozik az Infotv. 27.§ g) pontja. A Bszi
szabályaiból levezethetően az ülés eredménye nyilvános adat, és nem zárja ki azt sem, hogy
az egyéb döntések is megismerhetővé váljanak, ebből következően az eljárás előkészítése
során keletkezett adatok is nyilvánosak.
Nem fogadta el az alperes a kiadni kért adatok jövőbeli döntés megalapozó jellegére való,
illetve a törvényes működési rend illetéktelen külső befolyásolástól mentes ellátásának
veszélyeztetésére való hivatkozást, miután ezekkel kapcsolatosan az alperes semmilyen
konkrétumot nem jelölt meg, a véleményeket nem csatolta, hivatkozása formális. Annak
ténye, hogy a devizahiteles ügyekkel kapcsolatosan a társadalom a gyülekezési szabadság
kereteit feszegető módon nyilvánult meg, nem tekinthető olyan körülménynek, ami a
jövőbeli szabad álláspont kifejtését veszélyeztetné, hiszen bírósági döntések gyakran
váltanak ki indulatokat.
A Kúria felülvizsgálati eljárásban meghozott döntése (Pfv.IV.21.749/2016/9.): a jogerős
ítéletet részben hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróság ítéletét részben
megváltoztatta és az alperest arra kötelezte, hogy a 6/2013. PJE határozatot eredményező
jogegységi eljárásban keletkezett alábbi közérdekű adatokat adja ki a felperesnek: a
véleményadásra felkért szervezetek, továbbá a véleményt adó szervezetek nevét, azt, hogy
hány és milyen kérdésekben kért véleményt az alperes a jogegységi határozat meghozatalát
megelőzően. Egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta és a jogerős ítéletet
hatályában fenntartotta. A Kúria nem látott lehetőséget a Bszi rendelkezése alapján a
jogegységi tanács nem nyilvános ülésének kiterjesztő értelmezésére. A döntés- előkészítő
adatra hivatkozás kapcsán úgy ítélte meg, hogy az alperes elnökének mérlegelési
jogkörében meghozott döntése tekintetében nem követelhető meg a részletes, tételes
bizonyítási kötelezettség, miután az jövőbeni, így nem teljesen bizonyos körülményekre
vonatkozik. A felhozott indokok - az, hogy a jövőre nézve a külső véleményadókat
elriasztaná a nem várt nyilvánosság, tekintettel a devizaügyekben kialakult felfokozott
érzelmekre - reális veszély.Értékelte, hogy maga a meghozott határozat és annak indokolása
nyilvános.Az a következtetés, hogy ha a felkért szakértők támadhatóvá válnak, ez
befolyásolja közreműködési hajlandóságukat, nem okszerűtlen következtetés, ahogy az
sem, hogy a külső, befolyásmentes vélemények hiánya alkalmas a Kúria tevékenységének
veszélyeztetésére. Ilyen veszély azonban a szervezetek számának és nevének ismerete
esetén nem áll fenn, csak úgy, mint a kérdések nyilvánosságra kerülése esetén sem. Alappal
feltételhetőnek találta azt is, hogy a kiadni kért vélemények szerzői jog hatálya alá tartozó
tudományos művek.
X. Az Infotv. 20107. évi tervezett módosításai:
1. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvénynek és az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvénynek a titkos információgyűjtéssel, valamint a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel
kapcsolatos módosításáról
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2. A 2017.augusztusi előterjesztés a Kormány részére az Infotv. jogharmonizációs célú
módosításáról
Ezen módosítási javaslatok az adatvédelmi rendelkezéseket és a NAIH feladatkörét érintik,
nem kapcsolódnak az információszabadság alapjogához.

XI. Változások az összefoglaló elkészítése óta

A joggyakorlat elemző csoport 2018 szeptember 27-én megtartott ülésén kapott feladat
szerint áttekintettem az Infotv. szabályozását érintő, 2017 és 2018. évben történt
módosításokat.
Az alábbi jogszabályok érintették az Infotv. rendelkezéseit:
‒
‒
‒
‒
‒
‒

2017. évi L. törvény, az általános közigazgatási perrendtartásról szóló törvény és a
közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes
törvények módosításáról (366.§),
a 2017. évi CXXX. törvény, a polgári perrendtartásról szóló a 2016. évi CXXX.
törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról (91-92.§),
a 2017. évi CXXXVI. törvény, az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII.
törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények és egyéb igazságügyi tárgyú
törvények módosításáról (80.§),
a 2018. évi XIII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény jogharmonizációs célú
módosításáról,
a 2017. évi CXCVII. törvény, a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény
hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról (292-294.§),
a 2018. évi XXXVIII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek az Európai Unió
adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó
törvények módosításáról.

Tekintettel arra, hogy a fent ismertetett törvények elsősorban a Hatóságra vonatkozó
szabályokat, de legfőképpen az adatvédelmi szabályozást érintik, azokat külön ismertetni –
a 2017. évi CXXX. tv. két módosító rendelkezésének kivételével - nem tartom
szükségesnek.
2017. évi CXXX. törvény 91. § (2) bekezdése szerint az Infotv. 31. § (5) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lépett:
"(5) Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per kivételével a per a
járásbíróság hatáskörébe tartozik, és arra a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság,
Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékes. A bíróság illetékességét az alperes,
közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.
A 92. § értelmében az Infotv. 31. § (6a) bekezdésében a „per tárgyalását” szövegrész
helyébe a „peres eljárást” szöveg lép.
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Egyebekben a közérdekű adatok megismeréséhez és közzétételéhez kapcsolódó, az Infotv.
III. és IV. fejezete rendelkezéseinek módosítására (a 26. §-tól 37/B §-ig) nem került sor.
A közérdekű adatok kiadása iránti perek gyakorlatában felmerül újabb kérdések
1. Az üzleti titok kérdésköréhez kapcsolódó gyakorlat alakulása
Számos első- és másodfokú határozatban került sor a bíróságok részéről annak kifejtésére,
hogy a közérdekű adatok megismerhetősége a közfeladatot ellátó szerv működésének
átláthatóságát, az állampolgári ellenőrzés megvalósulást hivatott biztosítani, bizonyos
korlátok között, mely korlátokat – e cél elérése érdekében – csak a lehető legszűkebben
lehet figyelembe venni. Éppen ezért nem elégséges csupán általános üzleti, gazdasági
érdekre hivatkozni, hanem konkrétumokkal kell alátámasztani azt, hogy a kiadni kért
dokumentációból mely adat és miért tartozik a Ptk.2:47.§ (1) és (2) bekezdésében védett
körbe. Konkrétan szükséges megjelölni, hogy melyek azok a tárgybeli gazdasági
tevékenységhez kapcsolódó tények, adatok, összeállítások, melyek védendőek, esetlegesen
milyen vagyoni értéket képező műszaki, gazdasági, szervezési ismeretet, tapasztalatot vagy
ezek összeállítását tartalmazza a kiadni kért iratanyag. Meg kell nevezni azt is, hogy mi az
a konkrét pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdek, melyet sértene az adatok megismerése.
Változni látszik - vélhetően ezen egységes álláspont eredményeként - a közfeladatot ellátó
szerv alperesek védekezése annyiban, miszerint a kívánt konkrét hivatkozásokat előadva
élnek azzal a jogukkal is, hogy a megtagadási okként üzleti titokra alapított
hivatkozásukhoz becsatolják a kiadni kért dokumentációt.
Ennek eredményekén a bíróságokat gyakorta állítja nehéz feladat elé a zártan kezelt,
általában nagyobb terjedelmű iratanyag áttanulmányozása, vizsgálata és a mérlegelés
elvégzése.
2. Döntés megalapozását szolgáló adatra hivatkozás elbírálása egy jogeset tükrében
A Fővárosi Ítélőtábla eseti döntésében (a jogegységi eljárásban keletkezett közérdekű
adatok kiadása) vizsgálta, hogy az alperes az Infotv. 27.§ (5) és (6) bekezdése alapján
jogosan tagadta-e meg a kért adatok kiadását, azok döntés-előkészítő jellegére
hivatkozással. Arra a meggyőződésre jutott, hogy az alperes nem tudott eleget tenni azon
bizonyítási kötelezettségének, hogy a kért adatok jövőbeli döntés megalapozását szolgáltáke, illetőleg azok megismerése az alperes törvényes működési rendjét vagy feladat- és
hatáskörének illetéktelen, külső befolyástól mentes ellátását, így különösen az adatot
keletkeztető álláspontjának a döntések előkészítése során történő szabad kifejtését
veszélyeztetik-e vagy sem. Konkrétumokat az alperes nem jelölt meg, hivatkozása általános
jellegű volt. A nyilvánosság- korlátozási okra való formális hivatkozás a korlátozás tartalmi
indokoltságának kétségtelen bizonyítása nélkül a közérdekű adatok megismeréséhez való
jog alaptalan és így szükségtelen korlátozásának minősül. (32.Pf.20.510/2016/6/II. sz.
ítélet)
A felülvizsgálati döntés azt hangsúlyozta, hogy a kiadni kért külső szakértői vélemények
döntés előkészítését szolgálták, maga a döntés a kérelem előterjesztésekor már
megszületett. Ebből az következik, hogy az alperes vezetője az Infotv. 27.§ (5) és (6)
bekezdése alapján jogosult volt mérlegelési jogkörében döntést hozni arról, hogy a kért
adatokat kiadják-e vagy sem, mely döntés bírósági felülvizsgálatára lehetőség van. A döntés
megszületése nem jelenti automatikusan az előkészítés adatainak nyilvánosságát. Nem
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értett egyet azzal, hogy az alperesi szerv vezetője döntésének megalapozottsága
tekintetében az alperest részletes, tételes bizonyítási kötelezettség terhelné, hiszen a
mérlegelés a konkrét esetben éppen hogy jövőbeni, ebből következően pedig nem teljesen
bizonyos körülményekre kell, hogy vonatkozzon. Ezért azt kell megvizsgálni, hogy a döntés
alapját képező indokok okszerűnek, logikusnak tekinthetők-e objektív szemléletmód
alapján.
( Pfv.IV.21.749/2016/9. sz. ítélet)
Ezen álláspontot elfogadva – miszerint tehát jövőbeni körülményekre vonatkozóan
kialakított álláspont igazolására teljes körű, tételes bizonyítás nem várható el - a hasonló
tárgyú adatkiadás iránti perben a bíróság által elvégzendő mérlegelési szempontok részletes
ismertetésével történt meg a döntéshozatal a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20683/2017. számú
ügyében is. A közfeladatot ellátó szerv vezetőjének azt kellett mérlegelnie, hogy az igényelt
adat tekintetében fennáll-e olyan közérdek, ami a nyilvánosság korlátozását indokolhatja.
Ezen mérlegelés okszerűségének megítélése során a bíróságnak figyelemmel kell lennie az
Infotv.1.§-ában meghatározott célra is. Jelentőséggel bírt az a körülmény is, hogy a
tárgybeli adatigénylés nem érintett közpénzfelhasználást.
4. Az értékpapírtitok, mint megtagadási ok
Letelepedési kötvények kiadása iránti adatigénylések esetén merült fel az értékpapírtitok
sérelmére alapított megtagadási ok. Az Infotv. 27 § (2) bekezdése kifejezetten az
értékpapírtitkot, mint szektorális titokvédelmi kört nem nevesíti (ahogyan a banktitkot
sem.) Önmagában ez a körülmény nem vezethet az értékpapírtitok, mint megtagadási ok
érdemi vizsgálat nélküli elvetéséhez. Az értékpapírtitok hasonlóan a banktitokhoz, üzleti
titokhoz, adótitokhoz, nem tekinthető abszolút korlátnak. Miután a tőkepiacról szóló 2001.
évi CXX. törvény (Tpt.) rendszertani felépítésében az üzleti titok és az értékpapírtitok
szabályozása egymáshoz közel esik, az alapjogi mérlegelés értékpapírtitok esetén is hasonló
szempontok mentén végezhető el. Az értékpapírtitok és a közérdekű adatok
megismeréséhez való jog közötti alapjogi mérlegelés elvégzésének előfeltétele volt annak
vizsgálata, hogy a kért adatok az alperes által előadottak szerint értékpapírtitkot képezneke vagy sem. A Tpt. 369.§ (1) bekezdése szerinti értékpapírtitokra vonatkozó szabályok,
illetőleg a zártkörű forgalomba hozatal tekintetében a törvény hatályát érintő Tpt.2.§ a)
pontja szerinti szabály alapján olyan védendő adat meglétét nem igazolta az alperes, amely
titoktartási kötelezettségét, így a mérlegelés elvégzését eredményezhetné. Mindemellett
elmaradt az aránytalan érdeksérelem, a méltányolható jog vagy érdekkör megjelölése is,
amely esetlegesen az alapjog korlátozását felvetheti. ( Fővárosi Ítélőtábla
32.Pf.20.423/2017/4/II., 2.Pf. 20.776/2017/5/II.)
4. A költségigénylés, költségtérítés gyakorlata
1. Az Ítélőtáblai Határozatokban közzétett, 2017.139. sz. jogeset alapján a közérdekű adat
kiadásáért csak a 301/2016. (IX.30) Korm.rendelet hatálybalépését követően (2016. október
15.) történő adatigénylések esetén számítható fel költségtérítés.
2. Adott esetben a felperes teljesítette az alperes által meghatározott, 8.200 ft összegű
költségtérítést, az alperes az adatokat teljes terjedelmében kiadta. Keresetében a felperes azt
kérte, hogy az alperes az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegét 0.ft-ban határozza meg. A kérelemnek helyt adó ítélet nem látta akadályát a költségtérítés
felülvizsgálatának, ezért vizsgálta, hogy az adatigénylés teljesítése az alperes
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alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű
igénybevételével járt-e. Figyelemmel volt arra, hogy a kiadni kért lista olyan adathalmazt
érintett, mellyel kapcsolatban az alperesnek egyrészt nyilvántartás-vezetési, másrészről
részbeni közzétételi kötelezettsége volt, munkaterhet mindössze a könnyen beazonosítható
szerződések leválogatása jelentett és a nyilvántartási adatok kiegészítése a szerződés
tárgyával. Mindez nem járt az alaptevékenység ellátásához szükséges munkaerőforrás
aránytalan mértékű igénybevételével, így a költségtérítést az Infotv. 31.§ (7) bekezdése
alapján mellőzte.
A másodfokú bíróság az elsőfokú döntést helybenhagyva azt emelete ki, hogy az Infotv.31.§
(1) bekezdésében biztosított,a költségtérítés összegének bírósági felülvizsgálata olyan
külön perindítási jogosultság,melynek érvényesítése során nem bír jelentőséggel az, hogy
az adatigénylő felperes megfizette-e vagy sem az alperes által kiszabott költségtérítés
összegét. (Fővárosi Törvényszék 25.P.23.985/2017/6., FÍT 2.Pf.20.283/2018/6/II.)
3. Az Infotv.29.§(3) bekezdésének rendelkezéséből következően a költségtérítés
megállapítása csupán lehetőség a közfeladatot ellátó szerv számára. A NAIH több
állásfoglalásában mutatott rá arra, hogy a munkaerőforrásért abban az esetben lehet
költségtérítést felszámolni, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv
- alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás
- aránytalan mértékű igénybevételével jár, továbbá
- a szükséges munkaerő ráfordítás időtartama meghaladja a négy munkaórát.
Az említett három feltételnek együttesen kell teljesülnie ahhoz, hogy a költségtérítés
felszámolható legyen.
Minderre a frissen alakuló bírói gyakorlat teljes mértékben figyelemmel van.
Budapest, 2018. október 31.
Dr. Hercsik Zita
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Második melléklet

Az információszabadság alkotmányos védelme
(Villám Krisztián)

Készült a Kúria közérdekű adatok kiadásával kapcsolatos perek vizsgálatára felállított
joggyakorlat-elemző csoport keretében
Budapest, 2018. november 28.
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Bevezetés
A közérdekű adatok megismeréséhez való jogot az 1989. évi XXXI. törvény iktatta az
Alkotmány (1949. évi XX. tv.) rendelkezései [61. § (1) bekezdés] közé. Alkotmánybíróság
ezért már korai gyakorlatában hangsúlyozta, hogy az Alkotmány „a közérdekű adatok
megismerésére vonatkozó jogot is alkotmányos alapjogként garantálja, amely a
kommunikációs alapjogok jogegyütteséből az informáltsághoz való jogot, az információk
megszerzésének szabadságát és állami elismerését, továbbá biztosítását jelenti” [34/1994.
(VI. 24.) AB határozat, ABH 1994, 177, 185.].
Az Alkotmánybíróság gyakorlatában ezért jellemzően kiemelte, hogy lényeges szerepe van
az információszabadságnak a véleménynyilvánításhoz való jog biztosítását, valamint azon
keresztül az állam demokratikus működésének kialakítását illetően, mert a közérdekű
adatok nyilvánossága és megismerhetősége „gyakran előkérdése és feltétele a szabad
véleménynyilvánításhoz való jog gyakorolhatóságának” [34/1994. (VI. 24.) AB határozat,
ABH 1994, 177, 185.]. Leszögezte a testület azt is: „A közérdekű információkhoz való
szabad hozzáférés lehetővé teszi a választott népképviseleti testületek, a végrehajtó
hatalom, a közigazgatás jogszerűségének és hatékonyságának ellenőrzését, serkenti azok
demokratikus működését. A közügyek bonyolultsága miatt a közhatalmi döntésalkotásra,
az ügyek intézésre gyakorolt állampolgári ellenőrzés és befolyás csak akkor lehet hatékony,
ha az illetékes szervek felfedik a szükséges információkat” [32/1992. (V. 29.) AB határozat,
ABH 1992, 182, 183-184.]. Az Alkotmánybíróság e szempontokra figyelemmel
hangsúlyozta, hogy az alanyi jogon biztosított információszabadság joga azért
kiemelkedően jelentős, mert „[a] nyílt, áttetsző és ellenőrizhető közhatalmi tevékenység,
általában az állami szervek és a végrehajtó hatalom nyilvánosság előtti működése a
demokratizmus egyik alapköve, a jogállami államberendezkedés garanciája. A
nyilvánosság próbája nélkül az állam polgáraitól »elidegenedett gépezetté«, működése
kiszámíthatatlanná, előreláthatatlanná, kifejezetten veszélyessé válik, mert az állam
működésének átláthatatlansága fokozott veszélyt jelent az alkotmányos szabadságjogokra”
[34/1994. (VI. 24.) AB határozat, ABH 1994, 177, 192.].
Az Alkotmánybíróság a fentiekben foglalt szempontokat a közérdekű adatok
megismeréséhez való jog célját érintően az Alaptörvény hatálybalépését követően is
figyelembe veszi {21/2013. (VII. 19.) AB határozat, Indokolás [31]; 29/2014. (IX. 30.) AB
határozat, Indokolás [42]}, és az információszabadság szerepét az Alaptörvény 39. cikk (2)
bekezdésével együtt értelmezve határozza meg. Az Alkotmánybíróság ezért jellemzően az
alapvető jog rendeltetése körében rámutat arra, hogy „[a]z Alaptörvény 39. cikk (2)
bekezdése – a közérdekű adatok egyik fajtájával, a közpénzekre és a nemzeti vagyonra
vonatkozó adatokkal összefüggésben – a rendelkezés szövegében kifejezetten megjeleníti a
közérdekű adatként történő alaptörvényi minősítés célját: az átláthatóság és a közélet
tisztasága elvének biztosítása. Ez az elv – a Nemzeti hitvallásban foglaltakat figyelembe
véve – nem csak a közpénzek és a nemzeti vagyonra vonatkozó, hanem általában véve a
közfeladatok ellátásával összefüggő adatok kezelése szempontjából is irányadó. A Nemzeti
hitvallás értelmében [ugyanis]: »[v]alljuk, hogy népuralom csak ott van, ahol az állam
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szolgálja polgárait, ügyeiket méltányosan, visszaélés és részrehajlás nélkül intézi«. Ennél
fogva a polgárait szolgáló demokratikus állam működésének egészével, általánosságban a
közfeladatok ellátásával kapcsolatos alaptörvényi követelmény tehát az átláthatóság és a
közélet tisztasága, valamint a közügyek méltányos, visszaélés és részrehajlás nélküli
intézése. A véleménynyilvánításhoz való jog biztosítása mellett, illetve azon keresztül a
közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való alapvető jog végeredményben e
fenti követelmény érvényre juttatására hivatott.” {21/2013. (VII. 19.) AB határozat,
Indokolás [32]-[33]}
Az információszabadságra vonatkozó legfontosabb szabályokat az Alaptörvény hatályba
lépését megelőzően a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) szabályozta. A jogalkotó e törvény
megalkotása során hangsúlyozta, hogy „[a] demokratikus folyamatok kibontakozása
magával hozza, sőt megköveteli, hogy az állampolgárok e jogállásukból eredően – azaz
minden külön felhatalmazás vagy engedély nélkül – hozzájuthassanak bizonyos közérdekű
információkhoz, amelyek az általuk választott szervek működésére, közpénzek
felhasználására stb. vonatkoznak.” (az Avtv. miniszteri indokolása) A törvény az
Alkotmánybíróság által is hangsúlyozott szempontok alapulvételével szabályozta a
közérdekű adatok megismerésére vonatkozó szabályokat.
Magyarország Alaptörvénye 2012. január 1-jén lépett hatályba. Ennek VI. cikk (2)
bekezdése kimondja, hogy „[m]indenkinek joga van a személyes adatai védelméhez,
valamint a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez”. Az Alaptörvény tehát a
magyar jogi szabályozás hagyományainak megfelelően a személyes adatok védelmével
összefüggésben rendelkezik a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való
jogról. A személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok nyilvánosságához való jog
érvényesülésének ellenőrzése – az Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdése alapján – független
hatóság feladata.
Az Alaptörvény hatályba lépését követően a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó
szabályokat – az alkotmányos szabályozás megváltozása, valamint a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) létrehozatala miatt – az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.) szabályozása váltotta fel. Ennek megalkotása során a
jogalkotó kiemelte a normaszöveg-javaslathoz fűzött indokolásban, hogy „[a]z Avtv. által
meghatározott magyar adatvédelmi rendszer európai összevetésben is kimagasló, csakúgy,
mint az a nyilvánosságpárti megközelítés, amelyet a közérdekű adatok megismerhetősége
kapcsán alkalmaz”.
Az információszabadság a kiemelten védett alkotmányos alapjogok körébe tartozik,
amelyet a 2011-ben lezajlott kodifikációk során az alkotmányozó hatalom és a jogalkotó is
elismert. Az Alkotmánybíróság ennek megfelelően a információszabadságot továbbra is –
a megváltozott hatásköreihez igazítottan – a kiemelt alapvető jogok között védi.
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Az Alaptörvény hatályba lépését követően az Alkotmánybíróság a következő fontosabb
kérdésekben adott iránymutatást a joggyakorlat számára:
 az információszabadság általános alkotmányossági szempontjai [21/2013. (VII. 19.)
AB határozat];
 a közérdekű adat fogalma [21/2013. (VII. 19.) AB határozat, 8/2016. (IV. 6.) AB
határozat, 3077/2017. (IV. 28.) AB határozat, 3077/2017. (IV. 28.) AB határozat];
 az információszabadság alanyi köre, különösen a kiadásra kötelezettek köre
[21/2013. (VII. 19.) AB határozat, 25/2014. (VII. 22.) AB határozat];
 az információszabadság korlátozásának általános szempontjai az Alaptörvény I. cikk
(3) bekezdése alapján [21/2013. (VII. 19.) AB határozat, 2/2014. (I. 21.) AB
határozat, 3252/2016. (XII. 6.) AB határozat];
 döntés megalapozását szolgáló adatok megismerhetőségének korlátai [21/2013.
(VII. 19.) AB határozat, 5/2014. (II. 14.) AB határozat, 6/2016. (III. 11.) AB
határozat, 3133/2018. (IV. 19.) AB határozat];
 minősített adatok megismerhetősége [29/2014. (IX. 30.) AB határozat];
 a nemzetbiztonsági szempontok értékelése az információszabadság korlátozása
körében 2/2014. (I. 21.) AB határozat].

1. A közérdekű adatok kiadása iránti perben hozott bírói döntések alkotmányossági
szempontú felülvizsgálata
Az Alaptörvény 28. cikke szerint a bíróságok a jogalkalmazás során a jogszabályok
szövegét elsősorban azok céljával és az Alaptörvénnyel összhangban értelmezik. Az
Alkotmánybíróság gyakorlatában jellemzően azt hangsúlyozza, hogy az „Alaptörvénynek
ez a rendelkezése a bíróságok számára alkotmányos kötelezettségként írja elő, hogy ítélkező
tevékenységük során a jogszabályokat az Alaptörvénnyel összhangban értelmezzék
{7/2013. (III. 1.) AB határozat, Indokolás [33]}. Ebből az alkotmányos kötelezettségből
következik, hogy a bíróságnak a jogszabályok adta értelmezési mozgástér keretein belül
azonosítania kell az elé kerülő ügy alapjogi vonatkozásait, és a bírói döntésben alkalmazott
jogszabályokat az érintett alapjog alkotmányos tartalmára tekintettel kell értelmeznie.
Az Alkotmánybíróság hangsúlyozza azt is, hogy „[a] bírói döntések alkotmányossági
felülvizsgálatát lehetővé tevő alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. §) az Alaptörvény 28.
cikkének érvényesülését szolgáló jogintézmény. Ilyen panasz alapján az Alkotmánybíróság
a bírói döntésben foglalt jogértelmezés Alaptörvénnyel való összhangját vizsgálja, azt, hogy
a jogszabály alkalmazása során a bíróság az Alaptörvényben biztosított jogok alkotmányos
tartalmát érvényre juttatta-e. Ha a bíróság az előtte fekvő, alapjogilag releváns ügy alapjogi
érintettségére tekintet nélkül járt el, és az általa kialakított jogértelmezés nem áll
összhangban e jog alkotmányos tartalmával, akkor a meghozott bírói döntés alaptörvényellenes.” {3/2015. (II. 2.) AB határozat, Indokolás [18]}
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Az Alkotmánybíróság a közérdekű adatok megismeréséhez való jog korlátozását érintő
ügyekben – fenti gyakorlatának megfelelően – a támadott bírói döntést kizárólag
alkotmányossági szempontból vizsgálja felül. Ennek megfelelően az Alkotmánybíróság
nem arról dönt, hogy egy ügyben a kiadni kért dokumentum mely része minősül nem
nyilvános (például döntés megalapozását szolgáló adatnak); még csak nem is arról, hogy az
eljáró bíróság az adott dokumentum mely részét minősítse közérdekű adatnak. A támadott
ítéletek felülvizsgálatakor az Alkotmánybíróság a nyilvánosság-korlátozással szemben
fennálló alkotmányossági szempontok érvényesítését követeli meg az Alaptörvény által
megállapított mérce alapján. Az Abtv. 27. §-ában foglalt panaszok természetéhez igazodva
a konkrét ügy érdemét érintő alkotmányossági vetületű kérdésekről az Alkotmánybíróság
dönt, de ennek a konkrét ügyre vonatkozó konzekvenciáit már az eljáró bíróságnak kell
levonnia. A panaszos számára ilyenformán biztosítható hatékony jogorvoslat a bírósági
döntésekben megjelenő jogsérelmekkel szemben. {21/2013. (VII. 19.) AB határozat,
Indokolás [52]-[53]}
Az 5/2014. AB határozat alapjául szolgáló ügyben az indítványozó több szempontból is
támadta a Kúria ítéletét. Az alkotmányjogi panaszában az Alaptörvény VI. cikk (2)
bekezdésének és XXVIII. cikkének sérelmét kérte megállapítani, mert álláspontja szerint a
Kúria döntése ténybeli alapon és jogi alapon is téves. A Kúria ítéletét előbbi szempontból
azért kifogásolta, mert a szóban forgó döntési folyamat még nem zárult le, valamint az
utóbbi szempontból, mert ez alapján a bíróság tévesen minősítette a perben vizsgált
dokumentumot döntés-megalapozó adatnak.
Az Alkotmánybíróság döntésének indokolásában hangsúlyozta, hogy az Abtv. 27. § szerinti
alkotmányjogi panasz eljárás keretében az Alkotmánybíróságnak nincs hatásköre ténybeli
alapon felülvizsgálni a bíróságok ítéleteit. Ezen kívül az Alkotmánybíróság e hatáskörében
nem kerülhet a rendes bírósági szervezetrendszer fölé, vagyis nem járhat el hagyományos
jogorvoslati fórumként. Ezzel párhuzamosan a rendes bírósági szervezetrendszer élén álló
Kúria sem veheti át az alkotmánybíráskodás feladatát.
Az Alkotmánybíróság ezért hangsúlyozta, hogy „ebben az ügyben is kizárólag
alkotmányossági szempontból folytatta le a Kúria támadott ítéletében foglaltak
felülvizsgálatát. Ennek megfelelően az Alkotmánybíróság döntése nem terjedt ki sem a
támadott ítéletben foglalt tények bizonyítására (vagyis, hogy a hivatkozott döntéshozatali
eljárás valóban folyamatban van-e), sem a támadott ítéletben meghozott döntés konkrét
felülvizsgálatára (vagyis, hogy a kért Jelentés vagy annak részei döntés-előkészítő adatoke vagy sem; illetve, hogy az adatkezelő köteles-e azt kiadni vagy sem). Az
Alkotmánybíróság jelen határozatából tehát nem következik kényszerítő jelleggel a
Jelentésben foglalt adatok döntés-előkészítő adatként való minősítése, sem pedig a Jelentés
kiadásának kötelezettsége; az Alkotmánybíróság határozata kizárólag az Alaptörvénnyel
összhangban álló döntési szempontokat fektetheti le.” (Indokolás [50]-[52])
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2. Az információszabadság alkotmányos védelmének általános kérdései az
Alaptörvény hatályba lépését követően
2.1. Az információszabadság tárgya: a közérdekű adat fogalma
A mindenki számára alanyi jogon biztosított alapjog tárgyát a közérdekű adatok képezik.
Az Alkotmánybíróság gyakorlatában hangsúlyozza, hogy „[a] fogalmat az Alaptörvény
nem határozza meg teljes körűen. Az Alaptörvény 39. cikk (2) bekezdése a közpénzekre és
a nemzeti vagyonra vonatkozó adatok vonatkozásában rögzíti egyedül kifejezetten, hogy
azok közérdekű adatok.” Az Alkotmánybíróság ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az alapjog
céljára figyelemmel nyilvánvaló, hogy „a közérdekű adatok köre nem korlátozódik az
Alaptörvény 39. cikk (2) bekezdése szerinti adatokra. Közérdekű adatnak minősül
alapvetően az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint egyéb közfeladatot
ellátó szervek és személyek kezelésében lévő, tevékenységére vonatkozó vagy
közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett információ és ismeret.” {21/2013.
(VII. 19.) AB határozat, Indokolás [34]}
Az Alkotmánybíróság a 3077/2017. (IV. 28.) AB határozatban kiemelte, hogy az Infotv. 3.
§ 5. és 6. pontja szerinti adatokat (közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adat) illetően
nem vitatott, hogy ezen adatok megismerésének biztosítása az Alaptörvény VI. cikk (2)
bekezdésébe foglalt alapjog érvényesülését szolgálja. Épp ezért abban az esetben, amikor
megállapítható, hogy a jogalkalmazó jogértelmezés útján leszűkíti az előbbi – az Infotv. 3.
§ 5. és 6. pontja szerinti közérdekű, illetve közérdekből nyilvános – adatok körét (az Infotv.ben nem szabályozott további feltételek figyelembe vételével), s ilyen módon
indokolatlanul korlátozza az információszabadság érvényesülését, e jogértelmezés az
Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdése szerinti alapjog sérelmére vezet. (Indokolás [30])
Az Alkotmánybíróság a 3254/2018. (VII. 17.) AB határozatban rámutatott azonban arra,
hogy a személyes adatok védelmének alapvető törvényi biztosítéka, hogy a személyes
adatok csak akkor kezelhetők, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény (vagy
törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben helyi önkormányzat
rendelete) közérdeken alapuló célból elrendeli [Infotv. 5. § (1) bekezdés]. Az
Alkotmánybíróság ezért kiemelte, hogy az érintett hozzájárulása hiányában, illetve az
adatnyilvánosságot elrendelő törvényi szabály nélkül nem lehet személyes adatokat
közérdekű adatigénylés teljesítése keretében megismerhetővé tenni. Alapvetően így a
bíróság sem mérlegelheti, hogy a személyes adatok megismerhetővé tétele arányos
korlátozásnak minősülne-e az információszabadság biztosítása érdekében. (Indokolás [33])
E kérdések mérlegelése körében lényeges alkotmányossági szempont, hogy az Infotv. maga
is tartalmaz olyan (törvényi) rendelkezést, amely személyes adatok kezelésére – az Infotv.
5. § (1) bekezdésének megfelelően – lehetőséget ad. Az Infotv. 26. § (2) bekezdése szerint
„[k]özérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró
személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával
összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek
megismerhetőségét törvény előírja”. Az Infotv. 26. § (1) bekezdése értelmében a
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közfeladatot ellátó szervnek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot
és közérdekből nyilvános adatot – az Infotv.-ben meghatározott kivételekkel – erre irányuló
igény alapján bárki megismerhesse. Vagyis az Infotv. 26. § (2) bekezdésében közérdekből
nyilvános adatként nevesített személyes adatok az Infotv. 26. § (1) bekezdése alapján
főszabályként nyilvánosak, ezek megismerhetőségét erre irányuló adatigény esetén tehát
biztosítani kell. Az Alkotmánybíróság a 3254/2018. (VII. 17.) AB határozatban
hangsúlyozta azt is, hogy az Infotv. 26. § (1)-(2) bekezdései alapján a külföldi állam
képviseletében fellépő szervek vagy személyek adataira is kiterjed a törvény hatálya. Az
Infotv. ugyanis a hivatkozott rendelkezéseiben a közfeladat meghatározásánál nem köti ki,
hogy az kizárólag magyar állami, magyar helyi önkormányzati vagy magyar jogszabályban
meghatározott egyéb közfeladat lehet. (Ha tehát a magyar közfeladatot ellátó szerv vagy
személy külföldi kiküldetése alatt a külföldi állam képviselőivel folytat tárgyalásokat, akkor
e tárgyalópartnerek neve és beosztása is közérdekből nyilvános adat az Infotv. alapján.)
(Indokolás [34])

