
A Debreceni Ítélôtábla Debrecenben, a 2005. no-
vember XX. napján megtartott nyilvános fellebbezé-
si tárgyaláson meghozta az alábbi végzést:

A hivatalos személy által kötelességszegéssel elkö-
vetett vesztegetés bûntette és más bûncselekmények
miatt K. R. A. és társai ellen indult Bf. XXX. szám alatt
folyamatban lévô büntetôügyben a büntetôeljárást fel-
függeszti, és az Alkotmánybíróság eljárását kezdemé-
nyezi, amelynek során indítványozza a büntetôeljárás-
ról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.) 206. § (3) bekez-
dése alkotmányellenességének megállapítását és ex
nunc hatállyal történô megsemmisítését.

I N D O K O L Á S

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság 2005. már-
cius 24-én kihirdetett XXX. számú ítélete ellen beje-
lentett védelmi fellebbezések folytán a Debreceni
Ítélôtáblán 2005. június XX-jén a Bf. XXX. szám alatt
indult másodfokú eljárás. Az elsôfokú eljárásban sor
került titkos információgyûjtés által szerzett adatok
bizonyítékként történô felhasználására is. A perben a
vád és az elsôfokú ítélet döntô bizonyítékát a nyomo-
zást megelôzôen végzett titkos információgyûjtés
adatai, a telefonlehallgatásokat rögzítô okiratok ké-
pezték.

A Debreceni Ítélôtábla elôtt folyamatban lévô ügy-
ben a titkos információgyûjtésre vonatkozó fôbb ada-
tok a következôk. A nyomozás irataihoz csatolt okirat
szerint a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatá-
nak (RSZVSZ) vezetôje nyilatkozott arról, hogy a
K. R. ellen indult ügyben a különleges eszköz alkal-
mazását a Pesti Központi Kerületi Bíróság engedé-
lyezte a 2.Ti . XXX. és a 2.Ti. XXX. számú végzés-
ben. A titkos információgyûjtés eredményét illetôen
a szigorúan titkos minôsítést feloldotta, és lehetôvé
tette a telefonlehallgatások nyílt eljárásba vonását.
A vádemeléskor ugyanakkor nem került sor a Be.
206. § (1) bekezdésének alkalmazására, tehát az ott
elôírt indítvány, a bírósági határozatok, a jelentés csa-
tolására, sôt még az engedélyezô bíróságok részérôl a
titkos információgyûjtés szabályosságát tanúsító iga-
zolások sem álltak rendelkezésre.

Az elsôfokú eljárásban a bíróság intézkedett a kü-
lönleges eszköz engedélyezése szabályosságának el-

lenôrzése iránt. Megkereséseire egyrészt a Fôvárosi
Bíróság titokvédelmi felügyelôje igazolta, hogy K. R.
A. (I. r. vádlott) XXXX hívószámú mobiltelefonjára a
Pesti Központi Kerületi Bíróság a 2002. szeptember
2-án hozott 2.Ti.Tük. XXX. számú végzésben 2002.
szeptember 3-a 16.00 órától 2002. december 1-je
16.00 óráig adott a lehallgatásra engedélyt. Ezen túl a
XXXX hívószámú, szintén az I. r. vádlott használatá-
ban lévô telefonra a Pesti Központi Kerületi Bíróság
a 2002. október 9-én kelt 2.Ti.Tük. XXX. számú vég-
zéssel 2002. október 9-e 16.00 órától 2002. december
16.00 óráig engedélyezte a lehallgatást. Az igazolás
szerint a titkos nyomozás eredeti célja az RSZVSZ
hozzájárulása alapján a Btk. 250. § (1) bekezdésébe
ütközô és a (3) bekezdés szerint minôsülô és bünte-
tendô vesztegetés bûntette.

Ezen túl bírósági irat 32. szám alatt a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Bíróság elnöke igazolta, hogy
Sz. G. (VIII. r. vádlott) XXXX hívószámú telefonjá-
ra a bíróság az 1994.El.T. XX. számú végzésével a
2002. július 16-án kelt végzéssel 2002. július 18. nap-
ján 8.00 órától 2002. október 15-e 8.00 óráig, valamint
az 1994.El.T. XXX. számú, 2002. október 8-án kelt
végzéssel 2002. október 15-e 8.00 órától 2003. január
12-e 8.00 óráig adott a lehallgatásra engedélyt.