2.2. Az információszabadság alanyi köre, különös tekintettel a kötelezettek körére
Az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdése szerint a közérdekű adatok megismeréséhez és
terjesztéséhez való jog alanya bárki lehet, vagyis az alapvető jog jogosulti oldalán bárki
felléphet. Az Alkotmánybíróság hangsúlyozta azt is, hogy az Alaptörvény értelmében „az
információszerzéshez kötődő érdekeltség igazolása nem szükséges. Ennél fogva éppen a
közérdekű adat kiadására kötelezett szervnek vagy személynek kell indokolnia az igényelt
információ esetleges megtagadását.” {21/2013. (VII. 19.) AB határozat, Indokolás [40]}
Az Alkotmánybíróság a közérdekű adatok megismeréséhez való jog kötelezetti oldalán lévő
alanyi körrel összefüggésben hangsúlyozta, hogy „[a] közérdekű adatokra főszabályként a
nyilvánosság-elv vonatkozik.” {21/2013. (VII. 19.) AB határozat, Indokolás [40]} A
nyilvánosság érvényesüléséhez az szükséges, hogy az arra köteles adatkezelő a közérdekű
adatok megismerését – proaktív módon, illetve adatigénylés alapján – biztosítsa.
Kötelezettek az alapjog céljára figyelemmel általában az állami vagy helyi önkormányzati
feladatot, valamint egyéb közfeladatot ellátó szervek és személyek.
Az Alkotmánybíróság ugyanakkor az Alaptörvény 39. cikk (2) bekezdése alapján
rámutatott arra is, hogy a nyilvánosság előtti elszámolásra a „közpénzekkel gazdálkodó
minden szervezet” köteles, ezért „az általuk kezelt közérdekű adatokhoz való hozzáférést –
különösen erre irányuló igény esetén – a közfeladatot ellátó szerveken kívüli szervezetnek
is biztosítania kell.” {21/2013. (VII. 19.) AB határozat, Indokolás [40]; megerősítette:
25/2014. (VII. 22.) AB határozat, Indokolás [30]}
Az Alkotmánybíróság a 6/2016. (III. 11.) AB határozatban rámutatott arra is, hogy az
Infotv. 26. § (1) bekezdése kapcsán megállapítható, hogy e rendelkezés a közérdekű adatok
megismerésére vonatkozó szabályok elején egy alapvető, az információszabadság
érvényesülését biztosító, speciális előírást rögzít. Ennek értelmében a közfeladatot ellátó
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szervnek lehetővé kell tennie azt, hogy a kezelésében lévő közérdekű és közérdekből
nyilvános adatot – az e törvényben meghatározott kivételekkel – erre irányuló igény alapján
bárki megismerhesse. E szabály általánosan kötelezővé teszi azt, hogy az általa kezelt
közérdekű adatokhoz minden közfeladatot ellátó szerv biztosítson hozzáférést. A
kötelezettség szempontjából csak az számít, hogy az adott szerv közérdekű adatot kezel, s
önmagában ennél fogva terheli – a közérdekű adatok megismeréséhez való jog
érvényesülése érdekében – az adatigény teljesítésére vonatkozó kötelezettség. Ez az
általános érvényű kötelezettség nem korlátozható a címzettek körének szűkítésével, hogy
az ne eredményezné egyúttal a közérdekű adatok megismeréséhez való jog korlátozását.
(Indokolás [31])
Az Alkotmánybíróság a 8/2016. (IV. 6.) AB határozatban megerősítette, hogy
„[f]igyelembe véve [...] azt, hogy az Alaptörvény 39. cikk (2) bekezdése szerint a
nyilvánosság előtti elszámolásra a »közpénzekkel gazdálkodó minden szervezet« köteles,
az általuk kezelt közérdekű adatokhoz való hozzáférést – különösen erre irányuló igény
esetén – a közfeladatot ellátó szerveken kívüli szervezetnek is biztosítania kell {21/2013.
(VII. 19.) AB határozat, Indokolás [35]}. Az Alaptörvény 39. cikk (2) bekezdéséből különösen annak utolsó mondatából - tehát egyértelműen következik, hogy a közérdekű
adatszolgáltatás kötelezettsége nem függvénye annak, hogy közérdekű adatot birtokló
szervezet milyen szervtípusba tartozik, milyen tulajdonban van, milyen tevékenységet
folytat, a közérdekű adatszolgáltatásra irányuló kötelezettséget önmagában megteremti az
a tény, hogy a szervezet közérdekű adatot birtokol.” {3026/2015. (II. 9.) AB határozat,
Indokolás [19]}
3. A közérdekű adatok megismeréséhez való jog korlátozhatósága
3.1. A közérdekű adatok megismeréséhez való jog korlátozhatóságáról általában
A közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való jog nem abszolút jog: más
alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme érdekében, a
feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, az alapvető jog lényeges
tartalmának tiszteletben tartásával törvényben korlátozható [Alaptörvény I. cikk (3)
bekezdés].
Az Alkotmánybíróság a közérdekű adatok megismerhetőségének általános szempontja
körében is hangsúlyozza, hogy a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való
jog a kommunikációs alapjogok egyik nevesített joga, s mint ilyen szoros kapcsolatban áll
a véleménynyilvánítás szabadságával. Ez azt jelenti, hogy a véleménynyilvánítás
szabadságához hasonlóan kitüntetett alkotmányos védelmet élvez, vagyis az
információszabadságot korlátozó törvényeket is megszorítóan kell értelmezni. Ez az
alapjog tehát legalább annyi alkotmányos védelmet élvez, mint az „anyajog”, a
véleménynyilvánítás szabadsága. {29/2014. (IX. 30.) AB határozat, Indokolás [45]} Ehhez
mérten az Alkotmánybíróság rámutatott, hogy minél kevésbé kapcsolódik egy konkrét
alapjog védelméhez a korlátozás által megvalósítandó cél, a korlátozás alkotmányos indoka
annál szigorúbb igazolást követel. Utalva a véleménynyilvánítás szabadságával
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összefüggésben megfogalmazottakra, az Alkotmánybíróság kiemelte: a „mérlegelendő
korlátozó törvénynek nagyobb a súlya, ha közvetlenül másik alanyi alapjog érvényesítésére
és védelmére szolgál, kisebb, ha ilyen jogokat csakis mögöttesen, valamely »intézmény«
közvetítésével véd, s legkisebb, ha csupán valamely elvont érték önmagában a tárgya (pl.
köznyugalom)”. {21/2013. (VII. 19.) AB határozat, Indokolás [44]}. Ezzel összhangban az
Alkotmánybíróság nem tekintette a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez
való jog korlátozása alkotmányos indokának a pusztán adminisztratív jellegű
megfontolásokat, és kimondta, hogy „[a] közfeladatot ellátó szervek és személyek kényelmi
szempontjai nem élvezhetnek elsőbbséget egy alapvető joggal szemben” [12/2004. (IV. 7.)
AB határozat, ABH 2004, 217, 228.].
Az alapjog-korlátozást érintően az Alkotmánybíróság jellemzően figyelembe veszi – a
13/2013. (VI. 17.) AB határozatban foglaltaknak megfelelően – a korábbi gyakorlatában
kidolgozott elveket. Így különösen azt a szempontot, hogy információszabadságot
korlátozó törvényeket megszorítóan kell értelmezni. Az Alkotmánybíróság ugyanis több
határozatában rámutatott, hogy „[e]gy demokratikus társadalomban […] a közérdekű
adatok nyilvánossága a főszabály; ehhez képest a közérdekű adatok nyilvánosságának
korlátozását kivételnek kell tekinteni.” [12/2004. (IV. 7.) AB határozat, ABH 2004, 217,
221.] Ebből következik az is, hogy a közérdekű adatok vonatkozásában a nyilvánosság
korlátozása csak akkor fogadható el alkotmányosan indokoltnak, ha azt más alapjog
érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme kényszerítően indokolja, illetve
elkerülhetetlenül szükségessé teszi. A korlátozást érintő ezen tartalmi követelmény egyik
indoka az is, hogy ennek révén lehetővé váljon a nyilvánosságkorlátozás feletti érdemi és
hatékony bírói jogorvoslat lehetősége, amelynek ki kell terjednie a nyilvánosságkorlátozás
indokoltságának tartalmi vizsgálatára is. {21/2013. (VII. 19.) AB határozat, Indokolás [39]}
A közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való jog korlátozását érintően a
korábbi gyakorlat alapján levezethető, hogy az olyan szabályok, amelyek diszkrecionális
jogkört adnak az adatkezelő szervnek a közérdekű adatokhoz való hozzáférés
megtagadására, önmagukban alapjog-sértők [vö. 32/1992. (V. 29.) AB határozat, ABH
1992, 182, 184.; 34/1994. (VI. 24.) AB határozat, ABH 1994, 177, 192.]. Az
Alkotmánybíróság ezért hangsúlyozta, hogy a „törvényhozó köteles megfelelő garanciákat
kiépíteni a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való jog gyakorlásának
elősegítése, az adatigénylés rendje, az adatok kiadásának megtagadása és az az ellen
igénybe vehető jogorvoslat vonatkozásában. Az ilyen garanciális jellegű szabályokat nem
lehet fogalmilag tisztázatlan, bizonytalan jogi kategóriák használata révén relativizálni,
mert az ezekre való hivatkozással a közérdekű adatokat kezelő szerv végső soron
megkerülhetné a közérdekű adatok kiadását. Éppen ezért az információszabadság
érvényesülése érdekében a törvényhozó olyan szabályok megalkotására köteles, amelyek a
lehető legnagyobb mértékben biztosítják ezen alapjog érvényesülését.” {21/2013. (VII. 19.)
AB határozat, Indokolás [41]}
Az Alkotmánybíróság hivatkozott gyakorlatát figyelembe véve az Alaptörvény I. cikk (3)
bekezdése és VI. cikk (2) bekezdése alapján levonható az a következtetés, hogy amennyiben
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a közérdekű adat megismerése megakadályozható egy nyilvánosság-korlátozási okra való
formális hivatkozással úgy, hogy a korlátozás tartalmi indokoltságának tényleges fennállása
kétségtelen módon nem bizonyított, akkor ez a közérdekű adatok megismeréséhez és
terjesztéséhez való jog alaptalan, s így szükségtelen korlátozásának minősül. {21/2013.
(VII. 19.) AB határozat, Indokolás [56]}
Az Alkotmánybíróság rámutatott arra is, hogy az alapjog-korlátozáshoz a korlátozás
indokának tényleges fennállását kétségtelen módon bizonyítani kell; máskülönben a
korlátozás nem felel meg az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdésében a korlátozással szemben
támasztott „feltétlenül szükséges” követelménynek. Nem egyeztethető össze az
Alaptörvény I. cikk (3) bekezdésével továbbá akkor sem, nem tekinthető ugyanis feltétlenül
szükségesnek a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való jog korlátozása,
ha adott esetben a nyilvánosság-korlátozás okára hivatkozva a közérdekű adatok tágabb
körének a megismerését tiltják meg, mint amit az adott korlátozási indok szükségessé tenne.
Ez állapítható meg különösen akkor, ha egy adott dokumentumban szereplő összes
közérdekű adat megismerését pusztán arra hivatkozással tagadják meg, hogy a dokumentum
egy része nyilvánosság-korlátozás alá esik (pl. a dokumentum egy részének van döntéselőkészítő jellege). {21/2013. (VII. 19.) AB határozat, Indokolás [56]}
Az Alkotmánybíróság következetesen érvényesíti azt a követelményt is, hogy a közérdekű
és közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságának korlátozását minden esetben érdemben,
kellő részletességgel kell indokolni. Alkotmánybíróság értelmezése szerint az indokolási
kötelezettség egyenesen következik az információszabadság önkényes, kellő alkotmányos
súlyú indokok nélküli korlátozásának tilalmából. {29/2014. AB határozat, Indokolás [63]}
A fentiek mellett az Alkotmánybíróság már több határozatában rámutatott arra is, hogy az
állam kötelessége az alapvető jogok tiszteletben tartására és védelmére a szubjektív
alapjogokkal kapcsolatban nem merül ki abban, hogy tartózkodnia kell megsértésüktől,
hanem magában foglalja azt is, hogy gondoskodnia kell az érvényesülésükhöz szükséges
feltételekről [vö.: 64/1991. (XII. 17.) AB határozat, ABH 1991, 297, 302.]. Hangsúlyosan
jelenik meg e követelmény az információszabadsággal összefüggésben. Az
Alkotmánybíróság ugyanis több határozatában kiemelte, hogy az alapjog védelmére
irányuló intézményvédelmi kötelességük alapján „a közérdekű adatokat kezelő szerveknek
aktív magatartást kell tanúsítaniuk, kötelesek a közérdekű adatokhoz való hozzáférést
garantálni.” {21/2013. (VII. 19.) AB határozat, Indokolás [63]} Ebből következően „[a]z
Alaptörvény I. cikk (3) bekezdése értelmében […] a közérdekű adatok megismeréséhez és
terjesztéséhez való jog, mint alapjog nem korlátozható az adatkezelő szerv többletfeladatára
való hivatkozással. Az adatkezelő szerv nem tagadhatja meg közérdekű adatokhoz való
hozzáférés biztosítását azon az alapon, hogy az az általa kezelt dokumentum átvizsgálását,
s a benne található nyilvános adatoknak a nem nyilvános adatoktól való elkülönítését
igényelné. Az adatkezelő szerv az alapjog biztosítása érdekében éppenséggel tevőleges
magatartásra kötelezett, s e kötelességét az alapjog érvényesülése érdekében szükség esetén
az adott dokumentumban található nem nyilvános adatok lefedésével, az igénylő által meg
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nem ismerhető személyes adatok anonimizálásával kell teljesítenie. {21/2013. (VII. 19.)
AB határozat, Indokolás [64]}
Az Alkotmánybíróság az 5/2014. (II. 14.) AB határozatban kiemelte azt is, hogy „[a]z
Alaptörvény e rendelkezésének megfelelően a korlátozás tartalmi követelménye, hogy az
szükséges és a korlátozással elérni kívánt célhoz képest arányos legyen. Ebből eredően az
Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében deklarált demokratikus jogállamiság alapvető
alkotmányos biztosítékaként értékelhető a nyilvánosságkorlátozás feletti érdemi és
hatékony bírói jogorvoslat lehetősége, amelynek ki kell terjednie a nyilvánosságkorlátozás
indokoltságának tartalmi felülvizsgálatára is.” (Indokolás [34])
Az Alkotmánybíróság a fentiekhez hozzátette azt is: az Alkotmánybíróság értelmezése
összhangban van az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való
nyilvános hozzáférésről szóló 1049/2001/EK rendeletével, amelynek elsődleges célja a
nyitottság elvének érvényre juttatása. A nyilvánosság elvének egyik aspektusa az
intézmények dokumentumaihoz való hozzáférés joga. A főszabály az intézmények
dokumentumaihoz való lehető legszélesebb körű hozzáférés, amelyhez képest kivételnek
tekinthetők azok az esetek, amikor a hozzáférést meg lehet tagadni, és e kivételeket
megszorítóan kell értelmezni. {29/2014. (IX. 30.) AB határozat, Indokolás [14]}
Ehhez mérten az Alkotmánybíróság rámutatott, hogy az Infotv. 27. §-a alapvetően kétféle
korlátozást szabályoz a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismerhetőségére
nézve. Vannak olyan adatok, amelyek tekintetében a nyilvánosságot a törvény – az adatok
meghatározott minőségére, jellemzőjére tekintettel – kategorikusan kizárja, s vannak olyan
adatok, amelyek megismerhetőségének korlátozására a törvény csupán lehetőséget ad, az e
felől való döntést a jogalkotó, valamint az adatkezelő mérlegelésére bízza. Ha azonban a
közérdekű adatok megismerése iránti igény teljesítésének megtagadása tekintetében a
törvény az adatkezelő mérlegelését teszi lehetővé, a megtagadás alapját szűken kell
értelmezni. A közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítése kizárólag abban az
esetben tagadható meg, ha a megtagadás alapjául szolgáló közérdek nagyobb súlyú a
közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítéséhez fűződő közérdeknél [ún.
„közérdek-teszt”, Infotv. 30. § (5) bekezdés, valamint vö. 27. § (5) bekezdés]. Ilyen
„közérdek-tesztet” ír elő a 1049/2001/EK rendelet is. Az uniós intézmények birtokában lévő
dokumentumokhoz történő hozzáférhetőségéről való döntés során mérlegelni kell mind a
hozzáférés megtagadásához, mind a közzétételhez fűződő érdeket, és még a védendő
érdekek fennállása esetén is hozzáférést kell biztosítani a dokumentumokhoz, ha a
közzétételhez nyomós közérdek fűződik. {29/2014. (IX. 30.) AB határozat, Indokolás [15][17]}

3.2. A közérdekű adatok megismeréséhez való jog Infotv.-ben foglalt korlátai
Az információszabadság alapján a közérdekű adatok (hozzáférés biztosítása, illetve részben
közzétételük nyomán) nyilvánosak, azokat bárki megismerheti és terjesztheti. Az
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Alkotmánybíróság azonban hangsúlyozta azt is, hogy a nyilvánosság nem korlátlan,
bizonyos közérdekű adatok meghatározott okból időlegesen el vannak vonva a
nyilvánosság elől. Az adatok megismerését ki lehet zárni minősített adatoknál, vagy az
információszabadság korlátozására kerülhet sor, ha törvény a korlátozást - az adatfajták
meghatározásával - pl. honvédelmi érdekből, nemzetbiztonsági érdekből, bűncselekmények
üldözése vagy megelőzése érdekében megengedi (Infotv. 27. §).
Az Alkotmánybíróság rámutatott arra is, hogy „[a] közérdekű adatok nyilvánosságának
ismertetett korlátai eltérő jellegűek abban a tekintetben, hogy az érintett közérdekű adat
nyilvánosságát kötelezően kizárják vagy csupán a szerv mérlegelésétől teszik függővé a
megismerhetőség biztosítását. Egyes közérdekű adatokhoz (például minősített adatokhoz)
nem lehet hozzáférést biztosítani, azokat nem lehet közzétenni. Más adatok (a belső
használatra készült, döntés-előkészítéssel összefüggő adatok) tekintetében az
információszabadság korlátozását az jelenti, hogy a megismerés iránti igények teljesítésére
a polgárnak nincs feltétlen alanyi joga, hanem az az adatot kezelő szerv vezetőjének
döntésén múlik. Ezen adatok ugyanis főszabály szerint nem nyilvánosak, de kérelemre az
adatok megismerését a szerv vezetője engedélyezheti. Ha a szerv vezetője az adatok
megismerését engedélyezi, akkor az érintett közérdekű adatokhoz biztosítható a
hozzáférés.” {2/2014. (I. 21.) AB határozat, Indokolás [28]}
Az Alkotmánybíróság kiemelte azt is: a korlátozással szemben formai követelmény, hogy
a korlátozásra kizárólag törvényben meghatározott eljárás eredményeként kerüljön sor.
Tartalmi követelmény, hogy a korlátozás szükséges és a korlátozással elérni kívánt célhoz
képest arányos legyen. Emellett az alapjog érvényesülése érdekében biztosítani kell a
nyilvánosságkorlátozás feletti érdemi és hatékony bírói jogorvoslati lehetőséget, melynek a
formai kritériumok vizsgálatán túlmenően ki kell terjednie a nyilvánosságkorlátozás
indokoltságának tartalmi vizsgálatára. {12/2004. (IV. 7.) AB határozat, ABH 2004, 217.;
21/2013. (VII. 9.) AB határozat, Indokolás [39]}

3.2.1. Minősített adat [Infotv. 27. § (1) bekezdés]
Az adatok minősítése abban az esetben, ha a minősített adat közérdekű vagy közérdekből
nyilvános adat, a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő alkotmányos alapjog
korlátozását jelenti.
Az Alkotmánybíróság a 29/2014. (IX. 30.) AB határozatban hangsúlyozta, hogy a
minősített adatok védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény (Mavtv.) 5. § (2) bekezdése
alapján az adat minősítéssel csak akkor védhető, ha – többek között – az adat nyilvánosságát
és az arra feljogosított személyen kívüli megismerhetőségét meghatározott ideig korlátozni
szükséges. A Mavtv. 6. § (4) bekezdése pedig kimondja, hogy a minősítő dönt az adat
minősítéséről. A minősített adatok e minőségüknél fogva el vannak zárva a nyilvánosság
elől, megismerésük iránti igény előterjesztése során az adatkezelőnek vagy a minősítőnek
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az Infotv. 27. § (1) bekezdése alapján el kell utasítania az ilyen igényt, mérlegelésre nincs
lehetősége. (Indokolás [55])
Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint ugyanakkor a jogalkotó által választott ezen
megoldás nem zárja ki, hogy a minősítési eljárás során mérlegre kerüljön az adatok
nyilvánosságához fűződő közérdek. A szabályozási megoldásból mindössze annyi
következik, hogy a „közérdek-tesztet” nem a minősített adat megismerése iránti igény
elbírálása során, hanem még a minősítési eljárás alatt kell elvégezni. Az Alkotmánybíróság
ezért hangsúlyozta, hogy a hivatkozott rendelkezések, az Infotv. vagy a Mavtv. egyéb
rendelkezései nem zárják ki egyértelműen a minősítési eljárás során a „közérdek-teszt”
alkalmazását, ugyanakkor nem tartalmaznak olyan kifejezett rendelkezést sem, amely
megtiltaná az adat minősítését akkor, ha annak hozzáférhetővé tételéhez, nyilvánosságához
nagyobb közérdek fűződik, mint a minősítéshez fűződő érdekhez. A Mavtv. a szükségesség
tekintetében megfelelően szabályozza az alapjogkorlátozást, azonban a minősítés és az az
által okozott alapjogkorlátozás arányosságára vonatkozóan nem tartalmaz egyértelmű
rendelkezéseket. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a Mavtv. kifogásolt rendelkezése
az Alaptörvénnyel ellentétes értelmezést is megenged, mivel nem írja elő egyértelműen a
minősítéshez fűződő közérdek mellett a minősítendő adat nyilvánosságához fűződő
közérdek figyelembevételét. A minősítő kötelessége az, hogy a minősítés felőli döntés során
kellő mértékben vegye figyelembe a minősítéssel védendő érdek mellett a minősítendő adat
nyilvánosságához fűződő közérdeket, és csak akkor minősítse az adatot, ha a minősítéssel
elérni kívánt cél arányban áll a minősítéssel okozott alapjogi sérelemmel, azaz ha a
minősítéssel védendő érdek felülmúlja a nyilvánossághoz fűződő közérdeket. (Indokolás
[60])
A 29/2014. (IX. 30.) AB határozatban az Alkotmánybíróság rámutatott arra is, hogy a
Mavtv. 5. és 6. §-a nem zárja ki egyértelműen a minősítő indokolási kötelezettségét. A
hatályos szabályozás azonban e tekintetben nem egyértelmű, és teret enged az alapjogsértő
gyakorlatnak. Az Alkotmánybíróság erre tekintettel alkotmányos követelményként
megállapította, hogy a minősítő, ha a minősítés során eltér a minősítési javaslattól, az adat
minősítéséről szóló döntését köteles érdemben, részletesen indokolni, amelyből különösen
ki kell tűnnie a nyilvánosság korlátozását kellő mértékben alátámasztó okoknak. (Indokolás
[65])
Végül, ugyanebben a határozatában az Alkotmánybíróság megállapította azt is, hogy a
Mavtv. érintett 5. és 6. §-ainak rendelkezései nem tiltják kifejezetten a minősített adatok
pontos megjelölését sem. Az Infotv. 30. § (1) bekezdése szerint, ha a közérdekű adatot
tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a
másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni. A Mavtv. 5. § (8)
bekezdése pedig kimondja, hogy a minősített adat kezelése során mindig egyértelműen
felismerhetőnek kell lennie az adat minősített jellegének. Az Alkotmánybíróság
megállapította ugyanakkor, hogy a vonatkozó szabályok értelmezése Alaptörvénnyel
ellentétes értelmezést is megenged. Erre tekintettel alkotmányos követelmény
meghatározásával az adott egyértelmű iránymutatást a joggyakorlat számára. Eszerint pedig
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a minősítésről szóló döntésben és a minősítési jelölésen egyértelműen meg kell jelölni a
minősített adatot, és annak azonosíthatóságát a minősített adat kezelése során mindvégig
biztosítani kell. A nem minősített közérdekű és közérdekből nyilvános adatok
megismerhetőségére az általános szabályok vonatkoznak. (Indokolás [71])

3.2.2. Nemzetbiztonsági érdek [Infotv. 27. § (2) bek. b) pont]
Az Alkotmánybíróság a 2/2014. (I. 21.) AB határozatban alkotmányos követelményként
határozta meg: „a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény [Nbtv.]
48. § (1) bekezdése alkalmazásánál alkotmányos követelmény, hogy a nemzetbiztonsági
szolgálat főigazgatója nem szabad belátása alapján, hanem csak akkor tagadhatja meg a
tájékoztatást, ha annak teljesítése nemzetbiztonsági érdeket sértene vagy mások jogát
sértené; a bíróság felülvizsgálja a főigazgató nemzetbiztonsági érdek vagy mások jogainak
sérelmére mint a megtagadási döntés feltételére való hivatkozása megalapozottságát.”
Ennek indokai körében az Alkotmánybíróság kiemelte, hogy az Nbtv. 48. § (1)
bekezdésének a közérdekű adatokra vonatkozó része egyrészt feltételt („nemzetbiztonsági
érdekből vagy mások jogainak védelme érdekében”), másrészt jogkövetkezményt
(„megtagadhatja”) tartalmaz. A feltétel fennállásának ellenőrzése és a jogkövetkezmény
alkalmazásának a megítélése a bírói felülvizsgálat szempontjából eltérő lehet.
Az Alkotmánybíróság figyelemmel volt arra, hogy a közigazgatási jogkövetkezmények
tekintetében a törvény elismeri a közigazgatási hatóság mérlegelési jogkörét. A mérlegelési
jogkörnek, felhatalmazásnak nem kell kifejezettnek lennie, nem kell kimondania, hogy a
szerv a mérlegelése szerint dönthet. Elegendő, ha a jogszabály szövegéből és céljából ez
kitűnik. Ha például a kérdéses jogszabály meghatározatlan vagy tág jogi fogalmakat
tartalmaz, ez már előrevetítheti, hogy a jogszabály végrehajtására rendelt közigazgatási
szervnek mérlegelési joga van (ld. régi Pp. 339/B. §-a). A bírósági felülvizsgálat csak a
jogszerűség kérdésére terjedhet ki, nem foglal magában célszerűségi vizsgálatot.
Ehhez mérten azonban – figyelemmel a Legfelsőbb Bíróság EBH 2008.1872. sz. alatt
közzétett döntésére is – kérdéses az adott esetben, hogy van-e mérlegelési jogköre a
közigazgatási szervnek a közigazgatási jogkövetkezmények alkalmazása előfeltételét
jelentő törvényi tényállás értelmezése és alkalmazása során. Ebben a vonatkozásban a
bíróságok felülvizsgálati jogköre általában korlátlan és teljes, mivel még a meghatározatlan
jogi fogalmak esetén is jogkérdésről van szó. Más kérdés, ha törvény alapján némely
esetben a cselekvési előfeltételek tekintetében is rendelkezhet a közigazgatási hatóság
mérlegelési joggal. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint ugyanakkor a jelen esetben
sem a „nemzetbiztonsági érdek”, sem a „mások jogai” nem tekinthető meghatározatlan jogi
fogalomnak [a nemzetbiztonsági érdekre ld.: Nbtv. 74. § a) pontja].
Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint alkotmányos követelmény meghatározásával is
biztosítható, hogy az Nbtv. 48. § (1) bekezdése alkalmazása alkotmányossá váljon. A
nemzetbiztonsági érdekre való hivatkozás megalapozottságának bírósági felülvizsgálatával
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a közérdekű adat nyilvánosság előli elzárásának határidő nélkülisége megszűnik, mert arra
csak addig lesz lehetőség, amíg a védett érdek igazolhatóan, bíróság által ellenőrzötten
fennáll.
Minderre figyelemmel az Alkotmánybíróság az Nbtv. 48. § (1) bekezdésének azt a
szövegrészét, amely nemzetbiztonsági érdekre való hivatkozással, a védett érdek igazolt
fennállása alatt minősítés és tételesen meghatározott időtartam szerinti határidő nélkül
lehetővé teszi a közérdekű adatok nyilvánosság előli elzárást, nem találta alaptörvényellenesnek, ezért az indítványt ebben a részében elutasította.

3.2.3. A döntés megalapozását szolgáló adatok megismerhetősége [Infotv. 27. § (6)
bek.]
Az Alkotmánybíróság – az Alaptörvény hatályba lépését követően – a 21/2013. (VII. 19.)
AB határozatban foglalkozott először a döntés megalapozását szolgáló adatokkal
kapcsolatos nyilvánosság-korlátozás körében irányadó, az Alaptörvényből levezethető
kritériumokkal.
Az Alkotmánybíróság a hivatkozott határozatában felidézte korábbi gyakorlatának főbb
megállapításait. Eszerint a döntés megalapozását szolgáló (korábban: döntés-előkészítő)
adatok körében már kimondta, hogy „garanciális intézménye a köztisztviselői munka
színvonalának és hatékonyságának, hogy a köztisztviselők döntés-előkészítése szabadon,
informálisan és a nyilvánosság nyomásától mentesen folyik. Ezért az aktanyilvánosság a
közbülső munkaanyagokra nem, hanem csak a végeredményre vonatkozik” [34/1994. (VI.
24.) AB határozat, ABH 1994, 177, 190-191.]. Az ún. automatikus
nyilvánosságkorlátozással kapcsolatban az Alkotmánybíróság emellett megerősítette azt a
korábbi gyakorlatát is, amely szerint az „ún. automatikus nyilvánosságkorlátozás
tulajdonképpen egyfajta könnyítést jelent a közérdekű adatokat kezelők számára, hiszen a
döntés-előkészítéssel kapcsolatos adatokat, iratokat – azok keletkezésének pillanatában –
nem kényszerülnek egyenként titkosítani. Ezen adatok nyilvánossága keletkezésük
jellegére tekintettel – minden különösebb intézkedés nélkül – korlátozott. Az automatikus
nyilvánosságkorlátozás hiányában minden egyes döntés-előkészítéssel kapcsolatos adat
titkosításáról – a munkaanyagok védelme és a döntéshozatali eljárás, illetve a szerv
működésének hatékonysága érdekében – külön döntést kellene hozni. Ez pedig
elviselhetetlen adminisztrációs terhet jelentene. Ezért szükséges az ún. automatikus
nyilvánosságkorlátozás fenntartása, amely megfelelő (alkotmányos) törvényi feltételekkel
a közérdekű adatokhoz való hozzáférést arányosan korlátozhatja”. [12/2004. (IV. 7.) AB
határozat, ABH 2004, 217, 223.] A közigazgatás hatékonysága és befolyásmentessége,
valamint átláthatósága közötti helyes egyensúly megtalálása mérlegelést igényel, amit
konkrét adatokhoz való hozzáférés korlátozását érintően konkrét ügyekben végső soron a
bíróság feladata elvégezni.
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Az Alkotmánybíróság a 21/2013. (VII. 19.) AB határozatában alkotmányos követelményt
állapított meg, amely szerint: „az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdése és I. cikk (3)
bekezdése alapján […] a közérdekű adat kiadása iránt indított ügyben eljáró bíróságnak az
adatszolgáltatás-megtagadás jogcímét és tartalmi indokoltságát egyaránt vizsgálnia kell. A
vizsgálatnak ki kell terjednie arra, hogy csak a feltétlenül szükséges mértékben került-e sor
a közérdekű adatszolgáltatás megtagadására. E körben az eljáró bíróságnak vizsgálnia kell
azt is, hogy az adatkezelő szerv nem korlátozta-e indokolatlanul a közérdekű adatokhoz
való hozzáférést arra hivatkozva, hogy az igényelt adatokat az igénylő által meg nem
ismerhető adatokkal együtt kezelik, miközben az utóbbiak felismerhetetlenné tételének nem
lett volna akadálya.”
Az Alkotmánybíróság a határozatának indokolásában hangsúlyozta, hogy a nyilvánosság
elve „különösen is hangsúlyosan jelenik meg a nyilvánosságkorlátozásnak abban az
esetében, amikor az az adatkezelő szerv mérlegelésének függvénye. E mérlegelésnek
figyelembe kell vennie a fenti követelmények érvényesülését, s azt is, hogy e szempontokat
adott esetben a bírósági eljárás során a bíróság felülvizsgálhatja. A közérdekű adatok
megismeréséhez és terjesztéséhez való jog érvényesülése érdekében nem tekinthető az
Alaptörvénnyel összhangban állónak az olyan korlátozás, amely egy adatot vagy egy egész
dokumentumot végérvényesen elvon a nyilvánosság elől, illetve amely egy dokumentumot
annak tartalmától függetlenül, teljes egészében nyilvánosságkorlátozás alá helyez. A fentiek
alapján tehát a dokumentum egésze – a tartalmától függetlenül – nem minősíthető döntést
megalapozó adatnak.” {21/2013. (VII. 19.) AB határozat, Indokolás [46]}
Az Alkotmánybíróság a támadott bírói döntést a fenti indokok alapján megsemmisítette.
Hangsúlyozta: „a közérdekű adatokhoz való hozzáférés megtagadása az arra való formális
hivatkozással, hogy az igényelt közérdekű adatok döntés megalapozását szolgáló adatok,
mellőzve azonban a tényleges tartalmi vizsgálatát (az eljárási szabályok keretei között),
hogy azok milyen döntés meghozatalát, milyen eljárás lefolytatását szolgálják, s valójában
érdemi kapcsolatban állnak-e a közérdekű adatot kezelő szerv feladat- és hatáskörébe
tartozó döntéssel, az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdésében foglalt alapjog I. cikk (3)
bekezdésébe ütköző indokolatlan korlátozásának minősül. Az eljáró bíróságok ítéleteikben
így tehát az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdésében foglalt alapjog érvényesülését az I. cikk
(3) bekezdésébe ütköző módon korlátozták akkor, amikor nem vizsgálták, hogy az
adatigénylő által kért jelentés (vagy annak egy része) konkrétan milyen döntés
megalapozására szolgált, hanem e nélkül a jelentés egészét érintően elfogadták, hogy döntés
megalapozását szolgáló adatnak minősült. Így tartalmilag sem vizsgálták, hogy az igényelt
közérdekű adatok kiadása valóban befolyásolná-e az adatkezelő döntésének meghozatalát,
meghiúsítaná-e a döntés hatékony végrehajtását vagy ellehetetlenítené-e az illetéktelen
befolyástól mentes, független, hatékony köztisztviselői munkát. Mindezek alapján az
Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Fővárosi Bíróság 8.P.23.480/2011/3. számú,
illetve a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.22.200/2011/3. számú ítélete e vonatkozásban
alaptörvény-ellenes.” {21/2013. (VII. 19.) AB határozat, Indokolás [58]}
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Az 5/2014. (II. 14.) AB határozatban az Alkotmánybíróság szintén alkotmányos
követelményt állapított meg. Eszerint az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdése és I. cikk (3)
bekezdése alapján „a közérdekű adat kiadása iránt indított ügyben eljáró bíróságnak az adat
döntés-előkészítő jellegére történő hivatkozáson alapuló nyilvánosság-korlátozását annak
formai és tartalmi szempontú indokoltságára kiterjedően, a döntéshozatali folyamat
lezárására tekintet nélkül, minden esetben felül kell vizsgálnia.”
A döntés indokolásában az Alkotmánybíróság kiemelte, hogy „[a] Kúria ítéletében formai
szempontból igazolta a döntés-előkészítő adatként való minősítést, amikor az adatkezelő
erre való hivatkozását a becsatolt iratok alapján megállapította és elfogadta. Nem került sor
azonban az adatszolgáltatás-megtagadás tartalmi indokoltságának vizsgálatára azon az
alapon, hogy a végső döntést megelőzően tartalmi szempontok híján az adatkezelő
diszkrecionális döntési jogkörébe tartozik a döntés-előkészítő adatként történő minősítés és
így a nyilvánosság korlátozása.” (Indokolás [50])
Az Alkotmánybíróság hangsúlyozta, hogy a 21/2013. (VII. 19.) AB határozatban éppen
annak érdekében rendelkezett a döntés-előkészítésre történő hivatkozás garanciáiról, hogy
az ne váljon egy olyan, pusztán formális, bármikor felhívható korlátozási alappá, amely a
nyilvánosságkorlátozást automatikusan igazolttá teheti. Ezért a korlátozási alapként
hivatkozott döntés-előkészítő jelleg esetén a döntés meghozatalát megelőzően is
vizsgálandó, hogy az adatkezelő alkotmányosan igazolható indokok alapján és csak a
feltétlenül szükséges mértékben tagadta-e meg a közérdekű adatszolgáltatást. E körben
minden esetben tartalmi vizsgálati szempontot képez, hogy a közérdekű adat kiadása
mennyiben befolyásolja a szóban forgó döntés meghozatalát, vagyis, hogy az meghiúsítanáe a döntés hatékony végrehajtását vagy ellehetetlenítené-e az illetéktelen befolyástól
mentes, független, hatékony köztisztviselői munkát. Az Alkotmánybíróság ugyanakkor
megállapította, hogy a Kúria ítéletében ennek vizsgálatát az Alaptörvény VI. cikk (2)
bekezdésében foglaltakkal ellentétesen kizártnak tartotta, amely e vonatkozásban a
közérdekű adatok nyilvánosságához való alapjog sérelmét eredményezte. Erre tekintettel az
Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Kúria támadott ítéletében alaptörvény-ellenesen
korlátozta az indítványozó közérdekű adatok megismeréséhez való jogát. Erre figyelemmel
az Alkotmánybíróság a Kúria Pfv.IV.21.705/2011/4. számú ítéletét megsemmisítette, és a
rendelkező részben összefoglalóan rögzítette azokat az Alaptörvény VI. cikk (2)
bekezdéséből és I. cikk (3) bekezdéséből származó alkotmányos követelményeket, amelyet
a jogalkalmazás során az eljáró bíróságnak figyelembe kell vennie. (Indokolás [53]-[56])

Összegzés
Az Alkotmánybíróság gyakorlatában jellemzően arra mutat rá, hogy mind az uniós
szabályozás, mind a hazai alkotmányjogi gyakorlat alapján kimutatható: szoros kapcsolat
áll fenn a nyilvánosság elve, a demokrácia és az alapjogok védelme között. A közérdekű
adatok nyilvánosságának célja, hogy biztosítsa az állami működés átláthatóságát, a
polgárok által történő ellenőrizhetőségét. A közérdekű adatok nyilvánosságát nem lehet
87

önkényesen, kellően súlyos és alkotmányosan elismerhető indokok nélkül korlátozni,
máskülönben a közhatalmi tevékenység átláthatósága, ellenőrizhetősége sérülne, ami
veszélyt jelent a demokratikus jogállamiságra. A közérdekű és közérdekből nyilvános
adatok nyilvánossága ezért olyan kiemelkedően fontos közérdek, amelyet az
információszabadság alapjogának bármilyen korlátozása során mérlegre kell tenni.

Függelék

I. Az Alkotmánybíróságnak az információszabadságot értintő fontosabb határozatai:
1. 21/2013. (VII. 19.) AB határozat (Operaház-ügy)
Tényállás: Az indítványozó 2011. június 11-én elektronikus adatigénylést nyújtott be a
Nemzeti Erőforrás Minisztériumhoz (a továbbiakban: NEFMI). Kérte a Magyar Állami
Operaház teljes körű gazdasági átvilágításáért felelős miniszteri biztos által az Operaház
átvilágításával összefüggő jelentés kiadását. A NEFMI megtagadta a kérelem teljesítését
arra hivatkozva, hogy a jelentés döntés-előkészítő irat, és döntés az Operaházzal
kapcsolatban még nem született.
Ezt követően az indítványozó keresetet indított közérdekű adatok kiadása iránt. Mind az
elsőfokú, mind a másodfokú bíróság úgy határozott, hogy a jelentés döntés-előkészítő
jellegű, illetve döntés megalapozását szolgáló adat, s erre hivatkozva a NEFMI jogszerűen
tagadta meg azok kiadását.
Az Alkotmánybíróság döntése: a támadott bírói döntéseket megsemmisítette, és
alkotmányos követelményt határozott meg.
A döntés lényege: a közérdekű adatokhoz való hozzáférés megtagadása az arra való
formális hivatkozással, hogy az igényelt közérdekű adatok döntés megalapozását szolgáló
adatok, mellőzve azonban a tényleges tartalmi vizsgálatát (az eljárási szabályok keretei
között), hogy azok milyen döntés meghozatalát, milyen eljárás lefolytatását szolgálják, s
valójában érdemi kapcsolatban állnak-e a közérdekű adatot kezelő szerv feladat- és
hatáskörébe tartozó döntéssel, az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdésében foglalt alapjog I.
cikk (3) bekezdésébe ütköző indokolatlan korlátozásának minősül. Az eljáró bíróságok
ítéleteikben így tehát az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdésében foglalt alapjog
érvényesülését az I. cikk (3) bekezdésébe ütköző módon korlátozták akkor, amikor nem
vizsgálták, hogy az adatigénylő által kért jelentés (vagy annak egy része) konkrétan milyen
döntés megalapozására szolgált, hanem e nélkül a jelentés egészét érintően elfogadták, hogy
döntés megalapozását szolgáló adatnak minősült. Így tartalmilag sem vizsgálták, hogy az
igényelt közérdekű adatok kiadása valóban befolyásolná-e az adatkezelő döntésének
meghozatalát, meghiúsítaná-e a döntés hatékony végrehajtását vagy ellehetetlenítené-e az
illetéktelen befolyástól mentes, független, hatékony köztisztviselői munkát. Mindezek
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alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Fővárosi Ítélőtábla ítélete e
vonatkozásban alaptörvény-ellenes.

2. 2/2014. (I. 21.) AB határozat (adattovábbítási nyilvántartással kapcsolatos ügy)
Tényállás: Az alapvető jogok biztosa indítványozta, hogy az Alkotmánybíróság vizsgálja
meg a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban:
Nbtv.) 48. § (1) bekezdését, mert ez a törvényi rendelkezés álláspontja szerint ellentétes az
Alaptörvény VI. cikkének (2) bekezdésében foglaltakkal. Az indítvány szerint az Nbtv. 48.
§ (1) bekezdése a személyes adatok védelmére és a közérdekű adatok megismerésére és
terjesztésére vonatkozó alapvető jog korlátozására hatalmazza fel a nemzetbiztonsági
szolgálat főigazgatóját. A törvény lehetővé teszi, hogy egyrészt a nemzetbiztonsági
szolgálatok által kezelt adatokról, másrészt a személyes adatok továbbításáról vezetett
adattovábbítási nyilvántartásból (amely tartalmazza az adatigénylési kérelmet; az adatkérő
nyilvántartási azonosítóját; az adattovábbítás idejét; az adatszolgáltatást tartalmazó iratok
és egyéb dokumentumok másodpéldányát) az érintett kérelmére történő tájékoztatást és a
személyes adatainak a törlését a nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója –
nemzetbiztonsági érdekből vagy mások jogainak védelme érdekében – megtagadja.
Az Alkotmánybíróság döntése: a testület az indítványt elutasította, és alkotmányos
követelményt állapított meg.
A döntés lényege: Az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdéséből, az információszabadság
jogából eredő alkotmányos követelmény az Nbtv. 48. § (1) bekezdése alkalmazásánál, hogy
a nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója nem szabad belátása alapján, hanem csak akkor
tagadhatja meg a tájékoztatást, ha annak teljesítése nemzetbiztonsági érdeket sértene vagy
mások jogát sértené; a bíróság felülvizsgálja a főigazgató nemzetbiztonsági érdek vagy
mások jogainak sérelmére mint a megtagadási döntés feltételére való hivatkozása
megalapozottságát.

3. 5/2014. (II. 14.) AB határozat (Pécsi Vízmű-ügy)
Tényállás: Az indítványozó 2010 márciusában közérdekű adatigényléssel fordult Pécs
Megyei Jogú Város polgármesteréhez, amelyben a Pécsi Vízmű Zrt. jogi-gazdasági
átvilágításáról készített Vizsgálati Jelentés (a továbbiakban: Jelentés) kiadását kérte, amely
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közgyűlésének
410/2009. (IX. 10.) számú határozata (a továbbiakban: Kgyh.) elfogadásának alapjául
szolgált. Az indítványozó álláspontja szerint a Jelentésben foglalt önkormányzati feladatra
vonatkozó adatok közérdekű adatok és ezért nyilvánosak. Az indítványozó kérése
elutasításra került azzal az indokkal, hogy a Jelentés döntés-előkészítő dokumentum és a
benne foglalt adatok az Önkormányzat üzleti titkát képezik, valamint az ügyvédi titoktartási
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kötelezettség körébe tartoznak. Az indítványozó ezt követően keresetet indított a közérdekű
adatok kiadása iránt.
A bíróság döntése: a keresetet az első- és másodfokú bíróság jogerősen elutasított. Az
indítványozó felülvizsgálati kérelme alapján a Kúria ítéletével hatályában fenntartotta a
jogerős bírósági döntést, amely szerint a közérdekű adat kiadásának megtagadása jogszerű
volt. A Kúria ítéletében foglaltak szerint a döntési folyamat végérvényes lezárásáig a
Jelentés döntést megalapozó adatnak minősül. A Kúria támadott ítéletében azt is kifejtette,
hogy az adatmegismerési igény megtagadásáról hozott döntés indokoltságát és a
szükségesség-arányosság követelményének érvényesülését a bíróság nem vizsgálhatja
felül, vagyis az a szerv vezetőjének diszkrecionális döntési jogkörébe tartozik.
Az Alkotmánybíróság döntése: a Kúria támadott ítéletét megsemmisítette, és alkotmányos
követelményt határozott meg.
A döntés lényege: A Kúria ítéletében formai szempontból igazolta a döntés-előkészítő
adatként való minősítést, amikor az adatkezelő erre való hivatkozását a becsatolt iratok
alapján megállapította és elfogadta. Nem került sor azonban az adatszolgáltatás-megtagadás
tartalmi indokoltságának vizsgálatára azon az alapon, hogy a végső döntést megelőzően
tartalmi szempontok híján az adatkezelő diszkrecionális döntési jogkörébe tartozik a
döntés-előkészítő adatként történő minősítés és így a nyilvánosság korlátozása.
Az Alkotmánybíróság ugyanakkor rámutatott, hogy korábbi határozatai éppen annak
érdekében rendelkeztek a döntés-előkészítésre történő hivatkozás garanciáiról, hogy az ne
váljon egy olyan, pusztán formális, bármikor felhívható korlátozási alappá, amely a
nyilvánosságkorlátozást automatikusan igazolttá teheti. Ezért a korlátozási alapként
hivatkozott döntés-előkészítő jelleg esetén a döntés meghozatalát megelőzően is
vizsgálandó, hogy az adatkezelő alkotmányosan igazolható indokok alapján és csak a
feltétlenül szükséges mértékben tagadta-e meg a közérdekű adatszolgáltatást. E körben
minden esetben tartalmi vizsgálati szempontot képez, hogy a közérdekű adat kiadása
mennyiben befolyásolja a szóban forgó döntés meghozatalát, vagyis, hogy az meghiúsítanáe a döntés hatékony végrehajtását vagy ellehetetlenítené-e az illetéktelen befolyástól
mentes, független, hatékony köztisztviselői munkát. A Kúria ítéletében azonban ennek
vizsgálatát az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdésében foglaltakkal ellentétesen kizártnak
tartotta, amely e vonatkozásban a közérdekű adatok nyilvánosságához való alapjog sérelmét
eredményezte.
Az Alkotmánybíróság mindezek alapján megállapította, hogy a Kúria támadott ítéletében
alaptörvény-ellenesen korlátozta az indítványozó közérdekű adatok megismeréséhez való
jogát. Erre figyelemmel az Alkotmánybíróság a Kúria támadott ítéletét megsemmisítette.

4. 25/2014. (VII. 22.) AB határozat (Vértesi Erőmű-ügy)
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Tényállás: Az indítványozó 2010. szeptember 27-én közérdekű adatigényléssel fordult a
Vértesi Erőmű Zrt.-hez. Az indítványozó adatkérése a Vértesi Erőmű Zrt.-nek a System
Consulting Zrt.-vel kötött ügyleteire vonatkozott. (A közérdekű adatigénylés a következő
adatok kiadására irányult: 1. A Vértesi Erőmű Zrt. és a System Consulting Zrt. között 2008ban aláírt szerződések; 2. A Vértesi Erőmű Zrt. által 2008-ban megkötött áramvásárlási
szerződések; 3. A Vértesi Erőmű Zrt. 2009 tavaszán indított kártérítési perei és
büntetőfeljelentést megalapozó, a System Consulting Zrt. privatizációs és áramvásárlási
ügyében lezajlott belső vizsgálat során született dokumentumok, és a belső vizsgálat
költsége.) A Vértesi Erőmű Zrt. az adatok kiadását megtagadta, ezért az indítványozó
keresetet nyújtott be a Tatabányai Városi Bírósághoz.
A bíróság döntése: Az elsőfokú bíróság 2011. február 8-án kelt ítéletében kötelezte az
alperest a felperes által kért adatok kiadására. Ítéletének indokolásában kifejtette, hogy a
Vértesi Erőmű Zrt. részvényeinek 98,53%-a a Magyar Villamos Művek Zrt. (a
továbbiakban: MVM Zrt.) tulajdonában áll, s az MVM Zrt.-ben a magyar államnak legalább
75% +1 szavazatnyi tartós részesedése van. Ezt figyelembe véve az elsőfokú bíróság az
Avtv. és a Vtv. szabályai alapján közérdekből nyilvános adatoknak minősítette a kiadni kért
adatokat. Kifejtette továbbá, hogy a régi Ptk. 81. §-ában az üzleti titokra vonatkozó
rendelkezések nem adnak alapot „a szerződésekre mint közérdekből nyilvános adatokra
vonatkozó adatközlés megtagadására”.
Fellebbezés alapján a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság mint másodfokú bíróság az
elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta, és a felperes keresetét elutasította. Ítéletének
indokolásában kifejtette, hogy a Vtv. tárgyi hatályáról rendelkező 1. § (1) és (2) bekezdését
szűken kell értelmezni. A másodfokú bíróság szerint a Vértesi Erőmű Zrt. nem tartozhat a
Vtv. 1. § (2) bekezdés c) pontjának hatálya alá, s ezért „nem mondható ki, hogy az alperes
[Vértesi Erőmű Zrt.] olyan állami vagyonnal gazdálkodó szervezet, amely közfeladatot
ellátó szervként állami vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó, közérdekű adatnak nem
minősülő közérdekből nyilvános adatok kiadására köteles.” A másodfokú bíróság szerint
tehát a Vértesi Erőmű Zrt. a Vtv. szerinti „egyéb közfeladatot ellátó szervnek nem
minősíthető”, az Avtv. 19. § (1) bekezdése alapján „nem minősül közérdekű
adatkezelőnek”.
A jogerős ítélettel szemben az indítványozó felülvizsgálati kérelmet nyújtott be. A Kúria
mint felülvizsgálati bíróság a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta. Kifejtette, hogy a
Legfelsőbb Bíróság, illetve a Kúria korábbi ítéletei értelmében (Pfv.IV.21.048/2009/6.,
Pfv.IV.20.197/2012/4.) az MVM Zrt. cégcsoportjába tartozó, attól azonban társasági
jogilag elkülönülő Vértesi Erőmű Zrt. az Avtv. 19. § (1) bekezdése és a Vtv. 5. § (2)
bekezdése alapján nem minősül közfeladatot ellátó szervnek, ezért a „kért adatok kiadását
[...] jogszerűen tagadhatta meg”.
Az Alkotmánybíróság döntése: a Kúria és a másodfokú bíróság döntését megsemmisítette
Az Alkotmánybíróság kifejtette határozatának indokolásában, hogy a közérdekű adatok
megismerhetővé tételére kötelezett közfeladatot ellátó szerv vagy személy megállapításakor
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lényeges szempont, hogy az alapügyben közfeladatot ellátó szervként kezelt MVM Zrt. a
tulajdoni részesedése révén az adatigénylés időpontjában hatályos régi Ptk. 685/B. §-a
értelmében meghatározó befolyással rendelkezett a Vértesi Erőmű Zrt.-ben. A régi Ptk.
685/B. § (3) bekezdése szerint a meghatározó befolyás a közvetett részesedés esetén révén
is fennáll. Az Alkotmánybíróság utalt arra is, hogy az MVM Zrt. meghatározó befolyása a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv. tv.) alapján is
megállapítható. A Számv. tv. 3. § (2) bekezdésének 1. pont a) pontja értelmében
anyavállalat „az a vállalkozó, amely egy másik vállalkozónál (a továbbiakban:
leányvállalat) közvetlenül vagy leányvállalatán keresztül közvetetten meghatározó
befolyást képes gyakorolni”, konkrétan azért, mert „a tulajdonosok (a részvényesek)
szavazatának többségével (50 százalékot meghaladóval) tulajdoni hányada alapján egyedül
rendelkezik”. A Számv. tv. 3. § (2) bekezdés 2. pontja szerint pedig leányvállalat „az a
gazdasági társaság, amelyre az 1. pont szerinti anyavállalat meghatározó befolyást képes
gyakorolni”. Ehhez hasonló rendelkezést tartalmaz a köztulajdonban álló gazdasági
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban:
Kgttv.) is. A Kgttv. 1. § a) pontja alapján köztulajdonban álló gazdasági társaságnak
minősül „az a gazdasági társaság, amelyben a Magyar Állam, helyi önkormányzat, a helyi
önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező társulása, többcélú kistérségi társulás,
fejlesztési tanács, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat jogi személyiségű
társulása, költségvetési szerv vagy közalapítvány külön-külön vagy együttesen számítva
többségi befolyással rendelkezik”. Többségi befolyás pedig a Kgttv. 1. § b) pontja
értelmében „az olyan kapcsolat, amelynek révén a befolyással rendelkező egy jogi
személyben a szavazatok több mint ötven százalékával - közvetlenül vagy a jogi
személyben szavazati joggal rendelkező más jogi személy (köztes vállalkozás) szavazati
jogán keresztül - rendelkezik, azzal, hogy a közvetett módon való rendelkezés
meghatározása során a jogi személyben szavazati joggal rendelkező más jogi személyt
(köztes vállalkozást) megillető szavazati hányadot meg kell szorozni a befolyással
rendelkezőnek a köztes vállalkozásban, illetve vállalkozásokban fennálló szavazati
hányadával, ha azonban a köztes vállalkozásban fennálló szavazatainak hányada az ötven
százalékot meghaladja, akkor azt egy egészként kell figyelembe venni. A befolyás
számításánál nem kell figyelembe venni a huszonöt százalékot el nem érő közvetett
befolyást”. (Indokolás [45])
A fentiek alapján az Alkotmánybíróság hangsúlyozta, hogy a társasági részesedése alapján
az MVM Zrt. a Vértesi Erőmű Zrt.-ben az adatigénylés időpontjában hatályos régi Ptk.,
továbbá a Számv. tv., illetve a Kgttv. szerinti meghatározó befolyással rendelkezik. A
Vértesi Erőmű Zrt. így lényegében a vállalatcsoport uralkodó tagjának számító anyavállalat
irányított leányvállalataként működik. Az MVM Zrt., mint ahogy azt az alapügyben eljáró
bíróságok elismerték, jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervként az
általa kezelt közérdekű adatok megismerhetővé tételére köteles; e kötelezettsége
mindazonáltal csak korlátozottan érvényesülne, ha a meghatározó befolyása alatt álló, általa
stratégiailag irányított leányvállalatára kiterjedően a nyilvánosságot, az átláthatóságot nem
kellene biztosítani. A Vtv. 5. § (2) bekezdésének a közérdekű adatok megismeréséhez való
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alkotmányos alapjog érvényesülésére figyelemmel történő értelmezéséből következik tehát,
hogy a közérdekű adatok nyilvánosságának biztosítása szempontjából a tartós állami
tulajdonban lévő anyavállalat 98%-os mértékű tulajdonában álló, s ennélfogva az
anyavállalat meghatározó befolyása alatt álló leányvállalatot is olyan gazdasági társaságnak
kell tekinteni, amely közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szerinti közfeladatot
ellátó személynek minősül. Ezért az olyan gazdasági társaság, mint a Vértesi Erőmű Zrt. a Vtv. 5. § (2) bekezdésének a közérdekű adatok megismeréséhez való alkotmányos
alapjoggal összhangban történő értelmezése szerint - közfeladatot ellátó jogi személyként
az adatnyilvánosság biztosítására köteles. (Indokolás [46])

5. 29/2014. (IX. 30.) AB határozat
érvényesülése az adatok minősítés során)

(információszabadság

szempontjainak

Tényállás: Az alapvető jogok biztosa indítványozta, hogy az Alkotmánybíróság vizsgálja
meg a minősített adatok védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Mavtv.)
5. és 6. §-át, mert azok aránytalanul korlátozzák az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdésében
foglalt közérdekű adatok megismeréséhez való jogot. Az indokolásában előadta, hogy az
Infotv. 27. § (2) bekezdése a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség alóli
kivételként határozza meg, ha az adat a törvény alapján az arra jogosult szerv által
minősített, illetve, ha az nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján minősített
adat. Álláspontja szerint a közérdekű adatok megismeréséhez való jog korlátozására már a
közérdekű adat minősítésére vonatkozó eljárásban sor kerül, mert a minősítés az az egyedi
aktus, amellyel a minősítő dönt az adat nyilvánosságának korlátozásáról. A Mavtv.-nek a
minősítési feltételekre és a minősítési eljárásra vonatkozó rendelkezéseit azonban a
következő okok miatt tartja alaptörvény-ellenesnek. (i) A szabályozás az indítványozó
álláspontja szerint egyoldalú, mert a minősítésről való döntés során az adatok
nyilvánosságához fűződő közérdeket, mint mérlegelési szempontot nem írja elő a törvény.
(ii) Előadta továbbá, hogy a Mavtv.-ben meghatározott eljárási rendben nincs előírva a
minősítendő adat egyértelmű megjelölése, és az adathoz való hozzáférés korlátozásának
indokát sem kell rögzíteni. A Mavtv. 6. § (3) bekezdése alapján a minősítési javaslat
kötelező tartalmi elemeként nem kell megjelölni a minősítendő adat megnevezését vagy
megjelölését. (iii) További problémát jelent, hogy a minősítő nincs kötve a minősítési
javaslatban foglaltakhoz, így eltérően ítélheti meg a minősítés indokait, a minősítési szintet,
az érvényességi időt, a minősítendő adatok körét és szükségességét. Az eltérést nem
kötelező indokolnia. A minősítési eljárás eredményeként a minősítési jelölést nem
közvetlenül a minősített adathoz kell kapcsolni, hanem annak adathordozóján kell
elhelyezni. A minősítési jelölés alapján azonban nem lehet beazonosítani, hogy az
adathordozón szereplő adatok közül melyik esik minősítés alá, ezért az indítványozó
álláspontja szerint olyan közérdekű adatok is elzárhatók a nyilvánosság elől, amelyek
esetében nem állnak fenn az alapjog-korlátozás Alaptörvényben foglalt feltételei. A
minősítés indokolásának hiányában pedig az alapjog-korlátozás szükségessége és
arányossága sem ítélhető meg.
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Az Alkotmánybíróság döntése: az indítványt elutasította, és alkotmányos követelményt
határozott meg a Mavtv. 5. § (2) bekezdéséhez, 6. § (4) bekezdéséhez és 5.§ (8)
bekezdéséhez.
A döntés lényege: Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a Mavtv. kifogásolt
rendelkezései az Alaptörvénnyel ellentétes értelmezést is megengednek. Az
Alkotmánybíróság
álláspontja
szerint
azonban
alkotmányos
követelmény
meghatározásával biztosítható, hogy a Mavtv. 5. és 6. §-ának alkalmazása alkotmányossá
váljon. A minősítéshez fűződő közérdek mellett a minősítendő adat nyilvánosságához
fűződő közérdek figyelembevételével a minősítési eljárás nem tekinthető egyoldalúnak,
amellyel biztosítható a közérdekű adatok megismeréséhez való jog érvényesülése a
minősítési eljárás során. Az adat minősítéséről szóló döntés meghozatala során a minősítési
javaslatot részletesen indokolni kell. Ha a minősítő el kíván térni a minősítési javaslattól,
akkor a minősítésről szóló eltérő döntés meghozatalakor az eltérést indokolnia kell, különös
tekintettel a nyilvánosság korlátozását alátámasztó indokokra. A minősítőnek a minősítésről
szóló döntésben és a minősítési jelölésen egyértelműen meg kell jelölnie a minősített adatot,
és annak azonosíthatóságát a minősített adat kezelése során végig biztosítania kell. A
minősítési javaslattól való eltérés indokolásával, valamint a minősített adatok
megjelölésével egyértelműen meghatározható, hogy mire vonatkozik, és milyen okok
indokolják az adatnyilvánosság korlátozását, amellyel garantálható a közérdekű adatok
megismeréséhez való jog arányos korlátozása.