Az igazolás más adatot nem tartalmaz. Sem a bûn-
cselekményt, sem az eredeti célt nem jelöli meg, de
azt sem, hogy konkrétan melyik bíróság adott enge-
délyt a különleges eszköz alkalmazására. A titkos
információgyûjtésrôl adott bírósági igazolás így alkal-
matlan a célhoz kötöttség vizsgálatára. Sem a bûncse-
lekményt, sem az eredeti célt nem határozta meg, így
a VIII. r. vádlott telefonlehallgatásának törvényessé-
gét még behatárolni sem lehet.

A titkos információgyûjtést végrehajtó RSZVSz il-
letékes vezetôje védôi megkeresésre közölte
álláspontját, mely szerint nem köteles a Be. 206. § (1)
bekezdésében írt, a titkos információgyûjtés elrende-
lésére irányuló indítvány, bírósági határozat, továbbá
a végrehajtásról készített jelentés megküldésére,
mert a Be. 206. § (3) bekezdése ezt nem írja elô. Az
úgynevezett eljárási szakaszt illetôen – véleménye
szerint – a szabályozásban joghézag van.

Az ítélôtábla a felülbírálati eljárás során észlelte,
hogy a Be. 206. § (3) bekezdésének azon szöveg-
része, hogy „a titkos adatszerzés eredménye más
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büntetôeljárásban, valamint a nyomozás elrendelé-
sét megelôzôen a bíró, illetôleg az igazságügy-mi-
niszter engedélyéhez kötött titkos információgyûjtés
eredménye büntetôeljárásban az általános szabályok
szerint [Be. 76. § (2) bekezdés] is csak akkor hasz-
nálható fel”, sérti az Alkotmány következô rendel-
kezéseit:

2. § (1) bekezdés: „[A] Magyar Köztársaság függet-
len, demokratikus jogállam.”

8. § (1)–(2) bekezdés: „[A] Magyar Köztársaság el-
ismeri az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen jo-
gait, ezek tiszteletben tartása és védelme az állam
elsôrendû kötelezettsége. „A Magyar Köztársaságban
az alapvetô jogokra és kötelességekre vonatkozó sza-
bályokat törvény állapítja meg, alapvetô jog lényeges
tartalmát azonban nem korlátozhatja.”

50. § (3) bekezdés: „[A] bírák függetlenek és csak
a törvénynek vannak alárendelve.”

57. § (1) bekezdés: „[A] Magyar Köztársaságban a
bíróság elôtt mindenki egyenlô, és mindenkinek jo-
ga van ahhoz, hogy az ellene emelt bármely vádat
vagy valamilyen perben a jogait és kötelességeit a tör-
vény által felállított független és pártatlan bíróság
igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el.”

57. § (3) bekezdés: „[A] büntetôeljárás alá vont
személyeket az eljárás minden szakaszában megilleti
a védelem joga.”

59.§ (1) bekezdés: „[A] Magyar Köztársaságban
mindenkit megillet a jó hírnévhez, a magánlakás sért-
hetetlenségéhez, valamint a magántitok és a szemé-
lyes adatok védelméhez való jog.”

Az Alkotmánybíróság már több határozatában ki-
fejtette a normavilágosság követelményével kapcso-
latos álláspontját. Ez alapján a jogbiztonságnak része
a világos és a jogalkalmazás során felismerhetôen ér-
telmezhetô és egyértelmû normatartalom. Ezt szem
elôtt tartva a következôket kell megállapítani. A Be.
206. § (3) bekezdése egyrészt rögzíti, hogy a „pre-
nyomozati” szakban végzett titkos információgyûjtés
eredménye az általános szabályok, vagyis a Be. 76. §
(2) bekezdése szerint használható fel. Ez a megoldás
az eljárási törvényben megfogalmazott, a bizonyíté-
kok szabad mérlegelésének és a tisztességes eljárás
alapjogi garanciáinak megfelel. Egyértelmû szûkítést
jelent azonban az a kitétel, hogy „is csak akkor hasz-
nálható fel, ha a Be. 201. §-ban meghatározott felté-
telek a büntetôeljárás, illetôleg a másik büntetôeljárás
esetében is fennállnak, és a felhasználás célja mege-
gyezik a titkos adatszerzés vagy titkos információ-
gyûjtés eredeti céljával”.