6. 3026/2015. (II. 9.) AB határozat (Margit-híd-ügy)
Tényállás: Az indítványozó előadta, hogy 2010. április 16. napján közérdekű
adatigényléssel fordult az MH-2009 Konzorcium alpereshez (továbbiakban: Konzorcium).
Az indítványozó a Margit-híd felújításával kapcsolatos II. negyedéves teljesítési
igazolásban foglalt egyes részadatokkal kapcsolatos tájékoztatást kért. Ezt megelőzően az
indítványozó azonos tartalmú adatigényléssel élt a Fővárosi Önkormányzat felé, ahol
jelezték, hogy a már átadott, egy oldal hosszúságú II. negyedéves teljesítési igazoláson kívül
nem rendelkeznek több adattal. Az indítványozó ezután fordult a Konzorciumhoz, amely az
adatszolgáltatást megtagadta. Miután a Konzorcium az adatok üzleti titokként való
kezelésére hivatkozva megtagadta az adatszolgáltatást, az indítványozó a bírósághoz
fordult.
A bíróság döntése: az indítványozó keresetét első fokon a Pesti Központi Kerületi Bíróság,
majd másodfokon a Fővárosi Bíróság is elutasította.
Az indítványozó felülvizsgálati kérelme alapján eljárt Kúria a jogerős ítéletet hatályában
fenntartotta, és megállapította, hogy a jogerős ítélet a jogszabályok betartásával utasította
el a felperes keresetét. A Kúria szerint az Avtv. 2. § 4. pontja, valamint 19. § (1) és (3)
bekezdései alapján a felülvizsgálati kérelem helyesen hivatkozott arra, hogy nem csak az
állam, illetve az önkormányzat lát el állami vagy önkormányzati feladatot, hanem ilyen
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tevékenységet az Avtv. fenti rendelkezése szerint a jogszabályban meghatározott egyéb
közfeladatot ellátó szerv vagy személy is végezhet. Önmagában azonban azzal, hogy a
Fővárosi Önkormányzat a felújítási munkálatok elvégzésére vállalkozási szerződést kötött
a Konzorciummal, nem delegálta rá a közszolgáltatásban megtestesülő önkormányzati
feladatot, vagyis nem ruházta át jogszabályban meghatározott közutak, közterületek
fenntartására vonatkozó feladatkörét. Mindenezek alapján tehát a Konzorcium nem minősül
jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek. A fentiekre tekintettel az
alperes nem tartozik az Avtv. 19. § (1) bekezdésében meghatározott alanyi körbe, nem lát
el átruházott állami vagy önkormányzati feladatot, és nincs olyan jogszabály sem, amely
egyéb közfeladatot ellátó szervvé minősítené. Ezért az Avtv. rendelkezései alapján a
Konzorcium nem kötelezhető a felperes által kért adatok kiadására. A Kúria továbbá
rámutatott, hogy a felperes 2010. május 13-án nyújtotta be a keresetét a 2010 tavaszán
keletkezett közérdekű adatok kiadása iránt, ezért az indítványozó alaptalanul hivatkozott a
2012. január 1-jén hatályba lépett Alaptörvény 39. cikk (2) bekezdésére.
Az Alkotmánybíróság döntése: az alkotmányjogi panaszt elutasította.
A döntés lényege: Önmagában azzal, hogy a Fővárosi Önkormányzat a felújítási
munkálatok elvégzésére vállalkozási szerződést kötött a konzorciummal, nem delegálta rá
a közszolgáltatási önkormányzati feladatokat, nem ruházta át jogszabályban meghatározott,
közutak, közterületek fenntartására vonatkozó feladatkörét. Ez a felperes által hivatkozott,
a költségvetésre, a kerékpárút kialakítására, parkrendezésre vonatkozó fővárosi közgyűlési
rendeletekből és határozatokból sem következik. Az alperes a vállalkozási szerződéssel
csupán a kivitelezési munkákra vállalt kötelezettséget. Mindezek alapján tehát a
Konzorcium nem minősül jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek.
Az alperes ezért nem tartozik az Avtv. 19. § (1) bekezdésében meghatározott alanyi körbe,
nem lát el átruházott állami, önkormányzati feladatot, és nincs olyan jogszabály sem, amely
egyéb közfeladatot ellátó szervvé minősítené. Ezért az Avtv. rendelkezései alapján nem
kötelezhető a felperes által kért adatok kiadására.

7. 4/2015. (II. 13.) AB határozat (a külügyminisztériumi tisztviselők ügye)
Tényállás: Az indítványozó 2012. március 9-én elektronikus adatigénylést nyújtott be a
Külügyminisztériumhoz. Az adatigénylés a Külügyminisztérium állományába tartozó
foglalkoztatottaknak a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a
továbbiakban: Kttv.) 179. §-ában meghatározott adatai megismerésére vonatkozott. A
Külügyminisztérium megtagadta az adatigénylés teljesítését arra hivatkozva, hogy ezzel
diplomáciai, illetve nemzetbiztonsági sérelmet okozna. Ezt követően az indítványozó
keresetet indított közérdekből nyilvános adatok kiadása iránt.
A bíróság döntése: Az első fokon eljáró Fővárosi Törvényszék ítéletében kötelezte az
alperes Külügyminisztériumot, hogy 15 napon belül elektronikus úton szolgáltassa ki a
felperes részére a Külügyminisztérium állományába tartozó kormánytisztviselőknek a Kttv.
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179. §-ában meghatározott, közérdekből nyilvános adatait. Az elsőfokú bíróság ítéletével
szemben az alperes fellebbezett.
A másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét
megváltoztatta, s az adatigénylés teljesítésére irányuló keresetet elutasította. Döntését azzal
indokolta, hogy az elsőfokú ítélet meghozatalát követően a per tárgyát képező „adatokat,
mint adatösszességet az alperes titkossá minősítette”. E tényt a másodfokú bíróság a
közérdekből nyilvános adatok megismerését korlátozó akadálynak tekintette. A másodfokú
bíróság utalt arra, hogy a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény (a
továbbiakban: Mavtv.) szabályai „polgári bíróság általi felülvizsgálatot nem tesznek
lehetővé, ezért az eljárt másodfokú bíróság hatáskörrel nem rendelkezik a minősített adat
minősítési eljárásával kapcsolatos vizsgálatra.”
Az Alkotmánybíróság döntése: az alkotmányjogi panaszt elutasította, és jogalkotó általi
mulasztással előidézett alaptörvény-ellenességet állapított meg.
A döntés lényege: Az Infotv. 27. § (1) bekezdése előírja, hogy „a közérdekű vagy
közérdekből nyilvános adat nem ismerhető meg, ha az a minősített adat védelméről szóló
törvény szerinti minősített adat”. E rendelkezés alapján az adatkezelő törvényesen utasítja
el a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősített adat megismerésére
irányuló igényt. Az adatigényt elutasító döntés ellen a kérelmező bírósághoz fordulhat.
Mivel a bíróság az Infotv. 31. § (2) bekezdése alapján a megtagadás jogszerűségét és az
annak alapjául szolgáló indokokat vizsgálja, az adatkezelőnek elég annyit bizonyítania,
hogy az igény a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősített adatra
vonatkozott [és azt nem olyan személy terjesztette elő, akinek arra állami vagy közfeladat
ellátása érdekében szüksége volt; lásd: Mavtv. 2. § (2) bekezdését és 13. § (1) bekezdését].
A megtagadás jogszerűségét érintően így – az Infotv. 27. § (1) bekezdése következtében –
a bírósági felülvizsgálat formális eljárás. Miután e perben tartalmi vizsgálatnak, bírói
mérlegelésnek az Infotv. 27. § (1) bekezdéséből következően nincs helye a minősített adat
védelméről szóló törvény szerinti minősített adat hozzáférhetővé tételének megtagadása
esetén, az adatközlés megtagadásának jogszerűsége tárgyában hozott konkrét bírói döntést
illetően a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jog sérelme nem állapítható meg. Ha
pedig tartalmi bírói felülvizsgálatra e perben a minősített adat védelméről szóló törvény
szerinti minősített adat közlésének megtagadását érintően nem kerül(het) sor, ezen az
alapon az adatközlés megtagadásának jogszerűsége tárgyában hozott konkrét bírói döntés
kapcsán a bírósághoz fordulás jogának sérelme sem állapítható meg.
Az Alkotmánybíróság ugyanakkor megállapította, hogy az adatminősítés feletti érdemi
kontroll nélkül a közérdekű adatok megismeréséhez való jog korlátozásának szükségessége
és arányossága nem biztosítható. Amennyiben a jogrendben nincs olyan hatékony eljárás,
amely alkalmas a minősítő nyilvánosságot korlátozó döntését érdemben felülvizsgálni és
felülbírálni, úgy nem garantálható, hogy az adatminősítés a közérdekű és a közérdekből
nyilvános adatok közül csak azokra vonatkozzon, amelyek esetében az valóban
elkerülhetetlen. Nem garantálható továbbá az sem, hogy a minősítő indokolási
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kötelezettségének megfelelően eleget tegyen, s mérlegelése során kellő súllyal vegye
figyelembe a nyilvánossághoz fűződő közérdeket. {29/2014. (IX. 30.) AB határozat,
Rendelkező rész 1.}
A közérdekű adatok megismeréséhez való jog alapján tehát az adatminősítés felett olyan
közvetlenül kezdeményezhető érdemi kontrollt kell biztosítani, amely alkalmas arra, hogy
annak során ne csupán a minősítés formai és eljárási követelményeinek megtartását
ellenőrizzék, hanem arra is, hogy a minősítés tartalmi indokoltságát, megalapozottságát, a
nyilvánosság-korlátozás szükségességét és arányosságát érdemben felülvizsgálják.
{2/2014. (I. 21.) AB határozat, Indokolás [54]}
Az Alkotmánybíróság minderre tekintettel – hivatalból eljárva – megállapította:
mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség áll fenn annak következtében, hogy a
közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adat minősítése esetén a jogalkotó nem
biztosította, hogy e nyilvánosságkorlátozással szemben a közérdekű adatok
megismeréséhez való alapvető jogot [Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdés] közvetlenül, az
adatminősítés tartalmi felülvizsgálatát jelentő eljárás útján érvényesíteni lehessen. Ezért az
Alkotmánybíróság felhívta az Országgyűlést, hogy jogalkotói feladatának 2015. május hó
31. napjáig tegyen eleget.

8. 6/2016. (III. 11.) AB határozat (KEHI-ügy)
Tényállás: Az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló ügyben az indítványozó 2013.
október 11-én elektronikus adatigénylést terjesztett elő a Kormányzati Ellenőrzési
Hivatalhoz (a továbbiakban: KEHI). Adatigénylésében a Szent István Egyetem
Állatorvostudományi Kar, Üllő, Dóra-major Tangazdaság működésével kapcsolatos –
egyebek mellett a bérleti és bértartási szerződések, a készpénzforgalom, az árbevétel
elszámolása, a növényvédőszer- és üzemanyagfelhasználás, illetve a termőterületen
megtermelt és könyvelt hozamok valószínűségét vizsgáló – ellenőrzésről a KEHI által
készített vizsgálati jelentés (a továbbiakban: Jelentés) másolatát kérte. A KEHI 2013.
október 22-én kelt válaszában az adatigénylés teljesítését megtagadta arra hivatkozva, hogy
„az ellenőrzés során a kormány, illetve a miniszterelnök vagy miniszterelnökségen működő
jogi ügyekért felelős államtitkár utasítására járt el, ezért az ellenőrzési jelentés döntés
megalapozását szolgáló adat, amely a keletkezésétől számított 10 évig nem nyilvános”. Az
indítványozó ezt követően indított pert a közérdekű adatok kiadása iránt.
A bíróság döntése: Az első fokon eljáró Fővárosi Törvényszék kötelezte az alperes KEHIt, hogy 15 napon belül közölje az indítványozóval a kért adatokat. Az elsőfokú bíróság
ítéletével szemben az alperes fellebbezett. A másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla
ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta, s az adatigénylés teljesítésére irányuló
keresetet elutasította. Döntését a másodfokú bíróság egyrészt azzal indokolta, hogy „az
ellenőrzésről készült vizsgálati jelentés az ellenőrzött, vagy az ellenőrzést megrendelő szerv
döntésének megalapozását szolgálja, az nem tekinthető az ellenőrzést végző szerv
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döntésének. A perbeli vizsgálati jelentés ezért a Kormány döntését előkészítő olyan adat,
amelynek nyilvánossága az Infotv. 27. §-ának (5) bekezdése alapján a keletkezésétől
számított tíz évig kizárt.” Másrészt azzal érvelt, hogy „[a]lappal hivatkozott arra is az
alperes a fellebbezésében, hogy az általa készített jelentés tekintetében nem minősül
adatkezelőnek, mert a kiadni kért jelentés elkészítését az alperes nem saját hatáskörben
rendelte el, célját sem ő határozta meg, hanem a Kormány utasítása alapján cselekedett. A
Kormány döntési kompetenciájába tartozó adatok tekintetében az alperes az Infotv. 2. §ának [helyesen: 3. §-ának] 9. pontja szerinti adatkezelőnek nem tekinthető, ezért az általa
lefolytatott ellenőrzés eredményeként létrejött közérdekű adat kiadására ez okból sem
kötelezhető.”
Az Alkotmánybíróság döntése: a támadott bírói döntést megsemmisítette.
A döntés lényege: Az Alkotmánybíróság szerint a bírói döntés alaptörvény-ellenessége
három vonatkozásban is megállapítható volt.
(i) Az eljárásban vitatott bírói jogértelmezés szerint a közérdekű adatok megismeréséhez
való jogot garantáló kötelezettség nem minden közfeladatot ellátó szervet, hanem csak
azokat terheli, amelyek az igényelt közérdekű adat vonatkozásában az Infotv. 3. § 9. pontja
szerint adatkezelőnek minősülnek, tehát amely szervek a közérdekű adat kezelésének célját
is meghatározzák. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint azonban az Infotv. 3. § 9. pontja
szerinti adatkezelő fogalom részeként az adatkezelési cél meghatározására utalás – a
szabályozási környezetet is figyelembe véve – ezzel szemben valójában csak a személyes
adatok kezelésére irányadó. A célhoz kötött adatkezelés ugyanis kizárólag a személyes
adatok kezelését érintően törvényi (pontosabban a személyes adatok védelméhez való
jogból eredő, e jog indokolatlan korlátozása ellen garanciát jelentő törvényi) követelmény
[lásd: Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pont, 5. § (2) bekezdés b) és c) pont, 5. § (3) bekezdés, 6.
§ (1)-(2) és (4)-(5) bekezdését]. Az Infotv. III. fejezete a közérdekű adatok kapcsán nem
tartalmaz ilyen törvényi előírást, vagyis olyan követelményt, ami a közérdekű adatok célhoz
kötött adatkezelését tenné kötelezővé. A vitatott jogértelmezéssel tehát a bíróság
tulajdonképpen – az Infotv. általános rendelkezései körében elhelyezett, de a
rendelkezésnek ezt a fordulatát tekintve – a kizárólag a személyes adat kezelése
vonatkozásában értelmezhető kritériumot kiterjesztette a közérdekű adatok kezelésére
(kezelőjére) is, s ezáltal adatkezelési cél meghatározásától tette függővé a közérdekűadatigénylések teljesítését, jóllehet a közérdekű adatok kezeléséhez alapvetően nem
kötelező rögzíteni az adatkezelés célját. A bíróság így egy a közérdekű adatok kezelésére
nem vonatkozó törvényi feltétel szükségtelen kitágításával indokolatlanul korlátozta a
közérdekű adatigények teljesítését, ezáltal a közérdekű adatok megismerését, ami a
közérdekű adatok megismeréséhez való jog szükségtelen korlátozását eredményezte. Ezért
az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Fővárosi Ítélőtábla ítélete a fentiekben vizsgált
jogértelmezés kapcsán alaptörvény-ellenes.
(ii) A támadott ítélet alapján nem volt megállapítható, hogy az alapügyben a Jelentés
tartalmának vizsgálatára kifejezetten sor került volna. Nem a Jelentés tartalmi vizsgálata
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alapján vonták le azt a következtetést, hogy a Jelentés egésze nyilvánosságkorlátozás alá
esik, konkrétan döntés megalapozására szolgál, s az adatszolgáltatás-megtagadás Infotv. 27.
§ (5) bekezdése szerinti jogcíme az egész Jelentés vonatkozásában valóban fennáll. A
nyilvánosság-korlátozási okra való formális hivatkozás, a korlátozás tartalmi
indokoltságának kétségtelen bizonyítása nélkül a közérdekű adatok megismeréséhez való
jog alaptalan, s így szükségtelen korlátozásának minősül. Ezért az Alkotmánybíróság
megállapította, hogy a Fővárosi Ítélőtábla ítélete e vonatkozásban szintén alaptörvényellenes.
(iii) A támadott ítélet alapján nem volt megállapítható, hogy az alapügyben kifejezetten
megjelölték volna, hogy a Jelentés konkrétan milyen döntés megalapozására szolgált, nem
utaltak tehát konkrét eljárásra sem. Nem kötelezte a bíróság az adatigénylést elutasító
alperest arra, hogy az adatigényléskor folyamatban lévő eljárás pontos megjelölésével
igazolja, hogy az adatszolgáltatás-megtagadás - Infotv. 27. § (5) bekezdése szerinti - oka
valóban fennáll-e. Így nyilván annak tartalmi vizsgálatára sem kerülhetett sor, hogy az
igényelt közérdekű adatok kiadása valóban befolyásolná-e az adatkezelő döntésének
meghozatalát, meghiúsítaná-e a döntés hatékony végrehajtását vagy ellehetetlenítené-e az
illetéktelen befolyástól mentes, független, hatékony köztisztviselői munkát. Mindezek
alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Fővárosi Ítélőtábla ítélete e
vonatkozásban is alaptörvény-ellenes.

9. 8/2016. (IV. 6.) AB határozat (MNB-alapítványok ügye)
Tényállás: A köztársasági elnök az Országgyűlés által 2016. március 1-jén elfogadott, a
Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNBtv.)
módosításáról szóló – még ki nem hirdetett – törvény (a továbbiakban: Törvény) 4-5. §-ai
egyes
rendelkezései
alaptörvény-ellenességének
megállapítását
kérte
az
Alkotmánybíróságtól. A Törvény (a törvényjavaslat száma: T/9380.) támadott
rendelkezései az MNBtv. 162. §-át új (3)-(7) bekezdésekkel, illetve a 183/G. §-ával
egészítik ki. A rendelkezések a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) többségi
vagy kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok és az MNB által létrehozott
alapítványok közérdekű és közérdekből nyilvános adatainak megismerhetőségét korlátozó
szabályokat tartalmaznak.
A Törvénynek az MNBtv. 162. § új (4) bekezdését beiktató szabálya az MNB többségi vagy
kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságnál az MNB alapvető feladatával
kapcsolatban kezelt, keletkezett vagy rögzített adat megismerésére az MNBtv. 137. § (2)
bekezdésében (döntés megalapozását szolgáló adat, ami a keletkezésétől fogva 30 évig nem
nyilvános) foglaltakat rendeli alkalmazni. A Törvénynek az MNBtv. 162. § új (7)
bekezdését beiktató rendelkezése szerint az MNB által létrehozott alapítványok
vonatkozásában csak az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó adat – ideértve az alapító
okiratot, az alapítványi cél megvalósításához szükséges, az alapító okiratban vállalt vagyoni
juttatás teljesítésére vonatkozó adatot – nyilvános, az alapítvány által kezelt egyéb adat
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kizárólag az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.)
közhasznú szervezetekre vonatkozó rendelkezései szerint ismerhető meg az Ectv. 29. § (4)
bekezdésének (közhasznú szervezetek által felhasznált támogatási összeg), a 29. § (6)
bekezdésének második fordulata (közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatok)
és 37. §-ának (több tagból álló döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv ülései
nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható)
alkalmazása kivételével.
Az Alkotmánybíróság döntése: megállapította, hogy a támadott szabályozás alaptörvényellenes.
A döntés lényege: Az Alkotmánybíróság elsőként azt vizsgálta, hogy az MNB által
létrehozott alapítványok által kezelt adatok közérdekű adatok-e. Ennek mérlegelése során
az Alkotmánybíróság a következő szempontoknak tulajdonított jelentőséget.
Az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése, 41. cikk (1) bekezdése, az MNBtv. 3-5. §-ai, az
Nvtv. 7. §-a, 16. § (2) bekezdése együttes értelmezése alapján egyértelműen megállapítható
volt, hogy az MNB jogszabályban meghatározott közfeladatot ellátó szerv, közpénzzel
gazdálkodik, az átláthatóság és a közélet tisztasága érdekében a nyilvánosság előtt
elszámolással tartozik, az általa kezelt közérdekű és közérdekből nyilvános adatok
megismerhetővé tételére köteles. (Indokolás [18])
Az Alkotmánybíróság emellett megállapította, hogy az MNB alapítványai 1) a juttatott
vagyon forrására (mely az MNB-től származó közpénz), illetve arra tekintettel, hogy 2)
alapításukra kizárólag „az MNB feladataival és elsődleges céljával összhangban” [MNBtv.
162. § (2) bekezdés] kerülhet sor, kétséget kizáróan közpénzzel gazdálkodnak és
közfeladatot látnak el. A közpénzzel történő gazdálkodás független attól a kérdéstől, hogy
az alapítványi vagyon felhasználására az alapítónak jogi értelemben véve van-e közvetlen
befolyása. Az Alkotmánybíróság határozatában hangsúlyozta: amennyiben a kizárólag
közpénzből gazdálkodó MNB-alapítvány nem közfeladatot látna el, úgy annak alapítása
eleve nem állna összhangban az MNBtv. 162. § (2) bekezdésével. Továbbá, ha az alapító
és az alapítvány polgári jogi elkülönülésére – az alapítvány működésének relatív
önállóságára – tekintettel arra a következtetésre lehetne jutni, hogy az alapítványnak
juttatott vagyon „elveszíti közpénz jellegét”, akkor az MNB-nek a közérdekű adatok
megismerhetőségének a biztosítására és a működésének átláthatóságára vonatkozó, az
Alaptörvényből és az annak végrehajtására alkotott Infotv.-ből fakadó kötelezettségei nem
érvényesülhetnének. Egy alapítvány létesítése viszont nem állhat ellentétben az
Alaptörvénnyel és nem korlátozhat/ sérthet törvényt/alapjogot.
Erre tekintettel
megállapítható, hogy az MNB által alapított, és többségi vagy kizárólagos tulajdonában tehát az irányítása alatt - álló gazdasági társaságok, valamint az MNB által létrehozott
alapítványok közpénzt kezelnek, ebből következően pedig - tekintettel az Alaptörvény 39.
cikk (2) bekezdésére - az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdése és a vonatkozó törvények
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megfelelő előírásai szerint az általuk kezelt közérdekű és közérdekből nyilvános adatok
vonatkozásában az adatnyilvánosság biztosítására kötelesek. (Indokolás [27]-[29])
Mindezek alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az MNBtv. 162. §-ának a
Törvénnyel megállapított új (7) bekezdése - az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó
adatok kivételével - az MNB alapítványai által kezelt adatok megismerhetősége
vonatkozásában kifejezetten kizárja a közérdekű adatok megismerésének Infotv. szerinti
általános szabályait, és az alapítványok által kezelt közérdekű adatokat - a „kizárólag”
fordulat alkalmazásával - csak az Ectv. szabályai szerint engedi megismerni. Az
alapítványok által kezelt adatok megismerhetősége korlátozásának az indokát és célját a
Törvény nem jelöli meg (a törvényjavaslat arra hivatkozik, hogy az alapítványoknak
juttatott vagyon „elveszíti közpénz jellegét”, ami az Alkotmánybíróság fent kifejtett
álláspontja szerint nem helytálló); a korlátozással érintett adatok köre széles és
differenciálatlan (nem egyes adatfajták hozzáférhetőségének a korlátozásáról van szó,
hanem az alapítványok működésével kapcsolatos adatok szinte teljes köréről), a korlátozás
időtartama sincs a törvényben meghatározva. A rendelkezés kógens, mérlegelést nem tűrő
jellegére tekintettel pedig sem az adatkezelő, sem az elutasított adatigénylést felülvizsgáló
bíróság számára nem áll rendelkezésre az Infotv. 30. § (5) bekezdése szerinti lehetőség,
amely alapján - ha az adatigénylés teljesítése az adatkezelő mérlegelésétől függ - a
közérdekű adat megismerésére irányuló igényt a megtagadási indok fennállása esetén is
teljesíteni kell, amennyiben a megtagadás alapjául szolgáló közérdek nem nagyobb súlyú a
közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítéséhez fűződő közérdeknél.
Az információszabadság nem korlátozhatatlan alapjog, azonban az Alkotmánybíróság
megítélése szerint a közpénzzel gazdálkodó és közfeladatot ellátó MNB-alapítványok által
kezelt adatok vonatkozásában a Törvénnyel bevezetett korlátozás szükségessége
(alkotmányos célja és alkalmassága) jelen formájában nem támasztható alá.

10. 3252/2016. (XII. 6.) AB határozat (a Magyar Állam tulajdonában álló – öröklés
jogcímén szerzett – ingatlanok nyilvánossága)
Tényállás: Az indítványozó 2013. május 9-én adatigénylést terjesztett elő a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez (a továbbiakban: MNV). Adatkérése azon ingatlanok
helyrajzi számának kiadására irányult, amelyek tekintetében a Magyar Állam öröklés
jogcímén szerzett 1/1 arányban tulajdonjogot, és amelyek jelenleg is a Magyar Állam
tulajdonában, az alperes vagyonkezelésében állnak. Az adatigénylés teljesítését az MNV
elutasította arra hivatkozva, hogy nincs jogszabályi kötelezettsége arra nézve, hogy a
Magyar Állam tulajdonába került vagyonelemek szerzési jogcímeit is nyilvántartsa.
Adatkérésének elutasítását követően az indítványozó pert indított az általa kért közérdekű
adatok kiadása iránt. Keresetét az első fokon eljárt Fővárosi Törvényszék elutasította, amit
a Fővárosi Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság helybenhagyott.
Az Alkotmánybíróság döntése: az alkotmányjogi panaszt elutasította.
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A döntés lényege: A konkrét adatigény konjunktív jellemzőkkel rendelkező adatok
kiadására irányult, s a jogerős ítélet szerint a konjunktív jellemzők egyikének
(tulajdonszerzési jogcímnek) az alperes MNV általi kezelése nem volt megállapítható. Ez a
konjunktív jellemzőkkel rendelkező adatok kiadására irányuló adatigény teljesítésének
akadályát képezte: az alperes MNV a kért közérdekű adatok kiadására a jogerős ítélet
szerint nem volt kötelezhető, a felperes indítványozónak a közérdekű adatok megismerésére
irányuló alapjogi igénye pedig nem volt teljesíthető.

11. 3077/2017. (IV. 28.) AB határozat (a 4 éven túli ügyek nyilvánossága)
Tényállás: Az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló ügyben felperes indítványozó 2013.
július 25-én adatigénylést terjesztett elő a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz (a
továbbiakban: alperes). Az indítványozó adatigénylésében kérte, hogy „az alperes küldje
meg számára a bíróság előtt folyamatban lévő polgári peres eljárások listáját, melyekben
mind a felperes(ek), mind pedig az alperes(ek) jogi személy(ek) és az eljárás legalább 4 éve
tart. Kérte, hogy küldjék meg számára a felek pontos elnevezését, az ügyszámot, valamint
azt, hogy a keresetlevél mikor érkezett meg a bírósághoz.” Az alperes 2013. szeptember 3án kelt válaszában arról tájékoztatta az indítványozót, hogy „álláspontja szerint közérdekű
adatnak minősül a Pesti Központi Kerületi Bíróság 4 éven túli polgári peres ügyeinek
száma, az ügyszámok és az, hogy mikor érkezett a keresetlevél a bíróságra. Hivatkozott
arra, hogy ezeket az adatokat a lajstrom-nyilvántartásuk tartalmazza, így rendelkezésre áll
az ügyszám, a keresetlevél érkezésének időpontja, amelyre vonatkozóan a válaszleveléhez
mellékelte az ügyszám és a keresetlevél érkezésének időpontjára vonatkozó 4 éven túli
folyamatos polgári peres ügyek listáját. Az alperes a fenti válaszlevelében előadta, hogy
álláspontja szerint a felperes és az alperes nevének közlése az Info [tv.] 3. § (2) bekezdése
alapján nem lehetséges, arra való hivatkozással, hogy csak a személyes adat fogalma alá
nem eső adatok ismerhetőek meg. Ennek megfelelően az alperes a felperes ez irányú
kérelmét nem teljesítette.”
A bíróság döntése: Az adatigénylés teljesítésének részbeni megtagadása miatt, ennek
bírósági felülvizsgálata érdekében az indítványozó pert indított. Az első fokon eljárt
Budakörnyéki Járásbíróság 2.P.21.360/2013/6. számú ítéletében kötelezte az alperest, hogy
„15 napon belül írásban adja ki a felperes részére azon jogi személyek nevét, amelyek
részvételével akár felperesi, akár alperesi minőségükben legalább 4 éve van folyamatban
peres eljárás a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt úgy, hogy a jogi személyek neve mellett
szerepeltesse az egyes peres eljárások ügyszámát, valamint a keresetlevél bíróságra
érkezésének időpontját is.” Ezt követően az alperes fellebbezése alapján eljárt Budapest
Környéki Törvényszék ítéletében az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta, és a felperes
keresetét elutasította. Az indítványozó a jogerős ítélettel szemben felülvizsgálati kérelmet
terjesztett elő. A Kúria Pfv.IV.21.976/2014/9. számú ítéletével a jogerős ítéletet hatályában
fenntartotta.
Az Alkotmánybíróság döntése: az alkotmányjogi panaszt elutasította.
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A döntés lényege: Az Alaptörvényből nem következik, hogy a polgári peres eljárásban
félként résztvevő jogi személy neve közérdekű adat. Más megítélést eredményez, ha
nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény
közérdekből elrendeli, mert akkor az Infotv. 3. § 6. pontja alapján már közérdekből
nyilvános adatnak minősül. Ha pedig az Infotv. 3. § 5. pontja szerinti meghatározás alá
tartozik, akkor közérdekű adatként kell kezelni. Önmagában azonban amiatt, mert a bíróság
úgy ítélte meg az Infotv. 3. § 5. pontjának alkalmazásával, hogy általában véve a polgári
peres eljárásban résztvevő jogi személy felek neve nem közérdekű adat, megismerését így
az Infotv. 26. § (1) bekezdése alapján nem kötelező biztosítani, nem állapítható meg, hogy
a bíróság a közérdekű adatok körét (a közérdekű adatok fogalmához képest) jogértelmezés
útján szűkítette, korlátozta. Mivel a közérdekű adatok fogalmát korlátozó bírói
jogértelmezést a támadott bírói döntések e vonatkozásban konkrétan nem tartalmaztak,
ezért ezen okból a közérdekű adatok megismeréséhez való, az Alaptörvény VI. cikk (2)
bekezdése szerinti alapjog korlátozása nem volt a támadott bírói döntések kapcsán
megállapítható.

12. 3/2018. (IV. 20.) AB határozat (az MNB által létrehozott alapítványok részéről
természetes személyek számára nyújtott támogatások átláthatóságával kapcsolatos
ügy)
Tényállás: Az ügyben eljárt bíróságok az MNB által létrehozott alapítványok részéről
természetes személyek számára nyújtott támogatásokat elnyerő pályázók egyes személyes
adatainak a kiadására irányuló keresetet elutasították.
Az indítványozó alkotmányjogi panaszában a közérdekű adatok megismeréséhez való joga
aránytalan korlátozásának vélte azt a bírói jogértelmezést, miszerint adatigénylését
egészében véve azért nem kellett teljesíteni, mert ennél fogva a nyertes pályázók személyes
adatai az Infotv.-vel ellentétes módon válnának kezelhetővé (megismerhetővé). A kétséget
kizáróan közpénzzel gazdálkodó és közfeladatot ellátó alperes pályázatán nyertes pályázók
nevének nyilvánosságtól való elzárását illetően vitatta, hogy ez az adat ne minősülne az
Alaptörvény alapján közérdekű (közérdekből nyilvános) adatnak, amelynek megismerését
a személyes adatok védelméhez való jogra hivatkozással korlátozni lehet.
Az Alkotmánybíróság döntése: az alkotmányjogi panaszt elutasította (i), ugyanakkor
jogalkotói mulasztással előidézett alaptörvény-ellenességet állapított meg (ii).
(i) Az Alkotmánybíróság kiemelte: Nem a jogalkalmazó, hanem maga a törvény köti
feltételekhez a személyes adatok megismerését. Az Infotv. 3. § 5. pontja eleve kizárja a
személyes adatokat a közérdekű adat fogalmából, mely ekként akadályát képezi annak,
hogy személyes adatok közérdekű adatként megismerhetővé váljanak. Az Infotv. 3. § 6.
pontja szerinti közérdekből nyilvános adatok megismerhetőségét érintően sem állapítható
meg, hogy jogértelmezéssel korlátozta a bíróság az információszabadság érvényesülését.
Közérdekből nyilvános adat – az Infotv. értelmében – a közérdekű adat fogalma alá nem
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tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét, vagy
hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli. A (közérdekű adat fogalma alá nem
tartozó) személyes adatok tehát közérdekből nyilvánosságra hozhatók, de ezt törvényben
kell elrendelni. Az eljáró bíróság ennek megfelelően vonta le azt a következtetést, hogy
„konkrét törvényi felhatalmazás hiányában nincs lehetőség arra, hogy a nyertes pályázók
neve közérdekből nyilvános személyes adatként kiadásra kerüljön.” Ez a következtetés
tehát magából az Infotv.-ből ered. A személyes adatok védelmének ugyanis alapvető
törvényi biztosítéka, hogy a személyes adatok csak akkor kezelhetők, ha ahhoz az érintett
hozzájárul, vagy azt törvény (vagy törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott
körben helyi önkormányzat rendelete) közérdeken alapuló célból elrendeli [Infotv. 5. § (1)
bekezdés]. Az adatnyilvánosságot elrendelő törvényi szabály nélkül – az indítvánnyal
ellentétben – nem volt tehát a bíróság által vizsgálható, hogy az alperes pályázatán nyertes
pályázók személyes adatát indokolt-e megismerhetővé tenni, nem volt a bíróság által
mérlegelhető ezért az sem, hogy a nyertes pályázók mely személyes adatainak
megismerhetővé tétele minősülne arányos beavatkozásnak a közérdekű adatok
megismeréséhez való jog biztosítása érdekében.
(ii) Az Alkotmánybíróság emellett hangsúlyozta a következőket is. Az Alaptörvény 39. cikk
(2) bekezdése szerinti követelmény akkor jut megfelelően érvényre, ha az olyan
szervezetek, mint a jelen alapügy alperesei, amelyek a 8/2016. (IV. 6.) AB határozatban
megállapítottan „közpénzzel gazdálkodnak és közfeladatot látnak el”, maguk is kötelesek a
közpénzekkel való gazdálkodásukkal kapcsolatos információikat a nyilvánosság előtt
feltárni. Az alapügyben az e szervezetek pályázatán nyertes, közpénzekből támogatott
természetes személyek személyes adatának megismerhetősége volt vitatott. Az eljáró
bíróság által hivatkozott Knyt.-re (2007. évi CLXXXI. tv.), amely az alperesekre nem
vonatkozott, mert kizárólag az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból,
illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó,
egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül az
államháztartáson kívüli természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem
rendelkező egyéb szervezetek – ide nem értve a társasházat – számára odaítélt, természetben
vagy pénzben juttatott támogatásokat érintően bejelentési és nyilvánosságra-hozatali
szabályokat tartalmaz. A törvény személyi hatályát meghatározó 1. § (1) bekezdése
értelmében így a Knyt. bejelentési és nyilvánosságra hozatali szabályai a Magyar Nemzeti
Bank által létrehozott, közpénzekből finanszírozott alapítványok által nyújtott támogatások
átláthatóságát nem garantálják, jóllehet az Alaptörvény 39. cikk (2) bekezdése a közpénzek
védelmében általános követelménnyé teszi az átláthatóság és a közélet tisztaságának
biztosítását.
Az Alkotmánybíróság megállapította ezért, hogy az Alaptörvény 39. cikk (2) bekezdésével
ellentétben a jogalkotó a Knyt.-vel nem biztosította a Magyar Nemzeti Bank által
létrehozott, közpénzekből finanszírozott alapítványok által nyújtott támogatások
átláthatóságát, az e forrásból támogatottak megismerhetőségét.
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13. 3133/2018. (IV. 19.) AB határozat (széleskörű adatigény teljesítésének
szempontjai)
Tényállás: Az indítványozó adatigényléssel fordult a Nemzeti Egészségfejlesztési
Intézethez. Kérte, hogy bocsássák rendelkezésére mindazon anyagoknak az emberi
alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 15/B. § (3)
bekezdésében foglalt előzetes szakmai értékelés, valamint új pszichoaktív anyaggá
minősítését követő kockázatértékelése során keletkezett dokumentumokat, amelyeket a
kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal
végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek
módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)
hatálybalépése óta értékelt az Országos Addiktológiai Centrum, beleértve az egyes anyagok
előzetes szakmai értékelésének a magyar hatóságok és szakértői intézmények általi
vizsgálatát, a kockázatértékeléshez bekért szakértői válaszlapokat, és a kockázatértékelés
eredményeit összefoglaló dokumentumokat egyaránt. A Nemzeti Egészségfejlesztési
Intézet azonban az adatszolgáltatást az Infotv. 27. § (5) bekezdésére hivatkozva megtagadta.
A bíróság döntése: Az eljárt bíróságok a keresetet elutasították. A Kúria hangsúlyozta
ítéletében, hogy „a kiadni kért adatok speciális mivoltára figyelemmel valóban indokolt az
egyébként kivételes nyilvánosság-korlátozás. A Kúria szerint is fennáll annak reális
lehetősége (veszélye), hogy a kibontakozó nyilvános szakmai vita az adott igen érzékeny
területen óhatatlanul külső nyomás alá helyezi a szakmai vélemények kidolgozásában
érintett személyeket és ez valóban alkalmas lehet arra, hogy az alperesi közfeladatot ellátó
szerv törvényes működési rendjét vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső
befolyástól mentes ellátását, így különösen az adatot keletkeztető álláspontjának a döntések
előkészítése során történő szabad kifejtését veszélyeztesse. A kábítószerek, illetve az azzal
azonosan minősülő pszichotróp, vagy pszichoaktív anyagok megítélése olyan kivételesen
speciális terület, amelyek nemcsak legális érdekek ütközésével járhatnak, valamint
figyelemmel kell lenni arra is, hogy a döntést előkészítő munka eredménye rendszeresen
nyilvános jogszabályi rendelkezésekben egyébként is manifesztálódik, továbbá az érintett
anyagok listája folyamatosan változik, bővül, átalakul. Mindezen körülményekre
figyelemmel a Kúria úgy ítélte meg, hogy az összes körülmény helyes mérlegelésével jutott
a jogerős ítélet arra a következtetésre, hogy a jelen esetben kivételesen az adat kiadásának
megtagadása indokolt volt.”
Az Alkotmánybíróság döntése: az alkotmányjogi panaszt elutasította.
Az Alkotmánybíróság kiemelte, hogy az indítványozó által előterjesztett adatigény
voltaképpen határtalan mennyiségű információ megszerzésére irányult. Miután a közérdekű
adatigény ennyire széleskörű, pontosan nem behatárolható, s alapvetően döntés-előkészítő
iratokba foglalt információ megszerzésére irányult, nem minősül a közérdekű adatok
megismeréséhez való jog aránytalan korlátozásának az a bírói jogértelmezés, amely az
adatigény által lefedett teljes döntés-előkészítő folyamatra egészében az ún. automatikus
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nyilvánosságkorlátozás szabályát alkalmazza az Infotv. 27. § (6) bekezdésére hivatkozással.
(Indokolás [22])

14. 3254/2018. (VII. 17.) AB határozat (minisztériumi államtitkár külföldi útjainak
nyilvánossága)
Tényállás: Az indítványozó az Infotv. 28. § (1) bekezdése alapján adatigénylést terjesztett
elő a Miniszterelnökséghez (a továbbiakban: alperes). Adatigénylésében az indítványozó
az alperestől a „Miniszterelnökséget vezető államtitkár 2013. március -22-23-ai svájci és
2013. július 26-27-i olaszországi kiküldetésével kapcsolatban” a következő kérdések
megválaszolását kérte: „1. Kikkel folytatott megbeszéléseket az utazások során? Kérem,
közölje a tárgyalópartnerei nevét és tisztségét. 2. Ki kezdeményezte ezeket a találkozókat
és miért? 3. Mik voltak ezeknek a találkozásoknak a témái? Mi hangzott el ezekről Ön,
illetve tárgyalópartnerei részéről ezeken a tárgyalásokon?”
A bíróság döntése: A Fővárosi Ítélőtábla – az alperes fellebbezése alapján eljárva – az
elsőfokú bíróság ítéletének nem fellebbezett részét nem érintette, fellebbezett rendelkezését
megváltoztatta, s az indítványozó teljes keresetét elutasította. A másodfokú bíróság érvelése
szerint az adatigénylés 1. kérdésének második része, illetve 2. kérdése olyan adatok (vagyis
a tárgyalópartnerek tisztségének, valamint a találkozót kezdeményező nevének, illetve a
találkozó okának) megismerésére vonatkozott, amelyek kapcsán az alperes adatkezelői
minősége nem volt igazolt, és „további bizonyítástól sem volt várható más eredmény, ezért
arra a felperes kioktatására nem kellett sor kerüljön”. Az adatigénylés 1. kérdésének első
felével (vagyis a tárgyalópartnerek nevével) kapcsolatban arra hivatkozott a másodfokú
bíróság, hogy a „tárgyalópartnerek neve azonban nem lehet közérdekű adat, az személyes
adat az Infotv. 3. § 2. és 5. pontja értelmében, és nem válik közérdekből nyilvános adattá a
26. § (2) bekezdése alapján és a 27. § (3a) bekezdés szerint sem”. Az adatigénylés 3.
kérdésének első felével (vagyis a tanácskozások témájával) kapcsolatban a másodfokú
bíróság álláspontja az volt, hogy ez közérdekű adatnak minősül az Infotv. 3. § 5. pontja
szerint, de úgy foglalt állást, hogy „ezt az adatot az alperes már közölte a felperessel a
korábbi adatigénylés során, amikor tájékoztatta 2014. április 29-én arról, hogy a svájci
utazás során egy német állampolgárral a magyar-német és a magyar-orosz üzleti
kapcsolatokról, az olasz utazás során pedig a svájci illegálisan kivitt magyar
pénzeszközökről tárgyalt. Ezért ennek az adatnak a kiadására sem kötelezte az alperest.” A
Kúria a Pfv.IV.20.561/2016/4. számú ítéletével a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az Alkotmánybíróság döntése: az alkotmányjogi panaszt elutasította.
A döntés lényege: Alapvetően nem lehet a közérdekű adatok megismeréséhez való alapjog
sérelmét megállapítani azért, mert a bíróság az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdésében
biztosított személyes adatok védelméhez való jog alapján személyes adatokat részesít
védelemben, s a személyes adatok megismerésére irányuló adatigény teljesítését
megtagadhatónak ítéli. Abban az esetben viszont, ha az adatigény tárgyát képező személyes
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adatok közérdekből nyilvános adatoknak minősülnek [vagy az érintett a személyes adatai
nyilvánosságra hozatalához hozzájárul; lásd az Infotv. 5. § (1) bekezdését], akkor
főszabállyá az ilyen adatok kapcsán a nyilvánosság válik, s az adatszolgáltatás a személyes
adatok védelméhez való jog alapján így már alapvetően nem tagadható meg. A korlátozás,
azaz a „megtagadás jogszerűségét és a megtagadás indokait” – az Infotv. 31. § (2) bekezdése
értelmében – mindig „az adatkezelőnek kell bizonyítania”. Amennyiben tehát az adatot
kezelő közfeladatot ellátó szerv az adatszolgáltatás-megtagadás okaként a személyes adatok
védelméhez való jogra hivatkozik, köteles bizonyítani, hogy e jog valóban indokolttá teszi
az adatigény teljesítésének megtagadását. Az Infotv. 31. §-a szerint indított, az alapjogi
jogérvényesítés szempontjából garanciális jelentőségű bírósági felülvizsgálatban pedig a
bíróság – az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdése és I. cikk (3) bekezdése alapján – köteles
a korlátozás, azaz az adatszolgáltatás-megtagadás jogcímét, illetve tartalmi indokoltságát
felülvizsgálni. A személynevek (személyes adatok) megismerésére irányuló adatigény
teljesítésének megtagadása miatt eljáró bíróság ezért – arra vonatkozó felperesi kérelem
esetén – vizsgálni köteles, hogy az adatigény közérdekből nyilvános adatok megismerésére
irányult-e, s a kért információ megismerésének a személyes adatok védelméhez való jog
egyáltalán indokolt akadályát képezhette-e. Ez a közérdekű adatok megismeréséhez való
jogból fakadó követelmény, aminek a bírósági eljárásban alkalmazott jogszabály (Infotv.
31. §-a) alkalmazásának meg kell felelnie. (Indokolás [38])

II. Felülvizsgált jogerős (másodfokú) bírósági, illetve kúriai döntések:
1. Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.22.200/20113. sz. ítélet [megsemmisítés: 21/2013. (VII. 19) AB
határozat];
2. Kúria Pfv.IV.21.705/2011/4. sz. ítélet [megsemmisítés: 5/2014. (II. 14.) AB határozat];
3. Kúria Pfv.IV.21.711/2011/5. sz. ítélet [alkotmányjogi panasz elutasítása: 3026/2015. (II.
9.) AB határozat];
4. Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.21.394/2012/4. sz. ítélet [alkotmányjogi panasz elutasítása:
4/2015. (II. 13.) AB határozat];
5. Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.594/2014/6. sz. ítélet [megsemmisítés: 6/2016. (III. 11.) AB
határozat];
6. Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.906/2014/4. sz. ítélet [alkotmányjogi panasz elutasítása:
3252/2016. (XII. 6.) AB határozat];
7. Kúria Pfv.IV.21.537/2016/4. sz. ítélet [alkotmányjogi panasz elutasítása: 3133/2018. (IV.
19.) AB határozat];
8. Kúria Pfv.IV.20.561/2016/4. sz. ítélet [alkotmányjogi panasz elutasítása: 3254/2018.
(VII. 17.) AB határozat];
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9. Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.123/2016/6/II. sz. ítélet és 2.Pf.20.149/2016/7/II. sz. ítélet
[alkotmányjogi panasz elutasítása: 3/2018. (IV. 20.) AB határozat]
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Harmadik melléklet
Kúria
Joggyakorlat-elemző csoport
2017.EI.II.JGY.P.3. szám

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK KIADÁSÁNAK NEMZETKÖZI (ÉS UNIÓS) JOGI
HÁTTERE
Előkészítő anyag a „közérdekű adatok kiadásával kapcsolatos perek” vizsgálati
tárgykörében létrehozott joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló véleményéhez

Bevezető gondolatok
[1]

A közérdekű adatok kiadása hazai joggyakorlatának áttekintését megelőzően célszerűnek
tűnik egy rövid kitekintést tenni az „intézmény” nemzetközi jogi hátterére (értve ez alatt az
európai uniós szabályozást is). Amint azt majd látni fogjuk, a közérdekű adatok
megismerésének igénye a külföldi gyakorlatban is megjelenik, elsősorban a véleménynyilvánításhoz, illetve a sajtószabadsághoz való jog sajátos velejárójaként. A lentebb
röviden bemutatott egyezmények és egyéb dokumentumok jellemzően nem nevesítik a
„közérdekű adat kiadásához való jogot” önálló jogosultságként, hanem a már említett
vélemény-nyilvánítás / sajtószabadság körében kezelik. A nemzetközi jogi környezet
körében kiemelést érdemel az Emberi Jogok Európai Bíróságának (a továbbiakban:
Bíróság) joggyakorlata, amely fokozatosan alakította ki a közérdekű adatok kiadásával
összefüggő jogsérelmek megállapításának kritériumait. Mindezekre figyelemmel az
alábbiakban:
‒
‒
‒

elsőként vázlatosan ismertetjük a vonatkozó nemzetközi jogi egyezmények és egyéb
dokumentumok (jegyzőkönyvek, ajánlások stb.) vonatkozó rendelkezéseit,
ezt követően elemezzük a Bíróság által kialakított szempontrendszert is az idevágó
ügyek megjelenítésével,
végül bemutatjuk az Európai Unió vonatkozó jogforrásait és joggyakorlatát.

Az alábbi összefoglalás kiindulópontként szolgálhat a joggyakorlat-elemzés számára a
nemzetközi háttér tekintetében, megjegyzendő azonban, hogy a későbbiekben vélhetően
szűkíteni kell majd azt a kört, ami a végleges összefoglaló véleményben megjelenik.
I.
[2]

A közérdekű adatok kiadásának nemzetközi jogi háttere

A nemzetközi jog forrásait áttekintve láthatjuk, hogy több jogforrás – egyezmény, illetve
egyéb jogi természetű dokumentum – is foglalkozik a közérdekű adatokhoz való hozzájutás
kérdésével.
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[3]

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 19. cikke kimondja, hogy:
„Minden személynek joga van a vélemény és a kifejezés szabadságához, amely magában
foglalja azt a jogot, hogy véleménye miatt ne szenvedjen zaklatást és hogy határokra való
tekintet nélkül kutathasson, átvihessen és terjeszthessen híreket és eszméket bármilyen
kifejezési módon.”

[4]

Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2200 A (XXI) határozatával 1966. december 16-án
elfogadott, 1976. március 23-án hatályba lépett, Magyarország által 1974. január 17-én
ratifikált Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 19. cikke az
alábbiak szerint rendelkezik:
„1. Nézetei miatt senki sem zaklatható.
2. Mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra; ez a jog magában foglalja
mindenfajta adat és gondolat határokra való tekintet nélküli – szóban, írásban,
nyomtatásban, művészi formában vagy bármilyen más tetszése szerinti módon történő –
keresésének, megismerésének és terjesztésének a szabadságát is.
3. Az e cikk 2. bekezdésében meghatározott jogok gyakorlása különleges kötelességekkel és
felelősséggel jár. Ennélfogva az bizonyos korlátozásoknak vethető alá, ezek azonban csak
olyanok lehetnek, amelyeket a törvény kifejezetten megállapít és amelyek
a) mások jogainak vagy jó hírnevének tiszteletben tartása, illetőleg
b) az állambiztonság vagy a közrend, a közegészség vagy a közerkölcs védelme
érdekében szükségesek.”

[5]

A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 19. cikkéhez (Vélemény- és
szólásszabadság) fűzött, 34. általános kommentárjában 2011 szeptember 12-én az ENSZ
Emberi Jogi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)) kimondta, hogy „[a] 19. cikk 2.
bekezdése a köztestületek által kezelt információkhoz való hozzáférés jogával foglalkozik.
Az ilyen információk közé tartoznak a közfeladatot ellátó szerv által kezelt dokumentumok
is, tekintet nélkül arra, hogy milyen formában tárolják őket, valamint az adott információ
forrására és keletkezésének idejére. A köztestületek a jelen általános kommentár 7.
pontjában megjelölt szervek. Ide tartozhatnak más testületek is, amikor közfeladatot látnak
el. Ahogyan már megjegyeztük, az információhoz való hozzáférés joga – az Egyezmény
25. cikkével együtt értelmezve – magában foglalja a médiának azt a jogát, hogy hozzáfér a
közügyekkel kapcsolatos információkhoz, valamint a nagyközönségnek azt a jogát, hogy a
médiatartalmakat elérje.”

[6]

A Bizottság gyakorlatában volt példa kifejezetten a közérdekű adatok kiadásával foglalkozó
ügyre:

[7]

A Rafael Rodríguez Castañeda kontra Mexikó ügyben (2202/2012. sz. közlemény, 2013.
augusztus 29.) a kérelmező állítása szerint hozzáférést kért a szavazólapokhoz abból a
célból, hogy elemezze, milyen pontosan rögzítették tartalmukat a szavazóköri
jegyzőkönyvben, és azonosítson minden eltérést, ami a szavazólapok kezelése során esetleg
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felmerülhetett – pusztán csak azért, hogy biztosítsa a közigazgatás átláthatóságát, és
felmérje a szavazólapok hozzáférhetőségét. Az Intézet azonban az ország 300
választókerületének minden egyes szavazókörében véletlenszerűen kiválasztott polgárok
által készített szavazólap-kimutatásokat bocsátott a rendelkezésére. A nemzeti
jogszabályok szerint ezek a kimutatások az egyes jelöltekre leadott szavazatok számát, a
rontott szavazólapok számát és a fel nem használt szavazólapok számát tartalmazzák. A
törvényi előírások szerint a szavazatokat a politikai pártok képviselői és – egyes esetekben
– akkreditált választási megfigyelők jelenlétében ellenőrzik, az egyes szavazókörökből
visszaküldött eredmények pedig megtámadhatók és felülvizsgálatra felsőbb hatóságokhoz
benyújthatók, ahogyan ez a valóságban is megtörtént a 2006-os elnökválasztáson, amikor a
választási bizottság részben felülvizsgálta az eredeti eredményeket. Figyelemmel arra, hogy
létezik jogi mechanizmus a szavazatszám-ellenőrzésre, amelyet a szóban forgó választáson
használtak is; a tényre, hogy az ország 300 választókerületének minden egyes
szavazókörében véletlenszerűen kiválasztott polgárok által készített szavazólapkimutatásokat bocsátottak a szerző rendelkezésére; az adatok jellegére és sértetlenségük
megőrzésének szükségességére; valamint a szerző által kért adatokhoz való hozzáférésbiztosítás bonyolultságára, a Bizottság megállapította, hogy a kért adatokhoz – fizikai
szavazólapok formájában történő – hozzáférés-biztosítás megtagadása mögött az a szándék
húzódott meg, hogy garantálni kell a demokratikus társadalomban a választási eljárás
feddhetetlenségét. Ez az intézkedés arányos, a közrend védelme érdekében szükséges, a
jogszabályoknak megfelelő korlátozás volt a részes Állam részéről, amely a választók – az
Egyezségokmány 25. cikkében meghatározott – jogait is érvényre juttatta. Az adott
körülmények között a Bizottság azt az álláspontot képviselte, hogy az elé tárt tények alapján
nem állapítható meg az Egyezség-okmány 19. cikke 2. bekezdésének sérelme.
[8]

A szólás- és véleményszabadsághoz való jog előmozdításával és védelmével foglalkozó
különleges ENSZ-előadó az ENSZ közgyűlésének szóló, 2013. szeptember 4-én
közzétett, az információhoz való hozzáférés jogával kapcsolatos A/68/362 számú
jelentése az alábbiakat mondja ki:
„Az információk kereséséhez és megismeréséhez való jog a véleménynyilvánítás
szabadságának alapvető eleme.
Az információkhoz való hozzáférés jogának számos aspektusa van. Ez a jog magában
foglalja a nagyközönség általános jogát ahhoz, hogy több forrásból hozzáférjen a
közérdekű információkhoz, és a média információkhoz való hozzáférési jogát – a
magánszemélyek azon jogán felül, hogy közérdekű információkat és a rájuk vonatkozó azon
információkat kikérjék és megismerjék, amelyek érinthetik személyhez fűződő jogaikat.
Ahogy már korábban megjegyeztük, a szólás- és véleményszabadsághoz való jog más jogok
érvényesülését lehetővé tevő jog (A/HRC/17/27, para. 22), és az információkhoz való
hozzáférés sokszor elengedhetetlen olyan egyének számára, akik más jogokat kívánnak
érvényesíteni.”