A Be. 201. §-ában meghatározott feltételekre való
hivatkozás helyes értelmezését nyilvánvalóan kétsé-
gessé teszi, hogy az 1994. XXXIV. törvény (Rtv.) 63.
§ (1) és 69. § (3) bekezdései a titkos információ-

gyûjtés végrehajtására szolgáló különleges eszközök
alkalmazását – a Be. 201. §-hoz képest – részben szé-
lesebb körben, részben pedig eltérô megfogalmazás-
sal rögzítik. Így a titkos információgyûjtés során szer-
zett adatokat a Be. 201. §-ában írt feltételeknek kell
megfeleltetni, amely a titkos információgyûjtéssel
kapcsolatos adatok elégséges szintû ismerete nélkül
eleve aggályosnak tûnik.

Ehhez képest a megsemmisíteni indítványozott
normaszöveg két helyen is használja a „más”, illetve
a „másik” büntetôeljárás fogalmát, amely a jogalkal-
mazó számára szintén nem biztosít a jogbiztonság kö-
vetelményét kielégítô egységes jogértelmezést. A tör-
vény szövegébôl még az is következhetne, hogy az
eredeti célszeméllyel szemben alkalmazott különle-
ges eszköz útján nyert adat más személy ellen indult
büntetôeljárásban is felhasználható. Ez viszont alap-
jaiban szemben áll a célhoz kötöttséggel szemben tá-
masztott elvárásoknak.

A megsemmisíteni indítványozott normaszöveg ér-
telmezésével kapcsolatban a különbözô testületi és
jogirodalmi álláspontok is ellentmondásosnak tûnnek.
A „Büntetôeljárási jog – Kommentár a gyakorlat szá-
mára” címû kiadvány olyan nézetet képvisel, hogy a
titkos információgyûjtéssel összefüggô adatok bün-
tetôeljárás során történô felhasználására lényegében
„nincs szabály”.

A Legfelsôbb Bíróság egyes döntéseit tartalmazó
Bírósági Határozatok címû kiadvány 2004/8. számá-
nak Fórum rovata a Be. 70/B. § (1) bekezdését érin-
tôen az alábbiakat tartalmazza: „[A] Be. 70/B. § (1)
bekezdésében felsoroltak nem jogosultak megismer-
ni az államtitkot, vagy a szolgálati titkot képezô hatá-
rozatot, amelyben a bíróság (nyomozási bíró) vagy kü-
lön törvényben erre feljogosított más szerv engedé-
lyezte a titkos adatszerzést. Egyébként az ilyen hatá-
rozat általában nem is tartalmaz a büntetôeljárás
szempontjából lényeges adatokat.”

Ezzel szemben a Legfôbb Ügyészség Ig.770/
2003.Legfü. szám alatt a Be. alkalmazásainak egyes
kérdéseirôl kiadott emlékeztetôje a 377. pontban
egyrészt rögzíti, hogy a nyomozás során titkosan szer-
zett adatot az ügyész a büntetôeljárásban bizonyíték-
ként akkor használja fel, ha az mással nem pótolható.
Majd a 378. pontban kifejtésre kerül, hogyha az
ügyész a titkosan szerzett adatot a büntetôeljárásban
bizonyítékként felhasználja, az adat államtitok jelle-
ge megszûnik, kivéve, amikor az adat a megszerzés
módjától függetlenül államtitok. Ugyanezen helyen
rögzítik azt az álláspontot is, hogy a titkos adat-
szerzésrôl készült, az iratokhoz csatolt okirat, továbbá a
titkos adatszerzés során megszerzett adat megismeré-
sére – bár a Be. 205. §-ának (2) bekezdése és a 206. §-
ának (1) bekezdése ebben a kérdésben mintha nem
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volna összhangban egymással – a gyanúsított és a vé-
dô az általános szabályok szerint jogosult.

Egyértelmûnek tûnik tehát, hogy a Legfelsôbb
Bíróság és a Legfôbb Ügyészség álláspontja közel
sem tekinthetô ebben a kérdésben egymáshoz közel
állónak.

A jogirodalomban is a legkülönbözôbb nézetek ke-
rültek ebben a körben közlésre. E helyütt az adott té-
mában kiemelkedô jártasságot felmutató és számos
publikációt közzétett Nyíri Sándor a Belügyi Szem-
le 2005/6. számában „A titkosan szerzett adat felhasz-
nálása a büntetôeljárásban” címû cikkére utalunk,
amely a következô gondolattal zárul: „A titkos infor-
mációgyûjtés eredményének felhasználására a tör-
vény nem tartalmaz szabályt. Az intézmények (már-
mint a titkos információgyûjtés és titkos adatszerzés)
rokonsága miatt „az ügyésznek a titkos információ-
gyûjtés eredményének felhasználásakor is a Be. sza-
bályait kellene alkalmazni.”