[9]

A szólás- és véleményszabadsághoz való jog előmozdításával és védelmével foglalkozó
különleges ENSZ-előadó, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet
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médiaszabadsággal foglalkozó képviselője és az Amerikai Államok Szervezetének a
véleménynyilvánítás szabadságával foglalkozó különleges előadója 2004. december 6i együttes nyilatkozata a következő szövegrészt tartalmazza:
„A közhivatalok által tárolt információkhoz való hozzáférés joga alapvető emberi jog,
aminek az érvényre jutását nemzeti szinten, a legnagyobb mértékű közlés elvén alapuló
átfogó jogszabályokkal (például az információszabadságról szóló törvénnyel) kell
biztosítani, azon vélelem alapján, miszerint minden információ hozzáférhető, és e vélelem
alól csak kevés számú kivétel van.”
[10] Az Európa Tanács közérdekű adatot tartalmazó iratokhoz való hozzáférésről szóló
Egyezménye a következőket tartalmazza:
[11] 2. cikk – A közérdekű adatot tartalmazó iratokhoz való hozzáférés joga
„1. A Feleknek megkülönböztetés nélkül, bárki számára biztosítaniuk kell a jogot, hogy
adatigénylés alapján hozzáférhessenek a közhatalmi szerv kezelésében lévő, közérdekű
adatot tartalmazó iratokhoz.
2. A Feleknek meg kell tenniük a szükséges belső jogi intézkedéseket annak érdekében, hogy
a közérdekű adatot tartalmazó iratokhoz való hozzáférés a jelen Egyezményben foglalt
rendelkezések szerint érvényesülhessen.
3. Ezeket az intézkedéseket legkésőbb akkor kell meghozni, amikor ez az Egyezmény az
érintett Fél tekintetében hatályba lép.”
[12] 3. cikk – A közérdekű adatot tartalmazó iratokhoz való hozzáférés lehetséges korlátozásai
„1. A Felek korlátozhatják a közérdekű adatot tartalmazó iratokhoz való hozzáférés jogát.
A korlátozásokat törvényben pontosan meg kell határozni, és e korlátozásoknak a
demokratikus jogállamban szükségesnek és az alábbi célok megóvása érdekében
arányosnak kell lenniük:
a)
nemzetbiztonság, honvédelem és nemzetközi kapcsolatok,
b)
közbiztonság,
c)
bűncselekmények megelőzése, felderítése és üldözése,
d)
fegyelmi eljárások,
e)
közhatalmi szerv által folytatott vizsgálat, felügyelet és ellenőrzés,
f)
magánélet és egyéb jogos magánérdek,
g)
üzleti és egyéb gazdasági érdek,
h)
az állam gazdasági, monetáris és árfolyampolitikája,
i)
a felek egyenlősége a bírósági eljárásokban és az igazságszolgáltatás megfelelő
működése,
j)
környezetvédelem, vagy
k)
a közhatalmi szerven belüli vagy a közhatalmi szervek közötti egyeztetések egy
tárgykör vizsgálata során.
Az érintett Államok az aláírás időpontjában vagy a megerősítő, elfogadó, jóváhagyó vagy
csatlakozási okirat letétbe helyezésekor az Európa Tanács Főtitkárához címzett
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nyilatkozattal kijelenthetik, hogy a királyi családdal és udvarral vagy az államfővel való
kapcsolattartás is a lehetséges korlátozások közé tartozik.
2. A közérdekű adatot tartalmazó iratokban szereplő információhoz való hozzáférés
megtagadható, ha az információ közlése sértené, vagy alkalmas arra, hogy megsértse az 1.
bekezdésben említett érdekek valamelyikét, kivéve, ha az információ közléséhez a korlátozás
indokául szolgáló érdeknél súlyosabb közérdek fűződik.
3. A Felek megfontolhatják egy olyan határidő megállapítását, amelyen túl az 1. bekezdésben említett korlátozások nem alkalmazhatók.”
[13] 4. cikk – A közérdekű adatot tartalmazó iratokhoz való hozzáférés iránti igények
„1. A közérdekű adatot tartalmazó iratot igényelő személy nem köteles arra, hogy
adatigénylését megindokolja. (...)”
[14] 5. cikk – A közérdekű adatot tartalmazó iratokhoz való hozzáférés iránti igényekkel
kapcsolatos eljárás
„1. A közhatalmi szervnek – amennyire ez ésszerűen lehetséges – segítenie kell az igénylőt
az igényelt közérdekű adatot tartalmazó irat azonosításában.
2. A közérdekű adatot tartalmazó irathoz való hozzáférés iránti igénnyel minden olyan
közhatalmi szervnek foglalkoznia kell, amelynek az irat a kezelésében van. Ha a közhatalmi
szerv nem rendelkezik az igényelt közérdekű adatot tartalmazó irattal, vagy nincs hatásköre
arra, hogy az adatigénylést teljesítse, akkor – ha ez lehetséges – az adatigénylést meg kell
küldenie a hatáskörrel rendelkező közhatalmi szervhez, vagy az igénylőt tájékoztatnia kell
arról, hogy mely hatáskörrel rendelkező közhatalmi szervhez fordulhat.
3. A közérdekű adatot tartalmazó irathoz való hozzáférés iránti igények elintézése során az
egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani.
4. A közérdekű adatot tartalmazó irathoz való hozzáférés iránti igényekkel haladéktalanul
foglalkozni kell. Az ezzel kapcsolatos döntést a lehető leggyorsabban vagy egy előre
meghatározott, ésszerű határidőn belül kell meghozni, közölni és végrehajtani.
5. A közérdekű adatot tartalmazó irathoz való hozzáférés iránti igényt akkor lehet
elutasítani, ha
a közhatalmi szerv segítsége ellenére az adatigénylés túl bizonytalan marad ahhoz, hogy az
igényelt közérdekű adatot tartalmazó irat azonosítását lehetővé tegye, vagy
ii) az adatigénylés nyilvánvalóan ésszerűtlen.
6. Ha a közhatalmi szerv egészben vagy részben elutasítja a közérdekű adatot tartalmazó
irathoz való hozzáférés iránti igényt, akkor az elutasítás alapjául szolgáló indokot közölni
kell. Az igénylőnek joga van arra, hogy kérésére az elutasítás írásbeli indokolását megkapja
a közhatalmi szervtől.”
[15] Az Európa Tanács személyes adatok gépi felhasználása során az egyének védelméről
szóló, 1985. október 1-jén hatályba lépett egyezménye a következő vonatkozó
szövegrészeket tartalmazza:
[16] 2. cikk – Fogalom-meghatározások
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„A jelen Egyezmény alkalmazása során:
személyes adat: bármely információ, amely egy azonosított vagy azonosítható egyénre
vonatkozik („adatalany”);”
[17] 5. cikk – Az adatok minősége
„A személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás során:
a) az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni;
b) az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon
nem szabad felhasználni;
c) az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak,
azon nem terjeszkedhetnek túl;
d) az adatoknak pontosaknak és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük;
e) az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását
csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.”
[18] 9. cikk – Kivételek és korlátozások
„1. A jelen Egyezmény 5., 6. és 8. cikkének rendelkezéseitől csak az ebben a cikkben foglalt
korlátozásokkal lehet eltérni.
2. A jelen Egyezmény 5., 6. és 8. cikkében foglalt rendelkezésektől csak akkor lehet eltérni,
ha erről az adott Fél törvénye rendelkezik, és a szükséges intézkedésekre egy demokratikus
társadalomban
...
b) az adatalany vagy mások jogainak vagy szabadságjogainak védelme érdekében került
sor.”
[19] A 2002. február 21-én elfogadott a Miniszteri Bizottság a tagállamoknak szóló
Rec(2002)2. sz. Ajánlása a hivatalos dokumentumokhoz való hozzáférésről az
alábbiakat mondja ki:
„A Miniszteri Bizottság emlékezetében tartva különösen Az Emberi Jogok Egyetemes
Nyilatkozatának 19. cikkét, az emberi jogok európai egyezménye 6., 8. és 10. cikkét, (…)
ajánlja a tagállami kormányoknak, hogy jogszabályaikban és gyakorlatukban iránymutatásként alkalmazzák az ezen ajánlásban meghatározott elveket.(...)”
„A tagállamoknak mindenki számára biztosítaniuk kell a jogot, hogy adatigénylés alapján
hozzáférhessenek a közhivatalok kezelésében lévő, közérdekű adatot tartalmazó iratokhoz.
Ez az elv bármilyen alapon – így pl. a nemzeti hovatartozás alapján – történő
megkülönböztetés nélkül alkalmazandó.”
„A tagállamok korlátozhatják a közérdekű adatot tartalmazó iratokhoz való hozzáférési
jogot. A korlátozásokat törvényben pontosan meg kell határozni, és e korlátozásoknak a
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demokratikus jogállamban szükségesnek és az alábbi célok megóvása érdekében
arányosnak kell lenniük:
i. nemzetbiztonság, honvédelem és nemzetközi kapcsolatok;
ii. közbiztonság;
iii. bűncselekmények megelőzése, felderítése és üldözése;
iv. magánélet és egyéb jogos magánérdek;
v. üzleti és egyéb gazdasági érdekek – magánérdek és közérdek egyaránt;
vi. a felek egyenlősége a bírósági eljárásokban;
vii. a természet;
viii. közhivatal által folytatott vizsgálat, felügyelet és ellenőrzés;
ix. az állam gazdasági, monetáris és árfolyampolitikája;
x. a közhatalmi szerven belüli vagy a közhatalmi szervek közötti egyeztetések egy tárgykör
vizsgálata során.
A közérdekű adatot tartalmazó irathoz való hozzáférés megtagadható, ha az információ
közlése sértené, vagy alkalmas arra, hogy megsértse az előző bekezdésben említett érdekek
valamelyikét, kivéve, ha az információ közléséhez a korlátozás indokául szolgáló érdeknél
súlyosabb közérdek fűződik. (...)”
II.

Az Emberi Jogok Európai Egyezményének 10. cikke

[20] Az Emberi Jogok Európai Egyezményének (a továbbiakban: Egyezmény) 10. cikke
szerint:
„1. Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához. Ez a jog magában foglalja
a véleményalkotás szabadságát és az információk, eszmék megismerésének és közlésének
szabadságát országhatárokra tekintet nélkül és anélkül, hogy ebbe hatósági szerv
beavatkozhasson. Ez a Cikk nem akadályozza, hogy az államok a rádió-, televízió- vagy
mozgókép vállalatok működését engedélyezéshez kössék.
2. E kötelezettségekkel és felelősséggel együttjáró szabadságok gyakorlása a törvényben
meghatározott, olyan alakszerűségeknek, feltételeknek, korlátozásoknak vagy szankcióknak
vethető alá, amelyek szükséges intézkedéseknek minősülnek egy demokratikus
társadalomban a nemzetbiztonság, a területi sértetlenség, a közbiztonság, a zavargás vagy
bűnözés megelőzése, a közegészség vagy az erkölcsök védelme, mások jó hírneve vagy jogai
védelme, a bizalmas értesülés közlésének megakadályozása, vagy a bíróságok tekintélyének
és pártatlanságának fenntartása céljából.”
[21] Az Egyezmény idézett szövege hosszas egyeztetést követően nyerte el mai formáját. Az
Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének bizottsága által jogi és igazgatási kérdésekre
vonatkozóan kidolgozott szöveg – amiből az Egyezmény 10. cikke lett – a következőképpen
rendelkezett:
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„Ebben az Egyezményben a tagállamok vállalják annak biztosítását, hogy a területükön
tartózkodó valamennyi személyt megillet: (...) a szólás- és véleményszabadság az ENSZ
nyilatkozat 19. cikkének megfelelően.”
[22] A szakértői bizottság első ülésén (1950. február 2–8.) kidolgozott előzetes
egyezménytervezet 2. § 6. bekezdése (ami csaknem megegyezett az Egyetemes Nyilatkozat
19. cikkével) a következőket mondta ki:
„Minden személynek joga van a szólás- és véleményszabadsághoz, amely magában foglalja
azt a jogot, hogy véleménye miatt ne szenvedjen zaklatást, és hogy határokra való tekintet
nélkül kutathasson, átvihessen és terjeszthessen híreket és eszméket bármilyen kifejezési
módon.”
[23] A szakértői bizottság második ülésén (1950. március 6–10.) az Egyesült Királyság
képviselője javasolta, hogy az előzetes tervezet 2. cikkének 6. bekezdése helyett illesszenek
be egy 11. cikket a következő szöveggel:
„Mindenkinek joga van a gondolatszabadsághoz és a szabad, kormányzati befolyásolástól
mentes véleménynyilvánításhoz; ezek a jogok magukban foglalják a véleményalkotás
szabadságát, valamint mindenfajta adat és gondolat kormányzati befolyásolástól mentes,
határokra való tekintet nélküli – szóban, írásban, nyomtatásban, művészi formában vagy
engedélyezett vizuális vagy audioeszközök útján történő – megismerésének és terjesztésének
a szabadságát is (...)”
[24] A szakértői bizottság által a munka befejeztével a Miniszteri Bizottsághoz benyújtott
egyezménytervezet két cikket tartalmazott, amelyek megfeleltek a jelenlegi Egyezmény 10.
cikkének. A védendő jogok és szabadságjogok felsorolásának módszerét követve készült
változatban a 2. § 6. bekezdés majdnem pontosan megismételte a szakértői bizottság
előzetes tervezetének 2. § 6. bekezdését és az Egyetemes Nyilatkozat 19. cikkét. Másrészről
a 10. cikk – a védendő jogok és szabadságok pontos definíciója módszerét követve
szövegezett változatban – szorosan követte az Egyesült Királyság által javasolt 11. cikk
szövegét.
[25] A Miniszteri Bizottság által összehívott vezető tisztviselői konferencia (1950. június 8–17.)
elfogadta kiindulási alapnak a pontos definiálás módszerét, és megállapodott a 10. cikk
szövegében, amely a következőképpen hangzott:
„Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához. Ez a jog magában foglalja
a véleményalkotás szabadságát, valamint mindenfajta adat és gondolat ható-sági
befolyásolástól mentes, határokra való tekintet nélküli – szóban, írásban, nyomtatásban,
művészi formában vagy engedélyezett vizuális vagy audioeszközök útján történő –
megismerésének és terjesztésének a szabadságát is (...)”
[26] A 10. cikk a fenti szöveg alapján nyerte el végleges formáját.
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III.

A 10. cikk értelmezésével kapcsolatos Európa-tanácsi anyagok

[27] Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése által 1970. január 23-án elfogadott, a
tömegtájékoztatásra és az emberi jogokra vonatkozó 582. ajánlás javasolta az emberi jogi
szakértői bizottságnak a következők megfontolását, és ajánlás kiadását a következőkkel
kapcsolatban:
„(...) az Emberi Jogok Európai Egyezménye 10. cikkében szereplő információszabadsághoz
való jog kiterjesztése egy jegyzőkönyv elfogadásával vagy más módon annak érdekében,
hogy az információkereséshez való jogot is belefoglalják [amely az ENSZ Polgári és
Politikai Jogok Egyezségokmánya 19. cikkének (2) bekezdésében szerepel]; ennek
megfelelően a közhivatalok számára feladatként elő kellene írni, hogy közérdekű
kérdésekben – megfelelő korlátozásokkal – bocsássák rendelkezésre az információkat.”
[28] Az emberi jogi szakértői bizottság az 1975. november 10–14-ig tartott 44. ülésén azzal
bízott meg egy albizottságot, hogy készítsen feltáró tanulmányt az Emberi Jogok Európai
Egyezménye és a hozzá fűzött jegyzőkönyvek – összefüggésben az ENSZ Polgári és
Politikai Jogok Egyezség-okmányával – hatálya alá tartozó emberi jogok kiterjesztésének
kérdéséről. Az Emberi Jogi Irányítóbizottság 1980. november 28-án elfogadta egy záró
tevékenységi jelentés tervezetét, amely tartalmazta az emberi jogok és alapvető
szabadságok védelméről szóló európai egyezményhez fűzött 6. sz. jegyzőkönyvtervezetet
és a jegyzőkönyvtervezetre vonatkozó magyarázó jelentést (doc. CDDH (80) 28). A
jegyzőkönyvtervezet vonatkozó része az alábbiakat mondja ki:
6. cikk
„Az Egyezmény 10. cikkében szereplő véleménynyilvánítás szabadsága – az ugyanazon cikk
1. bekezdésének második mondatában meghatározott szabadságokon felül – az
információkereséshez való jogot is magában foglalja. Az Egyezmény 10. cikke 2. bekezdése
és 16. cikke rendelkezései az információkeresés szabadságára is vonatkoznak.”
[29] A jegyzőkönyvre vonatkozó magyarázó jelentés vonatkozó része az alábbiakat mondja ki:
6. cikk
„1. Az Egyezmény 10. cikke és a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezség-okmánya
19. cikkének 2. bekezdése szerint a véleménynyilvánítás joga magában foglalja információk
és gondolatok megismerésének és közlésének határokra való tekintet nélküli szabadságát
is. Az Egyezségokmány 19. cikke (2) bekezdése azonban az információk és gondolatok
„keresésének” szabadságára is utal, ami az Egyezmény 10. cikkében nem szerepel. Annak
érdekében, hogy minden kétséget eloszlassanak, ami ezzel kapcsolatban felmerülhet, a
Jegyzőkönyv 6. cikke e tekintetben összhangba hozza az Egyezményt az
Egyezségokmánnyal.
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2. Ez a cikk behozza az információ keresésének szabadságát az Egyezmény 10. cikkének
hatálya alá. Az információ kereséséhez való jog nem ró olyan kötelezettséget az állami
hatóságokra, hogy szolgáltassák is ki a kereshető információkat.
3. E jog tekintetében az Egyezmény 10. cikke 2. bekezdése és 16. cikke által engedélyezett
típusú korlátozások írhatók elő, beleértve például a hivatali titok védelmével kapcsolatos
(meglévő) nemzeti jogszabályok szerinti korlátozásokat.”
IV.

A Bíróság gyakorlatának alakulása (a Leander ügytől a Helsinki ügyig)

[30] A Bíróság mérlegelte, hogy az állam által tárolt információkhoz való hozzáférés joga (és e
jog mértéke) tekinthető-e az Egyezmény 10. cikkében rögzített „véleménynyilvánítás
szabadsága” hatálya alá tartozó jognak – annak ellenére, hogy egy ilyen jog az elemzett
rendelkezés szövegéből nem tűnik azonnal nyilvánvalónak. A Magyar Helsinki Bizottság
kontra Magyarország ügyben az alperes Kormány és a beavatkozó Kormány egyaránt azzal
érvelt, hogy az Egyezmény szerzői éppen azért nem említették meg az információhoz való
hozzáférés jogát az Egyezmény szövegében, mert nem szerettek volna ilyen kötelezettséget
a Szerződő Felekre róni.
[31] A kérdés, miszerint a kérelmező által a hozzáférés megtagadása miatt támasztott kifogás –
annak ellenére, hogy az Egyezmény 10. cikke nem említi kifejezetten az információhoz való
hozzáférést – az elemzett rendelkezés hatálya alá tartozik-e, már több éve felmerült a
Bíróságnak az Egyezménnyel kapcsolatos ítélkezési gyakorlatában, és a korábbi Emberi
Jogok Európai Bizottsága (lásd például Sixteen Austrian Communes and Some of Their
Councillors kontra Ausztria, nos. 5767/72 etc., Commission decision of 31 May 1974,
Yearbook 1974, p. 338; X. kontra Német Szövetségi Köztársaság) és a Bíróság fokozatosan
dolgozik a tisztázásán, mely utóbbi a Leander ügyben hozott 1987-es ítéletének 74.
pontjában azt a megközelítést fogadta el, ami a későbbiekben az általános jogtudományi
álláspont lett:
„Az információk megismerésére vonatkozó jog lényegében megtiltja a kormányoknak, hogy
megakadályozzanak valakit olyan információk megismerésében, amelyeket mások meg
akarnak vagy akarhatnak osztani vele. A (…) 10. cikk nem biztosít hozzáférési jogot az
egyénnek a személyes helyzetére vonatkozó adatokat tartalmazó nyilvántartáshoz, és nem
is ró olyan kötelezettséget a kormányzatra, hogy a szóban forgó adatokat közölje az
egyénnel.”
[32] Ebből következően az 1989-es Gaskin ügyben a Bíróság teljes ülése és az 1998-es Guerra
ügyben a Nagykamara megerősítette ezt a megközelítést, az utóbbi ítéletben a Nagykamara
hozzáfűzte, hogy
„az információk megismerésének szabadsága „a jelen ügyhöz hasonló körülmények között
nem értelmezhető úgy, hogy pozitív kötelezettséget ró az államra a tekintetben, hogy
hivatalból információkat gyűjtsön és terjeszszen”
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(lásd a Guerra ítélet 53. pontját; lásd még Sîrbu és társai kontra Moldova, nos. 73562/01,
73565/01, 73712/01, 73744/01, 73972/01 és 73973/01, §§ 17–19, 2004. június 15.). 2005ben a Nagykamara a Roche ügyben hozott ítéletében ugyanezt az érvelést alkalmazta,
megjegyezve, hogy a Bíróság korábban ugyanígy tett az Eccleston kontra Egyesült
Királyság [(dec.), no. 42841/02, 2004. május 18.] és a Jones kontra Egyesült Királyság
[(dec.), no. 42639/04, 2005. szeptember 13.] ügyekben.
[33] Az említett ügyek hasonlóak abban, hogy a kérelmezők olyan információkhoz kértek
hozzáférést, amelyek a magánéletük szempontjából relevánsak voltak. Miközben a Bíróság
– az adott ügyek konkrét körülményeire hivatkozással – kimondta, hogy a 10. cikk nem
rendelkezik az információhoz való hozzáférés jogáról, megállapította, hogy a kért
információk a kérelmezők magán- és/vagy családi életével voltak kapcsolatosak olyan
módon, hogy az Egyezmény 8. cikkének hatálya alá tartoztak, vagy alkalmazandóvá tették
a 8. cikket is.
[34] Később a Dammann ítéletben a Bíróság megállapította, hogy az információgyűjtés az
újságírás elengedhetetlen előkészítő lépése, egyben a sajtószabadság elválaszthatatlan,
védett része is. Ezt a megfontolást – hoszszadalmas vita nélkül – a Sdruženi Jihočeské
Matky ítéletben továbbfejlesztették. A Bíróság először hivatkozott a Leander, Guerra és
Roche ügyekben megállapított elvekre, majd megjegyezte, hogy „az Egyezményből
nehezen vezethető le az adminisztratív jellegű adatokhoz és dokumentumokhoz való
általános hozzáférés joga [lásd Loiseau kontra Franciaország (dec.), no. 46809/99, ECHR
2003-XII (extracts)]”.
[35] Ezután, hivatkozással a Grupo Interpres SA ítéletre, a Bíróság továbbment és
megállapította, hogy a köztestületnek a vonatkozó, azonnal elérhető adminisztratív
dokumentumokhoz való hozzáférés megtagadására irányuló, kifogásolt határozata
beavatkozásnak minősül a kérelmezőnek az Egyezmény 10. cikkében garantált,
információk megkeresésére vonatkozó jogába. A Grupo Interpres SA ügyhöz hasonlóan a
Dammann ügyben az Egyezménnyel kapcsolatban felmerült panasz is egy, a nemzeti
jogszabályok által megállapított követelmény alkalmazásához – a kért dokumentumokhoz
való hozzáférés bizonyos feltételek szerinti megadásához – kapcsolódott. Miután a Bíróság
meggyőződött arról, hogy a kifogásolt korlátozás nem volt aránytalan az elérni kívánt
törvényes célhoz képest, a panaszt nyilvánvaló megalapozatlansága miatt
elfogadhatatlannak nyilvánította.
[36] Ezt követően a Bíróság számos ítéletben megállapította, hogy beavatkozás történt egy, a 10.
cikk 1. bekezdése által védett jogba olyan helyzetben, amikor a kérelmező a hazai
jogszabályok értelmében – jogerős bírósági határozaton alapuló – joggal rendelkezett az
információkhoz, de a hatóságok nem juttatták azt érvényre. A beavatkozás vizsgálata során
a Bíróságnak azt is mérlegelte, hogy az érintett információhoz való hozzáférés a kérelmező
véleménynyilvánítási joga gyakorlásának alapvető eleme-e, avagy a közérdekből történő
törvényes információgyűjtés részét képezi-e, amelynek célja az információk nyilvánosságra
hozása, ami hozzájárul a nyilvános vitához (lásd Kenedi, 2009. május 26., § 43; Youth
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Initiative for Human Rights, 2013. június 25., § 24; Roşiianu, 2014. június 24., § 64; és
Guseva, 2015. február 14., § 55; fent hivatkozott ítéletek, melyek mindegyike ebben az
összefüggésben említi a Társaság ítéletet, részletesebben lásd alább). A Nagykamara
hasonló körülményeket tapasztalt a Gillberg ügyben, ahol hasonló megközelítést fogadott
el, miközben emlékeztetett a Leander ügyben említett elvre, miszerint a 10. cikk
„alapvetően tiltja, hogy egy Kormány korlátozzon valamely személyt olyan információk
megismerésében, amelyeket mások közölni kívánnak vagy hajlandóak vele” (uo., 83. pont).
A Bíróság szerint az ítélkezési gyakorlat ezen iránya nem jelentett sem elmozdulást a
Leander ítéletben megfogalmazott elvektől, se nem jelentette azok kiterjesztését.
[37] Az ítélkezési gyakorlat fent említett irányával párhuzamosan keletkezett egy szorosan ide
kapcsolódó megközelítés, nevezetesen amit a Társaság és az Österreichische Vereinigung
ítéletek tartalmaztak. Itt a Bíróság bizonyos feltételekkel elismerte – függetlenül a Kenedi,
a Youth Initiative for Human Rights, a Roşiianu és a Guseva ítéletekben szereplő nemzeti
jogi megfontolásoktól –, hogy bizonyos korlátozott információ-hozzáférési jog létezik az
Egyezmény 10. cikkében foglalt szabadságok részeként.
[38] A Társaság ítéletben a Bíróság kiemelte a kérelmező szervezet társadalmi
„kontrollszerepét”, és megjegyezte – a Kenedi, a Youth Initiative for Human Rights, a
Roşiianu és a Guseva ítéletekben megerősített indokolás felhasználásával –, hogy a
kérelmező szervezet részt vett a közérdekű kérdéssel kapcsolatos törvényes
információgyűjtésben (egy politikus kérése a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekre
vonatkozó büntető jogszabályok alkotmányosságának vizsgálata céljából), és a hatóságok
az előkészítő szakban adminisztratív akadályok állításával beavatkoztak az
információkérésbe. Az Alkotmánybíróság információmonopóliuma így egyfajta cenzúrát
jelentett. Ezenfelül, figyelemmel arra, hogy a kérelmező szervezet szándéka az volt, hogy
közölje a nagyközönséggel az alkotmányjogi panaszból származó információkat, és ezzel
hozzájáruljon a kábítószerrel öszszefüggő bűncselekményekre vonatkozó jogszabályokkal
kapcsolatos nyilvános vitához, a kérelmező szervezetnek az információközléshez való joga
egyértelműen sérelmet szenvedett (lásd Társaság, §§ 26 to 28). A Bíróság az
Österreichische Vereinigung ügyben is hasonló következtetésekre jutott (lásd az ítélet 36.
pontját).
[39] Az a tény, hogy a Bíróság korábban nem jelenítette meg ítélkezési gyakorlatában a Leander
ügyben megállapított elvek és a fent leírt újabb fejlemények közötti kapcsolatot, nem jelenti
azt, hogy az említettek ellentmondanak egymásnak vagy nem egyeztethetők össze
egymással. Az az észrevétel, hogy „az információk megismerésére vonatkozó jog
lényegében megtiltja a kormányoknak, hogy megakadályozzanak valakit olyan információk
megismerésében, amelyeket mások meg akarnak vagy akarhatnak osztani vele”, a 10. cikk
szó szerinti olvasatának tekinthető. Ezt az olvasatot megismételték a teljes ülésen és a
Nagykamarának a Guerra és társai, a Gaskin és a Roche (valamint a Gillberg) ügyekben
hozott határozataiban is. Ugyanakkor – bár a Bíróság úgy ítélte, hogy a Guerra és társai, a
Gaskin és a Roche ügyhöz hasonló körülmények között a 10. cikk nem biztosít hozzá-férési
jogot az egyén számára a szóban forgó információkhoz, illetve nem ró kötelezettséget a
Kormányra ezen információk közlésére –, a Bíróság nem is zárta ki ilyen jog létezését az
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egyén számára vagy a megfelelő kötelezettség létezését a Kormány számára más típusú
körülmények között. A fent említett közelmúltbeli ítélkezési gyakorlat (a Gillberg ügyet is
ideértve) tekinthető úgy is, hogy illusztrálja azokat a körülményeket, amelyek között a
Bíróság kész elismerni az állam által tárolt információkhoz való egyéni hozzáférési jogot.
[40] A fentieket figyelembe véve a Bírósága Helsinki ügyben úgy foglal állást, hogy nincs
akadálya annak, hogy az Egyezmény 10. cikke 1. bekezdését úgy értelmezze, hogy az az
információhoz való hozzáférés jogát is magában foglalja.
[41] A Bíróság tudatában van a nemzetközi jogban a jogbiztonság fontosságának és azzal az
érvvel is tisztában van, hogy az államtól nem várható el olyan nemzetközi kötelezettség
végrehajtása, amellyel először is maga az állam nem ért egyet. Álláspontja szerint a
jogbiztonsághoz, a kiszámíthatósághoz és a törvény előtti egyenlőséghez fűződő érdek
miatt alapos ok nélkül nem szabad eltérni a korábbi ügyekben megállapított precedensektől
(lásd a fent hivatkozott Mamatkulov és Askarov, § 121, valamint Chapman kontra Egyesült
Királyság [GC], no. 27238/95, § 70, ECHR 2001-I). Mivel az Egyezmény mindenekelőtt
az emberi jogok védelmére szolgáló rendszer, a Szerződő Államokon belüli változó
körülményeket is tekintetbe kell venni, és a Bíróságnak reagálnia kell például az elérendő
szabványok terén alakuló konvergenciára (lásd Biao kontra Dánia [GC], no. 38590/10, §
131, 2016. május 24.).
[42] A fentiekből kirajzolódik az az észrevehető tendencia, ami az információszabadsághoz való
jog (mint az Egyezmény 10. cikkében említett „az információk, eszmék megismerésének
és közlésének szabadsága” szerves része) – bizonyos feltételekkel történő – elismerése
irányába mutat.
[43] E fejlemények fényében, továbbá válaszul a kitűzött emberi jogi normák tekintetében
alakuló konvergenciára a Bíróság úgy vélte, hogy pontosítani kell a Leander ügyben
meghatározott elveket, amelyet a Helsinki ügyben született ítéletében meg is tett az alábbiak
szerint:
[44] A Bíróság mindenekelőtt rámutatott: az Egyezmény – mint az emberi jogok védelmére
irányuló eszköz – tárgya és célja megköveteli, hogy a rendelkezéseit olyan módon
értelmezzék és alkalmazzák, hogy a benne foglalt jogok ne elméleti és megvalósíthatatlan,
hanem gyakorlati és tényleges jogok legyenek. Ahogyan a Bíróság közelmúltbeli ítélkezési
gyakorlata és más emberi jogi testületek döntései világosan mutatják, az az álláspont,
miszerint az információhoz való hozzáférés joga semmilyen körülmények között nem
tartozhat az Egyezmény 10. cikkének hatálya alá, olyan helyzetet teremtene, ahol az
információk „megismerésének és közlésének” szabadsága olyan módon és mértékben
sérülne, ami már a véleménynyilvánítás szabadságának lényegét rombolná. A Bíróság
számára olyan körülmények között, amikor az információhoz való hozzáférés elősegíti a
kérelmező információk megismeréséhez és közléséhez való jogának gyakorlását, e jog
megtagadása a szóban forgó jogba való beavatkozásnak minősülhet. Az Egyezmény szerinti
jogok gyakorlati és tényleges biztosításának elve megkívánja, hogy ilyen helyzetben a
kérelmező számíthasson az Egyezmény 10. cikke szerinti védelemre.
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[45] A Bíróság változatlanul úgy véli, hogy
„az információk megismerésére vonatkozó jog lényegében megtiltja a kormányoknak, hogy
megakadályozzanak valakit olyan információk megismerésében, amelyeket mások meg
akarnak vagy akarhatnak osztani vele.”
Továbbá
„az információk megismeréséhez való jog nem értelmezhető úgy, hogy pozitív
kötelezettséget ró az államra a tekintetben, hogy hivatalból információkat gyűjtsön és
terjesszen.”
A Bíróság úgy véli továbbá, hogy a 10. cikk nem biztosít hozzáférési jogot az egyénnek a
közhivatal által tárolt információkhoz, és nem is kötelezi a Kormányt arra, hogy közölje a
szóban forgó információkat az egyénnel. Ahogyan azonban a fenti elemzésből látható, egy
ilyen jog vagy kötelezettség felmerülhet először is akkor, ha az információ felfedését
jogerőre emelkedett bírósági végzés írja elő, másodszor, ha az információhoz való
hozzáférés a véleménynyilvánítási jog – különösen az információk „megismeréséhez és
közléséhez” való jog –gyakorlásának az eszköze, és megtagadása a szóban forgó jogba való
beavatkozásnak minősül (Helsinki ítélet 156. §).
[46] Azt, hogy az információhoz való hozzáférés megtagadása beavatkozásnak minősül-e a
kérelmező véleménynyilvánítási jogába, és ha igen, milyen mértékben, minden egyes
esetben külön-külön, a konkrét körülményekre figyelemmel kell értékelni. E jog
terjedelmének további meghatározása szempontjából a Bíróság úgy véli, hogy a közelmúlt
fent említett ítélkezési gyakorlata ékesen szemlélteti azokat a kritériumokat, amelyeknek
számítaniuk kellene:
a) Az információkérés célja
[47] Először is előfeltételnek kell lennie, hogy a közhivatal által tárolt információhoz hozzáférést
kérő személy célja „információk és eszmék megismeréséhez és (másokkal történő)
közléséhez” való jogának gyakorlása. A Bíróság tehát hangsúlyt fektet arra, hogy az
információgyűjtés releváns előkészítő lépés volt-e újságírói vagy egyéb, nyilvános vitának
fórumot biztosító vagy nyilvános vita alapvető elemét képező tevékenység végzéséhez.
[48] Ahhoz tehát, hogy a 10. cikk alkalmazható legyen, meg kell bizonyosodni arról, hogy a kért
információ valóban szükséges-e a véleménynyilvánítási jog gyakorlásához (lásd a fent
hivatkozott Roşiianu, § 63). A Bíróság megítélése szerint az információhoz való hozzáférés
megszerzése akkor minősül szükségesnek, ha az információ visszatartása hátráltatná vagy
megakadályozná az egyén véleménynyilvánítási jogának gyakorlását (lásd a fent
hivatkozott Társaság, § 28), az „információk, eszmék megismerésének és közlésének”
szabadságát is beleértve, olyan módon, ami összhangban áll a szóban forgó
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„kötelezettségekkel és felelősséggel”, ahogyan ez a 10. cikk 2. bekezdéséből következik
(Lásd részletesebben: Helsinki ítélet 158-159. §).
b) A kért információ jellege
[49] A Bíróság korábban megállapította, hogy az információhoz való hozzáférés megtagadása
beavatkozásnak minősül a kérelmező információ megismeréséhez és közléséhez való
jogába, amennyiben a kért adatok „elektronikus megfigyelési intézkedés alkalmazásával
kapcsolatos ténybeli adatok” (lásd Youth Initiative for Human Rights, § 24),
„alkotmányjogi panasszal kapcsolatos információk” és „a lakosság szem-pontjából fontos
kérdéssel” kapcsolatos információk (lásd Társaság, §§ 37–38), „eredeti
forrásdokumentumok törvényes történeti kutatáshoz” (lásd Kenedi¸ § 43), valamint
ingatlanügylet jutalékával kapcsolatos döntések (lásd Österreichische Vereinigung, § 42),
amelyek egyes konkrét, közérdekűnek tartott adatkategóriák meglétének nagy jelentőséget
tulajdonítanak.
[50] E megközelítést fenntartva a Bíróság úgy véli, hogy a kért információknak, adatoknak vagy
dokumentumoknak általánosságban meg kell felelniük a közérdekű szempontnak ahhoz,
hogy az Egyezmény értelmében ki kelljen szolgáltatni őket. A kiszolgáltatás szükségessége
többek között akkor is fennáll, ha a közlés átláthatóságot biztosít a közügyek viteléhez,
valamint az egész társadalom számára érdekes kérdésekkel kapcsolatban, és ezáltal lehetővé
teszi a nagyközönség számára a szabad részvételt a közszféra irányításában.
[51] A Bíróság kiemelte, hogy annak meghatározása, hogy mi minősülhet közérdekűnek, az
egyes ügyek körülményeitől függ. A közérdek olyan kérdésekre vonatkozik, amelyek olyan
mértékben érintik a nagyközönséget, hogy az jogosan érdeklődhet irántuk, megragadják a
nyilvánosság figyelmét, vagy jelentős mértékben foglalkoztatják az embereket, különösen,
ha a polgárok jólétét vagy a közösség életét érintik. Ez a helyzet azokkal a dolgokkal is,
amelyek adott esetben súlyosan ellentmondásosak lehetnek, amelyek fontos társadalmi
kérdést érintenek, vagy olyan problémával függnek össze, amelyről a nagyközönségnek
tudnia kell. A közérdek nem korlátozódhat a nagyközönség mások magánéletével
kapcsolatos információéhségére, illetve a közönség szenzációéhségére vagy leskelődési
hajlamának kiélésére. Annak megállapításához, hogy egy tájékoztatás tárgya általános
érdeklődésre számot tartó-e, az adott tájékoztatás egészét kell értékelni, figyelemmel a
kontextusra, amelyben megjelenik [lásd Couderc and Hachette Filipacchi Associés kontra
Franciaország [GC], no. 40454/07, §§ 97 to 103, ECHR 2015 (extracts), további
hivatkozásokkal].
[52] Ezzel kapcsolatban a Bíróság ítélkezési gyakorlatában a politikai beszédnek és a közérdekű
kérdésekkel kapcsolatos vitának biztosított kiváltságos helyzet a releváns. Az, hogy az
Egyezmény 10. cikke 2. bekezdése alapján kevés lehetőség van a véleménynyilvánítások
korlátozására [lásd Lingens kontra Ausztria, 1986. július 8., §§ 38 és 41, Series A no. 103,
valamint Sürek kontra Törökország (no. 1) [GC], no. 26682/95, § 61, ECHR 1999-IV],
szintén amellett szól, hogy a 10. cikk 1. bekezdése szerint hozzáférést kell biztosítani a
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közhivatalok által tárolt szóban forgó információkhoz (Lásd részletesebben: Helsinki ítélet
160-163. §).
c) A kérelmező szerepe
[53] A fent megállapított két kritérium logikus következménye, hogy az információt kérő
személy szerepe az információ „megismerésében és a nagyközönséggel való közlésében”
különleges jelentőséggel bír. Annak értékelése során, hogy az alperes Állam azzal, hogy
megtagadta a hozzáférést bizonyos dokumentumokhoz, beavatkozott-e a kérelmezők 10.
cikk szerinti jogaiba, a Bíróság különleges fontosságot tulajdonít a kérelmező újságírói
szerepének, illetve társadalmi kontrollfunkciójának vagy annak, hogy a kérelmező
civilszervezet, amelynek tevékenysége közérdekű kérdésekhez kapcsolódik.
[54] Bár a 10. cikk a véleménynyilvánítás szabadságát „mindenkinek” biztosítja, a Bíróság
gyakorlatában elismeri a demokratikus társadalomban a sajtó alapvető szerepét (lásd De
Haes és Gijsels kontra Belgium, 1997. február 24., § 37, Reports 1997-I) és ezzel
kapcsolatban az újságírók különleges helyzetét. A Bíróság megállapította, hogy a sajtónak
nyújtandó védelem különösen fontos (lásd a fent hivatkozott Goodwin, § 39, valamint
Observer és Guardian kontra Egyesült Királyság, 1991. november 26., § 59, Series A no.
216). A média létfontosságú szerepet tölt be a nagyközönségnek az információk és eszmék
megismeréséhez és közléséhez való joga előmozdításában és támogatásában, mely szerepét
a Bíróság több ízben is elismerte a következők szerint:
„A sajtó feladata a közérdekű kérdésekben az információk és eszmék – a sajtó
kötelezettségeivel és feladataival összhangban történő – közlése. Nemcsak az információk
és eszmék közlése a sajtó feladata, a nagyközönségnek is joga van azokat megismerni. Ha
nem így lenne, a sajtó nem tudná betölteni a „társadalmi kontroll” gyakorlásának
létfontosságú szerepét (lásd Bladet Tromsø és Stensaas kontra Norvégia [GC], no.
21980/93, §§ 59 és 62, ECHR 1999-III).”
[55] A Bíróság azt is elismerte, hogy nemcsak a sajtó feladata, hogy megteremtse a nyilvános
vita különböző platformjait, hanem ebben – mások mellett – civilszervezetek is részt
vesznek, amelyek tevékenysége a tájékozott nyilvános vita egyik alapvető elemét alkotja.
A Bíróság elfogadta, hogy amikor egy civilszervezet felhívja a figyelmet közérdekű
kérdésekre, a sajtóéhoz hasonló társadalmi kontrollfunkciót gyakorol [lásd Animal
Defenders International kontra Egyesült Királyság (GC), no. 48876/08, § 103, ECHR 2013
(extracts)], és ebben a minőségében hasonló védelemre tarthat igényt az Egyezmény
alapján, mint ami a sajtót megilleti (uo.; Társaság, § 27; valamint Youth Initiative for
Human Rights, § 20). A Bíróság elismeri, hogy a civil társadalom lényegesen hozzájárul a
közügyek megvitatásához (lásd például Steel and Morris kontra Egyesült Királyság, no.
68416/01, § 89, ECHR 2005-II; valamint a fent hivatkozott Társaság, § 38).
[56] Az, ahogyan a társadalmi kontrollt gyakorló szervezetek tevékenységüket végzik,
jelentősen befolyásolhatja a demokratikus társadalom megfelelő működését. A
demokratikus társadalom érdeke, hogy a sajtó gyakorolhassa létfontosságú „társadalmi
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kontrollfunkcióját” a közérdeklődésre számot tartó kérdésekkel kapcsolatos információk
közlése terén (lásd Bladet Tromsø and Stensaas, § 59), éppúgy, ahogy az államot ellenőrző
civilszervezetek számára is lehetővé kell tenni ugyanezt. Figyelemmel arra, hogy a pontos
tájékoztatás a „kontrollszakma” egyik eszköze, a társadalmi kontrollfunkciót ellátó
személyeknek és szervezeteknek gyakran kell hozzáférniük információkhoz ahhoz, hogy
teljesítsék a közérdekű kérdésekről való beszámolás feladatát. Az információhoz való
hozzáférés hátráltatása céljából állított akadályok miatt előfordulhat, hogy a médiában vagy
az ahhoz kapcsolódó területeken dolgozó személyek már nem tudják hatékonyan ellátni a
társadalmi kontrollfunkciót, sőt a pontos és megbízható tájékoztatásra vonatkozó
képességük is sérülhet (lásd Társaság, § 38).
[57] A Bíróság ezért úgy véli, az is fontos szempont, hogy az információkhoz hozzáférést kérő
személy mint társadalmi kontrollt gyakorló szervezet kéri a hozzáférést – a nagyközönség
tájékoztatása céljából. Ez nem jelenti azonban azt, hogy az információhoz való hozzáférés
jogának kizárólag a civilszervezetekre és a sajtóra kellene vonatkoznia. A Bíróság
emlékeztetett arra, hogy a magas szintű védelem a tudományos kutatókra (lásd Başkaya és
Okçuoğlu kontra Törökország [GC], nos. 23536/94 és 24408/94, §§ 61–67, ECHR 1999IV; a fent hivatkozott Kenedi, § 42; valamint a fent hivatkozott Gillberg, § 93) és irodalmi
alkotókra is kiterjed a közérdekű kérdésekkel kapcsolatban (lásd Chauvy és társai kontra
Franciaország, no. 64915/01, § 68, ECHR 2004-VI, és Lindon, Otchakovsky-Laurens és
July kontra Franciaország [GC], nos. 21279/02 és 36448/02, § 48, ECHR 2007-IV).
Figyelemmel az internet fontos szerepére a nyilvánosság hírekhez való hozzáférésének
javításában és az információk terjesztésének megkönnyítésében (lásd Delfi AS kontra
Észtország [GC], no. 64569/09, § 133, ECHR 2015), a blogíróknak és a közösségi média
felhasználóinak funkciója szintén hasonlóvá válhat a „társadalmi kontrollfunkciót” ellátó
szervezetekéhez, ami a 10. cikk által biztosított védelmet illeti (Lásd részletesebben:
Helsinki ítélet 164-168. §).
d) Azonnal elérhető információk
[58] Amikor a Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a hozzáférés megtagadása ellentétes
volt a 10. cikkel, már korábban figyelembe vette, hogy a kért információ „azonnal elérhető,
kész” volt, semmiféle adatgyűjtést nem igényelt a Kormány részéről (lásd Társaság, § 36,
valamint a contrario, Weber kontra Németország (dec.), no. 70287/11, § 26, 2015. január
6.). Másrészről a Bíróság elutasította, amikor egy nemzeti hatóság az információgyűjtés
várható nehézségére hivatkozva tagadta meg dokumentumok kiszolgáltatását, miközben a
szóban forgó nehézség magának a hatóságnak a gyakorlatából származott (lásd a fent
hivatkozott Österreichische Vereinigung, § 46).
[59] A fent említett ítélkezési gyakorlat fényében, figyelemmel továbbá a 10. cikk 1.
bekezdésének szövegére is (nevezetesen az „anélkül, hogy ebbe hatósági szerv
beavatkozhasson” megfogalmazásra), a Bíróság szerint annak, hogy a kért információk
készen rendelkezésre állnak, fontos kritériumnak kell lennie annak eldöntésében, hogy az
információ-szolgáltatás megtagadása „beavatkozásnak” tekinthető-e a 10. cikk által védett
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„információk megismerésének és közlésének” szabadságába (Lásd részletesebben: Helsinki
ítélet 169-170. §).
IV. Uniós jogi háttér
[60] Az Európai Unió Alapjogi Chartája az alábbiak szerint rendelkezik:
[61] 11. cikk A véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadsága
„1. Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához. Ez a jog magában foglalja
a véleményalkotás szabadságát és az információk, eszmék megismerésének és közlésének
szabadságát országhatárokra tekintet nélkül és anélkül, hogy ebbe hatósági szerv
beavatkozhasson.
2. A tömegtájékoztatás szabadságát és sokszínűségét tiszteletben kell tartani.”
[62] 42. cikk A dokumentumokhoz való hozzáférés joga
„Bármely uniós polgár, valamint valamely tagállamban lakóhellyel, illetve létesítő okirat
szerinti székhellyel rendelkező természetes vagy jogi személy jogosult hozzáférni az Unió
intézményeinek, szerveinek és hivatalainak dokumentumaihoz, függetlenül azok megjelenési
formájától.”
[63] Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános
hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet az alábbiak szerint rendelkezik:
[64] 2. cikk Kedvezményezettek és hatály
„1. Bármely uniós polgár, valamint valamely tagállamban lakóhellyel, illetve létesítő okirat
szerinti székhellyel rendelkező természetes vagy jogi személy jogosult az intézmények
dokumentumaihoz hozzáférni az e rendeletben meghatározott elvek, feltételek és korlátok
szerint.
2. Ugyanezen elvek, feltételek és korlátok betartásával az intézmények dokumentumaikhoz
való hozzáférést nem tagállamban lakó, illetve létesítő okirat szerinti szék-hellyel nem
rendelkező természetes vagy jogi személyek számára is biztosíthatnak.
3. Ez a rendelet az intézmény birtokában lévő dokumentumokra vonatkozik, amely
dokumentumokat az intézmény állított ki, vagy azok hozzá érkeztek, és amelyek az Európai
Unió tevékenységi területeire vonatkoznak.”
[65] 4. cikk Kivételek
„1. Az intézmények megtagadják a dokumentumokhoz való hozzáférést, ha a közzé-tétel
kedvezőtlenül befolyásolná a következők védelmét:
(...)
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b) a személyiség és a magánszemély becsületének védelme, különösen a személyi adatok
védelmére vonatkozó közösségi joganyagnak megfelelően.”
[66] A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv az alábbiak szerint rendelkezik:
2. cikk Fogalom-meghatározások
„Ezen irányelv alkalmazásában:
f) „személyes adat” az azonosított vagy azonosítható természetes személyre
(„érintettre”) vonatkozó bármely információ; az azonosítható személy olyan személy,
aki közvetlen vagy közvetett módon azonosítható, különösen egy azonosító számra vagy
a személy fizikai, fiziológiai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy társadalmi
identitására vonatkozó egy vagy több tényezőre történő utalás révén;
g) személyes adatok feldolgozása” („feldolgozás”) a személyes adatokon automatikus
vagy nem automatikus módon végzett bármely művelet vagy műveletek öszszessége,
azaz gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,
visszakeresés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon
történő hozzáférhetővé tétel révén, összehangolás vagy összekapcsolás, zárolás, törlés,
illetve megsemmisítés;
(...)”
[67] 9. cikk A személyes adatok feldolgozása és a szólásszabadság
„A tagállamok e fejezet, a IV. és a VI. fejezet rendelkezései alóli felmentésről, illetve
eltérésről kizárólag a személyes adatoknak újságírás, vagy irodalmi, illetve művészi
kifejezés céljából történő feldolgozása esetén rendelkezhetnek, amennyiben azok a
magánélet tiszteletben tartásához való jognak a szólásszabadságra vonatkozó szabályokkal
való összeegyeztetéséhez szükségesek.”
[68] Az Európai Unió Bírósága a C-92/09. és C-93/09. számú, Volker und Markus Schecke Gbr
és Hartmut Eifert kontra Land Hessen egyesített ügyekben hozott, 2010. november 9-én kelt
ítéletében a következőket mondta ki:
„A személyes adatok védelméhez való jog azonban nem abszolút jog, hanem a
társadalomban betöltött szerepének függvényében kell figyelembe venni (...)
Emlékeztetni kell arra, hogy az intézményeknek a valamely természetes személyre vonatkozó
információk nyilvánosságra hozatala előtt mérlegelniük kell az uniós jogi aktusok
átláthatóságának biztosításához fűződő uniós érdek súlyát, valamint a Charta 7. és 8.
cikkében elismert jogok megsértésének súlyát. Márpedig az átláthatóságra vonatkozó cél
semmiképpen nem élvezhet automatikusan elsőbbséget a személyes adatok védelméhez való
joggal szemben (...), még akkor sem, ha jelentős gazdasági érdekekről van szó.”
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[69] Az Európai Unió Bírósága a C-28/08 P, Bizottság kontra Bavarian Lager Co. Ltd ügyben a
következőket állapította meg a társaságnak egy ülés jegyzőkönyvéhez való teljes körű
hozzáférésre irányuló követelésével kapcsolatban:
„Meg kell állapítani, hogy az 1996. október 11-i találkozó jegyzőkönyve öt résztvevő nevét
nem tartalmazó változatának közlésével a Bizottság nem sértette meg az 1049/2001 rendelet
rendelkezéseit, és kellőképp eleget tett az őt terhelő átlátható-sági követelménynek.
A Bizottság annak megkövetelésével, hogy a kifejezett hozzájárulását nem adó öt személyt
illetően a Bavarian Lager bizonyítsa e személyes adatok továbbításának szükségességét,
eleget tett a 45/2001 rendelet 8. cikke b) pontja rendelkezéseinek.
Mivel a Bavarian Lager nem terjesztett elő semmilyen kifejezett és törvényes célt, illetve
meggyőző érvet e személyes adatok továbbításának szükségességét alátámasztandó, a
Bizottság nem tudta az érintett felek különböző érdekeit mérlegelni. Nem tudta azt
ellenőrizni, hogy nincs semmilyen ok annak feltételezésére, hogy e továbbítás sértené az
érintettek jogos érdekeit, amint azt a 45/2001 rendelet 8. cikkének b) pontja előírja.
A fentiekből következik, hogy a Bizottság helyesen utasította el az 1996. október 11-i
találkozó teljes jegyzőkönyvéhez való hozzáférés iránti kérelmet.”
[70] Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) az alábbiak szerint
rendelkezik:
„A közérdekű feladat teljesítése céljából közhatalmi szervek, vagy egyéb, közfeladatot ellátó
szervek, illetve magánfél szervezetek birtokában lévő hivatalos dokumentumokban szereplő
személyes adatokat az adott szerv vagy szervezet az uniós joggal vagy a szervre vagy
szervezetre alkalmazandó tagállami joggal összhangban nyilvánosságra hozhatja annak
érdekében, hogy a hivatalos dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférést összeegyeztesse
a személyes adatok e rendelet szerinti védelméhez való joggal.”
[71] Az idézett cikkhez kapcsolódó preambulum-bekezdés szerint a Rendelet 86. cikke lehetővé
teszi a hivatalos iratokhoz való nyilvános hozzáférés elvének figyelembevételét a rendelet
alkalmazása során. A hivatalos iratokhoz való nyilvános hozzáférés közérdeknek
tekinthető. Lehetővé kell tenni, hogy a közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó
szervek birtokában lévő dokumentumokban szereplő személyes adatokat az érintett hatóság
vagy szerv nyilvánosságra hozza, ha a nyilvánosságra hozatalt az uniós jog vagy annak a
tagállamnak a joga, amelynek az adott közhatalmi szerv vagy egyéb, közfeladatot ellátó
szerv a hatálya alá tartozik, előírja. Ezeknek a jogoknak össze kell egyeztetniük a hivatalos
dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférést és a közszféra információinak további
felhasználását a személyes adatok védelméhez való joggal, és ennélfogva rendelkezhetnek
a személyes adatok védelméhez való, e rendelet szerinti joggal történő szükséges
összeegyeztetésről. A közhatalmi szervek és egyéb, közfeladatot ellátó szervek szervekre
való hivatkozásba ebben az összefüggésben mindazon hatóságokat vagy egyéb olyan
szerveket is bele kell érteni, amelyekre vonatkozik a dokumentumokhoz való nyilvános
128

hozzáférést szabályozó tagállami jog. A 2003/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
nem módosítja és nem érinti a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő, az uniós és a tagállami jogba foglalt rendelkezések védelmi szintjét,
és különösen nem módosítja az ebben e rendeletben foglalt kötelezettségeket és jogokat.
Különösen, az említett irányelvet nem kell alkalmazni olyan dokumentumokra, amelyekhez
a hozzáférést a hozzáférési szabályok a személyes adatok védelmének indokával
korlátozzák vagy kizárják, valamint az említett szabályok értelmében hozzáférhető
dokumentumok azon részeire, amelyek olyan személyes adatokat tartalmaznak, amelyek
további felhasználása jogszabályi definíció szerint összeegyeztethetetlen a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmére vonatkozó
jogszabályokkal.
Készítette:
Dr. Gelencsér Dániel
főtanácsadó
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Negyedik melléklet
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság jelentése a „Közérdekű
adatok kiadásával kapcsolatos perek” vizsgálati tárgykörben létrehozott
joggyakorlat-elemző csoport részére
Jelen jelentés tárgyát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a
továbbiakban: Hatóság) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 30. §-ában rögzített jelentéstételi
kötelezettség 2017. évi teljesítése, illetve annak alakulása a 2013-2017. évek
vonatkozásában.
A) Az elutasított közérdekű adatigénylésekről és azok indokairól
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.) 26. §-a biztosítja az állampolgárok közérdekű és
közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jogát. A közérdekű adatok
megismerése iránti igényt szóban, írásban, vagy elektronikus úton bárki kezdeményezheti.
Az Infotv. azonban az adatkezelőt terhelő tájékoztatásnyújtáshoz hasonlóan a közérdekű
adatok megismerését az adatfajták meghatározásával egyebek mellett honvédelmi,
nemzetbiztonsági, pénzügyi, devizapolitikai érdekekből, vagy például külügyi
kapcsolatokra tekintettel korlátozhatja.
Az adatkezelő kötelessége, hogy az igény megtagadásáról, a megtagadás indokáról,
valamint az adatigénylőt megillető jogorvoslat lehetőségéről tájékoztatást nyújtson.
Emellett nyilvántartást vezessen az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások
indokairól, és az abban foglaltakról minden év január 31-ig tájékoztassa a Hatóságot.
Annak érdekében, hogy az adatkezelők számára a Hatóság iránymutatást adjon arról,
milyen részletezettségben kéri a jelentés megtételét – noha az Infotv. nem rendelkezik a
jelentések benyújtásának módjáról, formájáról, és csak a főbb elemeket határozza meg –,
készült egy nyomtatvány, melyet azonban több adatkezelő is figyelmen kívül hagyva olykor
nem csupán az adatigénylés tartalmát, hanem az ügyben folyt levelezést is beküldte a
Hatóságnak.
Jóllehet az Infotv. az adatkezelő kötelezettségeként fogalmazza meg az elutasított
kérelmekről szóló jelentés Hatósághoz való megküldését, e kötelezettség elmulasztását nem
szankcionálja a törvény. Az érintett adatkezelőknek csak töredéke teljesíti tájékoztatási
kötelezettségét, és többen a határidőt is figyelmen kívül hagyják, így szinte egész évben
érkezhetnek a Hatósághoz ilyen tartalmú küldemények.
Jelen jelentésben a legutóbbi, 2017. év elutasítási indokait vesszük részletesen górcső alá,
illetve összehasonló elemzést végzünk a 2013-2017. közötti időszak viszonylatában.
A Hatósághoz 2017. évre vonatkozóan 2018. június 6-áig 202 db közérdekű adatigénylésre
vonatkozó jelentés érkezett. Ebből 93 közfeladatot ellátó szerv nem utasított el
adatigénylést. A beérkezett tájékoztatók alapján összesen 113 közfeladatot ellátó szerv
jelezte, hogy valamilyen adatigénylést nem teljesített. A tájékoztatások alapján 592
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elutasított kérelemről és 175 részben elutasított kérelemről számoltak be az adatkezelők,
míg 3029 közérdekű adatigénylést teljesítettek, vagyis az összes beérkezett adatigénylés
(3796 db) nagyságrendileg 1/5-ét utasították el a közfeladatot ellátó szervek.
közérdekű adatigénylés
elutasított
(db)

részben
elutasított
(db)

teljesített
(db)

összes
db

adatkezelők
száma

592

175

3029

3796

202

Az Infotv. 30. § alapján beküldött jelentések 2017. évi összesített adatai
a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatokra rányuló adatigénylések
teljesítettsége vonatkozásában

4,66%

15,59%

teljesített
részben elutasított
79,76%

elutasított

2017-ben az alábbi okokra hivatkozással utasították el az adatigénylők az adatigényléseket.
Természetesen ezek az adatok nem pontosak, hiszen volt, hogy nem indokolták az
adatkezelők tájékoztatásukban az elutasítást, vagy ha indokolták, előfordult, hogy egy
elutasításon belül több okra hivatkozással tették azt.
Az alábbiakban az elutasítási indokokat részletezzük.
2017. évben alkalmazott elutasítási indokok
elutasítási ok

eset szám

1) az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerinti költségtérítés meg nem
fizetése
2) nem ő az adatot kezelő szerv (ezekben az esetekben jó
esetben megnevezték az adatkezelő szervet)
3) az adatok olyan nyilvános adatok, amelyek közhitelű
nyilvántartásból megismerhetők [Infotv. 27. § (8)]
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4) nem közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatra
vonatkozott az adatigénylés
5) az igényelt adatok az Infotv. 27. § (2) b) bekezdése
értelmében nem nyilvános adatok (nemzetbiztonsági érdek)
6) az adat nem áll rendelkezésre, nem kezel ilyen adatot
7) az igényelt adat döntés megalapozását szolgáló adat [Infotv.
27. § (5)]
8) nem közérdekű, hanem személyes adatra vonatkozik az
igénylés
9) a döntés megalapozását szolgáló adat további jövőbeli döntés
megalapozását szolgálja [Infotv. 27. § (6)]
10) a közfeladatot ellátó szerv nem vezet ilyen nyilvántartást
[Infotv. 26. § (1)]
11) a kért adat üzleti titok [Ptk. 2:47. §]
12) az adat minősített adat
13) illetékesség hiánya okán nem kiadható (az adatkezelő vagy
megnevezte az illetékes szervet vagy nem)
14) az adatok a kért csoportosításban nem állnak rendelkezésre,
nem gyűjtött adat
15) más törvény hatálya alá tartozik a kérelem - iratbetekintés
16) hatáskör hiánya miatt nem kiadható az adat
17) az Infotv. 27. § (2) c) - büntetőeljárás van folyamatban
18) nem adat a kért információ
19) nincs válasz
20) megegyező tartalmú adatigénylés 1 éven belül [Infotv. 29.§
(1a)]
21) a kért adat nem áll rendelkezésre, az adat előállítására nem
köteles
22) az adat nyilvános, bárki által elérhető
23) nem értelmezhető közérdekű adatigénylésként a kérelem
24) személyes motiváció az adatigénylés alapja (magánérdek
érvényesítése), rosszhiszemű joggyakorlás
25) Az EU Bíróságának esetjoga elismeri, hogy az OLAF
vizsgálati dokumentumait mind a folyamatban lévő, mind a
lezárt vizsgálatok tekintetében megilleti az általános vélelem,
hogy mentesülnek a dokumentumokhoz való nyilvános
hozzáférés alól, mely alól csak nyomós közérdek engedhet
kivételt
26) az Infotv. 27. § (2) g) alapján folyamatban lévő bírósági
eljárás miatt nem kiadható az adat
27) az Infotv. 27. § (3) bekezdése alapján - az adat kiadása az
üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan
sérelmet okozna
28) Szvtv. 8. § (5) alapján nem kiadható
29) az adatkezelő álláspontja szerint valótlan nevet adott meg az
igénylő [Infotv. 29. (1b)]
30) egyedi ügyben hozott határozat anonimizálása nem
kötelezettsége
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118
22
180
49
25
20
10
12
8
3
17
15
1
7
2
1
9
11
1
3
6