Mindehhez ismerni kell az e körben eddig folyta-
tott bírói gyakorlatot is, amely a titkos információ-
gyûjtés bizonyítékként történô felhasználása tekinte-
tében megelégedett egy ún. bírói igazolás beszerzé-
sével. Ennek egyrészt jogszabályi alapja nincs, más-
részt csak részleges információt tartalmaz az engedé-
lyezô határozat tartalmából, melybôl a perbíróság köz-
vetlenül nem ellenôrizheti a célhoz kötöttség meglé-
tét. Nagyon gyakran a bírósági határozat nem is tar-
talmazza a bûncselekmény megnevezését, pusztán
visszautal a rendôrség indítványára, hogy az abban
foglaltakra tekintettel ad engedélyt a különleges esz-
köz alkalmazására. Így lényegében a fenti bírói igazo-
lást készítô személy van abban a helyzetben, hogy
összevesse az indítvány és a bírói határozat tartalmát,
amelybôl a saját megítélése szerint elégségesnek tar-
tott adatot közöl az eljáró bírósággal.

Az Alkotmánybíróság a 47/2003. (X. 27.) AB hatá-
rozatában is kifejtette, hogy adott esetben, ha a fel-
tárt jogi hiányosságok feloldása meghaladja a jogalka-
lmazó értelmezési kompetenciáját, számos kollízió
pedig jogértelmezés útján csak önkényesen, esetle-
gesen, kiszámíthatatlan módon oldható fel, akkor
jogalkalmazói értelmezésnek már nem lehet helye.
Ez utóbbi, mármint a jogalkalmazói értelmezés
ugyanis csak olyan mûködôképes jogszabályra épül-
het, amely világosan kijelöli az adott jogintézmény
célját, alkalmazásának kereteit, szempontjait és rend-
jét. A pusztán jogértelmezésben jelentkezô ellent-
mondás nyilván nem elégséges ahhoz, hogy sor kerül-
hessen az Alkotmánybíróság eljárására, azonban a jo-
gi szabályozással szemben alapvetô kívánalom a jog-
biztonság, a normavilágosság, kiszámíthatóság köve-
telményeinek megtartása, ezért ha ebben a körben az
Alkotmányban biztosított alapjogok sérelme merül

fel, akkor feltétlenül indokolt az Alkotmánybíróság
véleménynyilvánítása.

Kétségtelen, hogy a titkos információgyûjtés jelle-
gét, részben céljait tekintve eltér a titkos adatsz-
erzéstôl. A bizonyíték beszerzés speciális, sajátos, az
alapjogokat igen jelentôsen érintô módjára figyelem-
mel azonban mindenképpen megkövetelendô, hogy
az eljárás törvényessége a részletekbe menôen igazol-
ható legyen. A titkos információgyûjtés törvényes vol-
ta, különösen a célhoz kötöttség csak akkor ellenôriz-
hetô teljes körûen, ha a Be. 206. § (1) bekezdésében
foglalt elôírást az ügyész a titkos információgyûjtés te-
kintetében is maradéktalanul teljesíti.

A törvényes vád fogalma a jogi szabályozás és a
joggyakorlat terén egyaránt kellôen kidolgozott.
Álláspontunk szerint, mivel a törvény az ügyész szá-
mára ír elô kötelezô rendelkezést – amely a Be. bizo-
nyítási teherrel kapcsolatos álláspontjának is tökéle-
tesen megfelel –, arra nézve, hogy a különleges esz-
közök használata esetén az ügyben eljáró bíróság szá-
mára csatoljon különbözô dokumentumokat, ezek
egyértelmûen a vádirat kötelezô mellékleteinek te-
kintendôk. Ezek hiánya ugyanis nem teszi lehetôvé
a fentiekben kifejtetteknek megfelelôen a törvényes
bizonyítás teljes körû lefolytatását.