3
3

1
1
1
2

31) Infotv. 27. § (2) f) alapján nem nyilvános
32) egészségi állapotra vonatkozó személyes adat [Infotv. 3. §
b)]
33) az igényelt adatok nem az adatkezelő feladat- és hatáskörébe
tartozó ügytípusra irányult
34) számlaszintű, tételes adatigénylés
35) az Infotv. hatályba lépését megelőzően keletkezett közérdekű
adatok kiadására nincs jogszabályi lehetőség
36) nem közérdekű adat, hanem adótitok
37) az adatok a kért formában nem adhatók ki

1
1
2
1
1
2
1

A benyújtott jelentésekből megállapítható, hogy adatkezelők tájékoztatják a Hatóságot arról
is, ha az adatigénylő nem fogadta el az igénylés elutasítását és élt jogorvoslati jogával, vagy
a Hatósághoz fordult vizsgálat lefolytatása érdekében.
Túl általános indokok
1) nem a megkeresett szerv az adatkezelő (nem tájékoztatja az igénylőt arról, hogy
mely szervhez forduljon) → 129 eset
2) az igényelt adatok nem közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok → 118 eset
3) a kérelem más törvény hatálya alá tartozik (általában egyedi ügyben iratbetekintésre
vonatkozik a kérelem) → 15 eset
4) az adatok a kért csoportosításban nem állnak rendelkezésre, illetve nem gyűjtött
adatra vonatkozik az igény → 17 eset
5) a kért adat nem áll rendelkezésre, az adat előállítására a szerv nem köteles → 11 eset
6) nem értelmezhető közérdekű adatigénylésként a kérelem → 3 eset
Egyértelműen nem megfelelő adatmegtagadási indokok
1) nincs válasz → 1 esetben
2) az adatkezelő álláspontja szerint valótlan nevet adott meg az igénylő → 1 esetben
Az Infotv. 28. § (1b) bekezdés alapján „az adatigénylésnek az adatot kezelő
közfeladatot ellátó szerv nem köteles eleget tenni, ha az igénylő nem adja meg nevét,
nem természetes személy igénylő esetén megnevezését, valamint azt az elérhetőséget,
amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés
megadható.”
3) tételes, számlaszintű az adatigénylés → 1 eset
Az Infotv. 30. § (7) bekezdés szerint „a közfeladatot ellátó szerv gazdálkodásának
átfogó, számlaszintű, illetve tételes ellenőrzésére irányuló adatmegismerésekre
külön törvények rendelkezései irányadók. Erre való hivatkozással az adatkezelő az
adatigénylést az igénylés tárgyát képező irat másolata helyett a jogviszony
alanyainak, a jogviszony típusának, a jogviszony tárgyának, a szolgáltatás és
ellenszolgáltatás mértékének és teljesítésének időpontjának megjelölésével is
teljesítheti.”
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4) az igényelt adatok kiadását a közfeladatot ellátó szerv arra hivatkozva tagadta meg,
hogy vélt konfliktus, egyéni érdeksérelem miatt kérte az adatigénylő a személyes
adatok kiadását → 6 eset
5) az adatigényléssel érintett dokumentum a közérdekű adat mellett többféle,
korlátozott nyilvánosságú adatot is tartalmazott, ezért a dokumentum egészének
kiadását megtagadta az adatkezelő
Az Infotv. 30. § (1) bekezdése értelmében, ha a közérdekű adatot tartalmazó
dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a
meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni.
6) az Infotv. hatályba lépését megelőzően keletkezett közérdekű adatok kiadására nincs
jogszabályi lehetőség → 1 eset
Adatkezelők csoportosítása
A bíróságok közül a 2016. évben 18-an, míg a 2017-es évben 22-en teljesítették az Infotv.
30. § (3) bekezdésébe foglalt kötelezettségüket. Megállapítható az, hogy 2017-ben 9 olyan
bíróság nyújtott be jelentést a Hatóságnak, melyek 2016-ban nem tették meg, ugyanakkor
4 olyan bíróság van, melyek 2016-ban igen, de 2017-ben nem tettek eleget
kötelezettségüknek.

Tatabányai
Törvényszék
Veszprémi
Törvényszék
Zalaegerszegi
Törvényszék

2016. évi adat
Budapest Környéki
Törvényszék
Debreceni
Törvényszék
Egri Törvényszék
Fővárosi Törvényszék
Győri Ítélőtábla
Győri Törvényszék
Kaposvári
Törvényszék
Kúria
Miskolci Törvényszék
Országos Bírósági
Hivatal
Pécsi Törvényszék
Székesfehérvári
Törvényszék
Szekszárdi
Törvényszék
Szolnoki Törvényszék
Szombathelyi
Törvényszék

2017. évi adat
Budapest Környéki
Törvényszék
Debreceni Ítélőtábla
Debreceni
Törvényszék
Egri Törvényszék
Fővárosi Ítélőtábla
Fővárosi Törvényszék
Győri Törvényszék
Gyulai Törvényszék
Kaposvári
Törvényszék
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Kecskeméti
Törvényszék
Kúria
Miskolci Törvényszék
Nyíregyházi
Törvényszék
Pécsi Ítélőtábla
Pécsi Törvényszék
Szegedi Törvényszék
Székesfehérvári
Törvényszék
Szolnoki Törvényszék
Szombathelyi
Törvényszék
Tapolcai Járásbíróság
Veszprémi
Törvényszék
Zalaegerszegi
Törvényszék
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A 2017. évi jelentések megvizsgálásából megállapítható, hogy a közfeladatot ellátó szervek
nagy hányada változó intenzitással tesz eleget a törvényi kötelezettségének.
A kormányhivatalok közül 15, míg a nagyobb létszámban működő önkormányzatok,
önkormányzati hivatalok közül 24-en küldték meg jelentésüket. Kiemelendő, hogy a
katasztrófavédelem szervezetébe tartozó megyei igazgatóságok és egyéb szervezetei közül
21-en tettek eleget az Infotv.-beli előírásnak.
Statisztika a 2013-2017. évekre
A Hatósághoz a 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. évekre vonatkozóan beérkezett elutasított
közérdekű adatigénylésekre vonatkozó jelentések megoszlását a következő táblázat foglalja
össze.

év

tájékoztatást
részben
elutasított
adó
elutasított
közérdekű
adatkezelők
közérdekű
adatigénylések
száma
adatigénylések

teljesített közérdekű
adatigénylések
(nem mindenki közli)

2013

114

424

nincs adat

nincs adat

2014
2015
2016
2017

156
162
228
202

384
482
484
586

41
63
109
175

2150
984
1900
3759

Az Infotv. 30. §-a szerint jelentést tevő adatkezelők számának alakulása
a 2013-2017. években
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tájékoztatást adó adatkezelők
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A Hatóság rendelkezésére álló adatok szerint 2013-ban 64, 2014-ben 87, 2015-ben 93,
2016-ban 89 olyan közfeladatot ellátó szerv volt, amely nem utasított el egyetlen közérdekű
adatigénylést sem. 2017-ben összesen 93 adatkezelő jelentésében található adat arra
vonatkozóan, hogy nem utasított el közérdekű adatigénylést.

Közfeladatatot ellátó szervek számának alakulása, melyek nem
utasítottak el adatigénylést (2013-2017)
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Ötödik melléklet

A vizsgált ügyek listája

Balassagyarmati Járásbíróság
1.P.20.016/2014/4.
4.P.20.071/2015/3.

Balassagyarmati Törvényszék
2.Pf.20.317/2015/4.
9.Pf.20.295/2014/7.
2.Pf.20.597/2015/8.
2.Pf.20.011/2016/4.
21.Pf.20.540/2016/5.

Budakörnyéki Járásbíróság
2.P.20.100/2013/4.
2.P.20.354/2013/6.
2.P.20.662/2013/10.
2.P.20.709/2013/9.
2.P.20.721/2013/10.
2.P.20.722/2013/11.
4.P.20.782/2013/8.
2.P.20.857/2013/7.
2.P.21.053/2013/5.
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2.P.20.953/2013/3.
2.P.20.954/2013/11.
2.P.20.955/2013/11.
2.P.20.956/2013/11.
2.P.21.012/2013/7.
2.P.21.013/2013/7.
2.P.21.014/2013/7.
2.P.21.070/2013/7.
2.P.21.100/2013/5.
2.P.21.104/2013/9.
2.P.21.173/2013/3.
2.P.21.175/2013/4.
2.P.21.176/2013/5.
2.P.21.177/2013/7.
2.P.21.178/2013/5.
2.P.21.202/2013/5.
2.P.21.203/2013/6.
2.P.21.214/2013/6.
2.P.21.224/2013/13.
2.P.21.229/2013/6.
2.P.21.254/2013/4.
4.P.21.332/2013/6.
4.P.21.334/2013/7.
4.P.21.356/2013/5.
4.P.21.369/2013/4.
139

2.P.20.022/2014/4.
2.P.20.024/2014/8.
2.P.20.025/2014/6.
2.P.20.062/2014/2.
2.P.20.068/2014/6.
4.P.20.070/2014/6.
2.P.20.093/2014/4.
2.P.20.122/2014/6.
4.P.20.124/2014/6.
2.P.20.153/2014/4.
2.P.20.154/2014/4.
16.P.21.157/2014/7.
2.P.20.397/2014/3.
4.P.20.467/2014/4.
2.P.20.474/2014/4.
2.P.20.478/2014/6.
2.P.20.539/2014/4.
2.P.20.588/2014/7.
2.P.20.781/2014/5.
2.P.20.782/2014/5.
2.P.20.783/2014/5.
2.P.20.793/2014/5.
2.P.20.812/2014/8.
2.P.20.846/2014/6.
2.P.20.850/2014/12.
140

4.P.20.939/2012/10.
16.P.20.597/2014/11.
2.P.20.961/2014/4.
4.P.20.611/2014/3.
2.P.20.686/2014/4.
2.P.20.712/2014/3.
2.P.20.738/2014/4.
2.P.20.794/2014/5.
2.P.20.967/2014/3.
16.P.21.157/2014/7.
2.P.20.031/2015/9.
2.P.20.057/2015/6.
2.P.20.102/2015/2.
2.P.20.165/2015/6.
2.P.20.210/2015/9.
2.P.20.211/2015/27.
2.P.20.838/2014/3.
2.P.20.257/2015/8.
2.P.20.460/2015/7.
2.P.20.471/2015/7.
2.P.20.485/2015/6.
2.P.20.499/2015/4.
2.P.20.596/2016/3.
2.P.20.643/2015/3.
2.P.20.665/2015/13.
141

2.P.20.667/2015/8.
2.P.20.732/2015/10.
2.P.20.758/2015/9.
2.P.20.759/2015/6.
2.P.20.886/2015/6.
2.P.20.910/2015/4.
2.P.20.916/2015/24.
2.P.20.952/2015/10.
4.P.21.005/2015/7.
2.P.20.098/2016/12.
2.P.20.149/2016/6.
2.P.20.150/2016/4.
2.P.20.225/2016/9.
2.P.20.422/2016/2.
2.P.20.423/2016/2.
2.P.20.510/2016/8.
2.P.20.596/2016/3.
2.P.20.601/2016/5.
2.P.20.705/2016/7.
2.P.20.751/2016/2.
2.P.20.765/2016/7.
2.P.20.766/2016/6.
2.P.20.833/2016/17.
2.P.20.896/2016/3.
2.P.20.901/2016/16.
142

2.P.20.950/2016/8.
2.P.20.999/2016/8.
2.P.21.135/2016/13.

Budapest Környéki Törvényszék, mint másodfokú bíróság
24.Pf.21.170/2016/8.
5.Pf.22.549/2013/5.
5.Pf.20.188/2014/4.
24.Pf.20.254/2015/3.
5.Pf.20.488/2014/5.
24.Pf.21.083/2014/4.
24.Pf.20.081/2015/3.
24.Pf.20.933/2014/5.
24.Pf.20.901/2014/3.
24.Pf.21.212/2014/3.
24.Pf.20.067/2015/9.
24.Pf.21.088/2014/4.
24.Pf.21.067/2014/3.
24.Pf.21.081/2014/4.
24.Pf.21.079/2014/4.
24.Pf.21.523/2014/3.
24.Pf.20.078/2015/3.
24.Pf.20.082/2015/5.
5.Pf.22.650/2013/3.
24.Pf.20.386/2015/4.
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24.Pf.20.079/2015/4.
24.Pf.21.524/2014/3.
24.Pf.21.335/2014/3.
24.Pf.21.498/2014/3.
8.Pf.20.147/2017/6.
8.Pf.21.650/2016/5.

Ceglédi Járásbíróság
5.P.20.351/2016/4.
5.P.20.350/2016/4.

Debreceni Járásbíróság
54.P.23.619/2016/9.
6.P.20.559/2015/6.
6.P.22.042/2013/2.

Debreceni Törvényszék, mint elsőfokú bíróság
10.P.21.124/2016/3.
6.P.21.116/2016/3.
5.P.21.117/2016/3.
7.P.21.115/2016/3.
6.P.21.815/2016/11.

Debreceni Törvényszék, mint másodfokú bíróság
144

1.Pf.20.050/2017/9.

Debreceni Ítélőtábla
Pkf.I.20.753/2016/2.
Pkf.I.20.690/2016/2.
Pkf.I.20.920/2016/2.
Pf.I.20.428/2017/6.
Pf.I.20.284/2015/3.

Egri Járásbíróság
1.P.20.407/2016/8.
6.P.20.620/2016/5.
7.P.20.710/2016/5.
17.P.20.106/2016/6.

Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság
47.Pf.641.937/2013/3.
47.Pf.630.954/2014/3.
47.Pf.639.031/2014/5.
47.Pf.640.912/2014/4.
47.Pf.630.929/2015/4.
47.Pf.631.652/2015/3.
47.Pf.631.813/2015/4.
47.Pf.632.197/2015/3.
47.Pf.633.137/2015/6.
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47.Pf.634.245/2015/4.
47.Pf.635.513/2015/3.
47.Pf.635.736/2015/4.
47.Pf.636.011/2015/5.
47.Pf.636.218/2015/3.
47.Pf.636.225/2015/4.
47.Pf.636.226/2015/4.
47.Pf.636.424/2015/3.
47.Pf.636.578/2015/3.
47.Pf.637.066/2015/4.
47.Pf.637.684/2015/7.
47.Pf.638.614/2015/3.
72.Pf.638.856/2015/6.
47.Pf.639.266/2015/3.
72.Pf.639.511/2015/4.
47.Pf.639.533/2015/4.
47.Pf.639.773/2015/4.
72.Pf.640.024/2015/4.
72.Pf.640.264/2015/4.
47.Pf.631.170/2016/3.
47.Pf.631.573/2016/4.
72.Pf.631.729/2016/5.
47.Pf.632.120/2016/4.
72.Pf.632.138/2016/6.
47.Pf.632.284/2016/3.
146

47.Pf.635.789/2016/3.
47.Pf.637.306/2016/5.

Fővárosi Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság
2.Pf.20.782/2013/3.
2.Pf.20.929/2013/7.
2.Pf.21.146/2013/4.
2.Pf.21.224/2013/5.
2.Pf.21.459/2013/6.
2.Pf.21.460/2013/4.
2.Pf.21.585/2013/6.
2.Pf.21.586/2013/10.
2.Pf.21.887/2013/3.
2.Pf.22.130/2013/4.
8.Pf.21.144/2013/5.
2.Pf.22.317/2013/3.
8.Pf.22.371/2013/3.
2.Pf.22.372/2013/4.
2.Pf.20.016/2014/7.
8.Pf.20.075/2014/4.
8.Pf.20.126/2014/4.
8.Pf.20.146/2014/5.
8.Pf.20.147/2014/5.
8.Pf.20.161/2014/10.
8.Pf.20.233/2014/5.
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8.Pf.20.234/2014/6.
8.Pf.20.264/2014/6.
21.Pf.20.394/2014/5.
21.Pf.20.395/2014/6.
21.Pf.20.396/2014/6.
21.Pf.20.397/2014/7.
21.Pf.20.398/2014/8.
21.Pf.20.438/2014/12.
8.Pf.20.504/2014/5.
8.Pf.20.594/2014/6.
8.Pf.20.619/2014/9.
8.Pf.20.620/2014/6.
8.Pf.20.822/2014/4.
2.Pf.20.869/2014/3.
8.Pf.20.896/2014/5.
2.Pf.20.906/2014/4.
2.Pf.20.949/2014/4.
2.Pf.20.977/2014/3.
8.Pf.21.061/2014/3.
2.Pf.21.098/2014/4.
8.Pf.21.138/2014/8.
8.Pf.21.149/2014/6.
8.Pf.21.342/2014/5.
8.Pf.21.343/2014/8.
8.Pf.21.466/2014/5.
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8.Pf.21.492/2014/5.
8.Pf.21.512/2014/5.
8.Pf.21.599/2014/5.
8.Pf.21.600/2014/3.
8.Pf.21.625/2014/4.
8.Pf.21.636/2014/4.
8.Pf.21.668/2014/8.
8.Pf.21.734/2014/3.
2.Pf.20.003/2015/3/II.
8.Pf.20.004/2015/5.
8.Pf.20.085/2015/3.
2.Pf.20.086/2015/3/II.
8.Pf.20.129/2015/6.
8.Pf.20.161/2015/4.
8.Pf.20.193/2015/4.
8.Pf.20.454/2015/3.
8.Pf.20.455/2015/3.
2.Pf.20.477/2015/3/II.
8.Pf.20.579/2015/4.
8.Pf.20.580/2015/3.
8.Pf.20.601/2015/3.
8.Pf.20.602/2015/4.
2.Pf.20.624/2015/3/II.
8.Pf.20.677/2015/6.
8.Pf.20.678/2015/4.
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8.Pf.20.698/2015/6.
8.Pf.20.730/2015/5.
8.Pf.20.752/2015/4.
8.Pf.20.785/2015/4.
8.Pf.20.802/2015/5.
8.Pf.20.858/2015/8.
2.Pf.20.958/2015/5/II.
8.Pf.21.018/2015/4.
2.Pf.21.026/2015/5/II.
8.Pf.21.048/2015/3.
2.Pf.21.050/2015/3/II.
8.Pf.21.051/2015/3.
8.Pf.21.092/2015/4.
8.Pf.21.093/2015/3.
8.Pf.21.094/2015/3.
2.Pf.21.095/2015/3/II.
8.Pf.21.122/2015/5.
8.Pf.21.166/2015/6.
8.Pf.21.168/2015/11.
2.Pf.21.192/2015/4/II.
8.Pf.21.194/2015/4.
2.Pf.21.277/2015/4/II.
2.Pf.21.278/2015/5.
8.Pf.21.290/2015/4.
8.Pf.21.291/2015/5.
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8.Pf.21.327/2015/7.
8.Pf.21.341/2015/10.
2.Pf.21.346/2015/5/II.
2.Pf.21.357/2015/4/II.
17.Pf.21.457/2015/5-II.
8.Pf.21.489/2015/3.
8.Pf.21.490/2015/6.
2.Pf.21.499/2015/4.
2.Pf.21.522/2015/4/II.
2.Pf.20.001/2016/5/I.
8.Pf.20.019/2016/3.
2.Pf.20.123/2016/6/II.
2.Pf.20.149/2016/7/II.
2.Pf.20.161/2016/3/II.
32.Pf.20.162/2016/7-II.
32.Pf.20.163/2016/4/II.
2.Pf.20.164/2016/4/II.
8.Pf.20.189/2016/3.
2.Pf.20.201/2016/3/II.
2.Pf.20.224/2016/5/II.
2.Pf.20.275/2016/4/II.
17.Pf.20.276/2016/5-I.
2.Pf.20.277/2016/4/II.
8.Pf.20.308/2016/3.
32.Pf.20.382/2016/14-II.
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32.Pf.20.309/2016/8-II.
32.Pf.20.310/2016/10-II.
8.Pf.20.381/2016/3.
8.Pf.20.447/2016/6.
32.Pf.20.448/2016/4/II.
32.Pf.20.468/2016/4.
32.Pf.20.469/2016/6-II.
32.Pf.20.470/2016/8-II.
32.Pf.20.487/2016/6-II.
32.Pf.20.510/2016/6-II.
2.Pf.20.511/2016/4/II.
32.Pf.20.565/2016/3-II.
32.Pf.20.572/2016/6-II.
32.Pf.20.630/2016/3-II.
32.Pf.20.653/2016/4-II.
8.Pf.20.679/2016/3.
8.Pf.20.731/2016/4.
32.Pf.20.753/2016/4-II.
8.Pf.20.772/2016/6.
8.Pf.20.733/2016/10.
8.Pf.20.893/2016/10.
8.Pf.20.908/2016/6.
8.Pf.20.977/2016/4.
2.Pf.21.050/2016/3/II.
8.Pf.21.101/2016/4.
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8.Pf.21.102/2016/3.
8.Pf.21.103/2016/6.
32.Pf.21.122/2016/6.
8.Pf.21.140/2016/6.
32.Pf.21.166/2016/4-II.
8.Pf.21.167/2016/3.
8.Pf.21.193/2016/9.
8.Pf.21.194/2016/4.
8.Pf.21.226/2016/7.
8.Pf.21.305/2016/6.
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32.Pf.21.419/2016/3-II.
8.Pf.21.437/2016/5.
8.Pf.21.478/2016/4.
8.Pf.21.479/2016/5.
2.Pf.20.180/2017/7/I.
8.Pf.21.467/2016/3.

Gyulai Járásbíróság
1.P.20.151/2015/8.
2.P.20.215/2016/8.
7.P.20.381/2016/11.
1.P.20.695/2016/5.

Gyulai Törvényszék, mint másodfokú bíróság
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9.Pf.25.656/2016/3.

Kaposvári Járásbíróság
13.P.21.188/2016/6.
3.P.20.593/2016/12-II.
4.P.21.118/2015/14-II.
6.P.21.105/2015/6/II.
13.P.20.871/2015/11-II.
7.P.20.604/2015/5-II.
13.P.21.212/2014/6.
4.P.21.127/2014/5.
9.P.20.540/2014/13.
7.P.20.231/2014/20.
13.P.21.480/2013/16.
6.P.21.769/2015/3/II.

Kaposvári Törvényszék
1.Pf.21.698/2016/4.
2.Pf.20.047/2016/3.
3.Pf.21.485/2014/3.
1.Pf.21.129/2014/4.
3.Pf.21.128/2014/2.

Kecskeméti Járásbíróság
19.P.20.335/2015/6-I.
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15.P.22.463/2014/6.
14.P.22.152/2015/3.
14.P.21.781/2016/11.
14.P.21.227/2016/4.
14.P.20.900/2014/5.
14.P.20.047/2016/5.
11.P.21.948/2016/4-II.
11.P.21.418/2016/8-II.
11.P.21.324/2016/16-II.
11.P.21.008/2016/4-II.
11.P.20.861/2014/12.
8.P.21.959/2015/6.
8.P.21.613/2015/10.
8.P.20.510/2015/6.
4.P.20.092/2016/6-I.
3.P.20.493/2015/7-II.

Kecskeméti Törvényszék, mint másodfokú bíróság
3.Pf.21.212/2015/4.
1.Pf.21.830/2016/4.
3.Pf.21.249/2015/4.
3.Pf.22.552/2015/8.
3.Pf.20.057/2017/3.
3.Pf.22.659/2016/4.
3.Pf.22.748/2016/9.
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3.Pf.20.989/2016/4.
2.Pf.22.173/2016/7.

Miskolci Járásbíróság
29.P.23.575/2013/14.
29.P.21.266/2013/27.
29.P.20.281/2016/17.
15.P.21.003/2015/12.
15.P.21.228/2014/18.
12.P.24.252/2013/4.
29.P.22.809/2015/18.
18.P.21.350/2013/6.
29.P.23.693/2013/6.
29.P.20.760/2015/7.
29.P.21.267/2013/27.
29.P.23.985/2013/9.
29.P.20.550/2015/10.
29.P.22.895/2015/18.
12.P.21.762/2016/7.
21.P.23.863/2014/8.
29.P.22.046/2014/17.
21.P.21.644/2016/6.
29.P.21.206/2013/8.
21.P.21.994/2013/9.

156

Miskolci Törvényszék, mint elsőfokú bíróság
13.P.21.409/2014/13.
10.P.21.551/2015/17.

Miskolci Törvényszék, mint másodfokú bíróság
2.Pf.21.522/2014/3.
1.Pf.21.666/2016/7.
2.Pf.20.590/2014/4.
2.Pf.21.451/2016/5.
1.Pf.21.242/2014/3.
2.Pf.21.537/2013/3.
1.Pf.20.975/2014/3.
2.Pf.20.851/2014/4.
1.Pf.22.160/2016/4.
2.Pf.21.822/2015/4.
2.Pf.21.693/2013/2.
1.Pf.21.143/2013/3.

Nyíregyházi Járásbíróság
1.P.21.067/2015/17.
1.P.23.541/2014/27.
3.P.20.476/2013/10.

Nyíregyházi Törvényszék, mint elsőfokú bíróság
1.P.20.134/2017/8.
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Nyíregyházi Törvényszék, mint másodfokú bíróság
2.Pf.20.469/2016/7.
2.Pf.21.791/2015/3.
4.Pf.20.095/2014/3.

Pécsi Járásbíróság
11.P.22.518/2014/24.
11.P.20.082/2014/13.
11.P.21.689/2016/6.
11.P.21.628/2014/10.

Salgótarjáni Járásbíróság
3.P.20.298/2015/13.

Szegedi Törvényszék, mint másodfokú bíróság
4.Pf.21.607/2016/6.
4.Pf.22.136/2016/4.

Szekszárdi Járásbíróság
27.G.40.011/2014/12.
27.P.20.527/2015/10.
27.P.20.459/2014/7.
27.P.20.654/2016/5.

158

Szekszárdi Törvényszék, mint másodfokú bíróság
13.Gpkf.50.008/2014/2.
13.Pf.20.706/2014/6.

Székesfehérvári Járásbíróság
1.P.21.388/2015/4.
1.P.21.933/2015/4.
7.P.20.167/2016/6.
11.G.21.739/2014/4.
11.P.21.219/2016/4.
13.G.40.067/2015/3.
14.P.21.273/2014/10.
17.P.21.023/2015/5.
18.P.21.581/2015/10.
7.P.21.717/2014/45.
12.P.21.509/2013/10.
15.P.23.079/2012/19.

Székesfehérvári Törvényszék, mint elsőfokú bíróság
14.P.20.576/2015/3.
27.P.20.099/2016/11.

Székesfehérvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság
2.Pf.21.795/2014/6.
21.Pf.21.922/2013/5.
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1.Pf.156/2016/11.
2.Pf.345/2015/5.
2.Pf.290/2016/11.

Szolnoki Járásbíróság
9.P.20.810/2015/5.

Szolnoki Törvényszék, mint másodfokú bíróság
1.Pf.21.208/2015/5.

Szombathelyi Járásbíróság
17.P.21.464/2015/11/I.
17.P.20.205/2015/4.
17.P.20.756/2015/8.
17.P.20.768/2015/3.
17.P.21.343/2015/11/I.
17.P.20.934/2015/4.
17.P.20.933/2015/4.
17.P.20.932/2015/5.
17.P.20.931/2015/3.
17.P.20.930/2015/4.
17.P.20.929/2015/4.
17.P.20.928/2015/6.
17.P.20.927/2015/4.
17.P.20.926/2015/4.
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17.P.20.925/2015/4.
17.P.20.924/2015/4.
17.P.20.579/2014/6.
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Szombathelyi Törvényszék, mint másodfokú bíróság
12.Pf.20.382/2016/8/I.
12.Pf.20.527/2014/6.
12.Pf.20.957/2016/7/I.
12.Pf.20.382/2016/8/I.
12.Pf.20.980/2015/4.
12.Pf.20.959/2015/5.
12.Pf.20.743/2015/3/I.

Tatabányai Járásbíróság
5.P.20.954/2014/15.
5.P.20.052/2014/7.
9.P.20.563/2013/13.
10.G.40.044/2015/4.
5.P.20.212/2015/10.
5.P.20.790/2014/4.

Zalaegerszegi Járásbíróság
12.P.21.168/2014/9.
19.P.20.240/2016/9.
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19.P.20.345/2016/5.

Az OBH által megküldött határozatok

Pécsi Törvényszék
2.Pf.20.929/2012/4.

Balassagyarmati Járásbíróság
1.P.20.811/2013/37.
4.P.20.845/2014/19.
4.P.20.352/2015/12.
6.P.20.011/2016/11.
4.P.20.253/2016/6.
4.P.20.274/2016/6.

Budakörnyéki Járásbíróság
2.P.21.360/2013/6.

Fővárosi Törvényszék
25.P.21.141/2016/4.
20.P.20.893/2016/17.
5.P.21.842/2016/4.
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19.P.23.919/2016/5.

Pesti Központi Kerületi Bíróság
4.P.87.067/2016/8.

Gyulai Járásbíróság
1.P.20.103/2016/11.

Veszprémi Járásbíróság
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8.P.21.979/2015/14-I.
8.P.20.135/2016/9.
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4.P.21.323/2016/2.
11.P.22.284/2016/3/I.
2.P.22.416/2016/7/I.
15.P.21.431/2013/5.
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14.P.20.428/2015/5.

Veszprémi Törvényszék
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