Utaltunk már arra is, hogy a „pre-nyomozati” szak-
ban a különleges eszköz alkalmazására tett indítvány-
ról szóló bírósági határozat nagyon gyakran pusztán
visszautal az engedélyezés jogcímét és indokát te-
kintve az indítványban foglaltakra. Megítélésünk sze-
rint ez sérti az Alkotmánynak a bírói függetlenséggel
kapcsolatos rendelkezéseit is. Az Alkotmánybíróság
álláspontja szerint ugyanis a bírósági döntéshozatal
pusztán formális értelemben vett ellátása nem felel
meg az alkotmányossági követelményeknek. A bírói
munka alapvetô lényege ugyanis, hogy a döntés mér-
legelésen és ahhoz kapcsolódóan a döntést mega-
lapozó, azt legitimáló indokoláson alapuljon. A jogvis-
zonyokat eldöntô bírói eljárás ugyanis nem szólhat
más szervek elhatározásának formális jóváhagyásáról,
vagyis nem lehet más szervek döntéseinek formális
megjelenítôje [39/1997. (VII. 1.) AB határozat].

A bûnmegelôzés mint alkotmányos cél megköve-
teli a közrend, közbiztonság védelmében a hathatós
eszközök alkalmazását. Ez azonban csak az Alkot-
mány rendelkezéseinek megfelelôen történhet. A
célra rendelt adatgyûjtés csak az Alkotmány 59. § (1)
bekezdésében garantált adatvédelemhez való
alapjoggal összhangban álló törvényi szabályozás mel-
lett lehetséges.

A 24/1998. (VI. 9.) AB határozatban az Alkot-
mánybíróság kiemelte, hogy az adatvédelemmel szo-
ros összefüggésben álló információs önrendelkezési
jog nem korlátozhatatlan, de a korlátozás csak akkor
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alkotmányos, ha megfelel az Alkotmány 8. §-ából kö-
vetkezô feltételeknek. A személyes adatok továbbí-
tása, kezelése és felhasználása, az adatból új informá-
ció elôállítása akkor tekinthetô az Alkotmány 59. § (1)
bekezdésével összhangban állónak, ha az ellenôrizhe-
tôség érdekében garanciákat tartalmaz arra az esetre,
amikor ezekre az aktusokra az érintett tudta és bele-
egyezése nélkül kerül sor (ABH 1998. 191, 194.). A
15/1991. (IV. 13.) AB határozat a személyes adatok
feldolgozásának célhoz kötöttségét hangsúlyozva ki-
emelte, hogy az általánosságban, készletre történô
adatgyûjtés és -tárolás nem tekinthetô alkotmányos-
nak. (ABH. 1991. 40, 42–43.)

A Be. 206. § (3) bekezdés b) pontjában megfogal-
mazott célhoz kötöttség tekintetében az ítélôtábla a kö-
vetkezôket emeli ki.

A titkos információgyûjtés eredménye konkrét
büntetôeljárásban való felhasználásának alapvetô fel-
tétele, hogy a külön törvény [a nemzetbiztonsági
szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 58. § (1)
bekezdése, a Rendôrségrôl szóló 1994. évi XXXIV.
törvény 69. § (1)–(3) bekezdései] szerint foganatosí-
tott különleges eszközök alkalmazásának célja mege-
gyezzen a büntetôeljárásbeli felhasználás céljával.

A célhoz kötöttség fogalma három fô részbôl épül
fel. Az elsô releváns elem, hogy milyen államhatalmi
érdekbôl, milyen állami igény alapján kerül sor a kü-
lönleges eszközök, másképp fogalmazva a titkos
információgyûjtés alkalmazására. Ezen igények fa-
kadhatnak például az állambiztonság védelmébôl
vagy bûnüldözési érdekekbôl. A célhoz kötöttség má-
sik fontos pillére, hogy konkrétan mely bün-
tetôeljárást elôzött meg a „pre-nyomozati” szakban
folytatott titkos információgyûjtés, illetôleg milyen
bûncselekmények bizonyítékainak beszerzése végett
alkalmazzák a különleges eszközöket. A harmadik
elem pedig az, hogy ki a célszemély, akire irányul a
titkos információgyûjtés.

Az indítványt tévô tanács rámutat arra is, hogy a
titkos információgyûjtés során alapvetôen nem a cél-
zott bûncselekmény, hanem a különleges eszköz al-
kalmazására irányuló indítványban lévô esetleges
operatív adatok, a bíróság határozata pedig alapvetô-
en az engedélyezô bíró személye miatt minôsül
államtitoknak. A tárgyaláson lefolytatott bizonyítási
eljárás során az adatot minôsítônek, illetve az állam
büntetôigényét érvényesítô ügyésznek döntenie
kell: megismerhetôvé (felhasználhatóvá) teszi-e,
esetleg kivonatos, az érdemi államtitkot mellôzô, de
a bizonyítás szempontjából releváns adatokat még-
is tartalmazó iratokat, vagy, ha az államtitok megôr-
zéséhez fûzôdô érdek megelôzi a bûnüldözési érde-
ket, úgy mellôzi az azokra történô hivatkozást. Az
alapvetô alkotmányos jogok érvényre jutása érdeké-

ben a célhoz kötöttséget kiterjesztôen értelmezni
nem lehet.

Az Alkotmány 57. § (3) bekezdésével kapcsolatban
az indítványt tevô tanács az alábbiakra kíván rámutat-
ni. A tisztességes eljárásnak az emberi jogok és az
alapvetô szabadságjogok védelmérôl készült Római
Egyezmény kihirdetésérôl szóló 1993. évi XXXI. tör-
vényben (Egyezmény) és az Alkotmányban nem ne-
vesített, de általánosan és nem vitatottan elismert ele-
me a fegyverek egyenlôségének elve, amely a bün-
tetôeljárásban azt biztosítja, hogy a vádnak és a véde-
lemnek egyenlô esélye és alkalma legyen arra, hogy
a tény- és jogkérdésekben véleményt formálhasson
és álláspontját kialakíthassa [6/1998. (III. 11.) AB ha-
tározat]. A fegyverek egyenlôsége nem minden eset-
ben jelenti a vád és a védelem jogosítványainak tel-
jes azonosságát, de mindenképpen megköveteli,
hogy a védelem a váddal összevethetô súlyú jogosít-
ványokkal rendelkezzen.

Az Alkotmánybíróság fent hivatkozott határozatá-
nak és az ehhez kapcsolódó nemzetközi dokumentu-
moknak megfelelôen a „fair trial” (tisztességes eljá-
rás) olyan minôséget jelent, amelyet az eljárás egészé-
nek és körülményeinek figyelembevételével lehet
csupán megítélni. Ezért egyes részletek hiánya elle-
nére éppúgy, mint az összes részletszabály betartása
dacára, lehet az eljárás „méltánytalan” vagy „nem
tisztességes”.

Az Alkotmánybíróság elôbb felhívott határozata rá-
mutatott arra, hogy az eljárásban szereplô adatok és
dokumentumok megismerése és megfelelô biztosíté-
kok között birtoklása is a mindenképpen biztosítan-
dó jogok közé sorolható. Az Alkotmánybíróság hatá-
rozatát követôen a hatályos Be. 70/C. §-ában lényegé-
ben maradéktalanul átvette ezt az iránymutatást, ami-
kor a normaszövegben is megteremtette annak lehe-
tôségét, hogy a vád és a védelem most már törvényes
körülmények között juthasson akár államtitkot képe-
zô iratok birtokába is.

Kétségtelen, hogy az Alkotmánybíróság és a hivat-
kozott törvényszakasz indokolása is utal arra, hogy az
állambiztonsági érdek és ezen belül az államtitok vé-
delme hagyományosan és nemzetközileg is elfogadott
oka lehet e jog korlátozásának, természetesen csak
egy demokratikus társadalomban szükséges mérték-
ben. Az ítélôtábla jogértelmezése szerint ez a korláto-
zás csak olyan mértékû lehet, amely feltétlenül szük-
séges és indokolt. A büntetôeljárási törvény szabad bi-
zonyítási rendszere alapvetôen megköveteli, hogy a
kontradiktórius tárgyaláson felvett bizonyítás során a
perben részt vevô felek eljárási jogai döntô és lénye-
gi kérdéseket tekintve feltétlenül azonosak legyenek.
Ellenkezô esetben ugyanis a Be. 78. § (4) bekezdésé-
ben írt eljárási jogok lényeges korlátozása valósul meg.
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A védelemhez való jog alkotmányos bün-
tetôeljárási alapelv, amely az eljárás egész menetében
számtalan részletszabályban ölt testet. A garanciális
jog a büntetôeljárás alá vont személy azon jogaiban,
illetve a hatóságok azon kötelezettségeiben realizáló-
dik, amelyek biztosítják, hogy a vele szemben érvé-
nyesített büntetôjogi igényt megismerje, arról
álláspontját kifejthesse, az igénnyel szembeni érveit
felhozhassa, a hatóságok tevékenységével kapcsola-
tos észrevételeit és indítványait elôterjeszthesse, to-
vábbá védô segítségét vehesse igénybe. E jog tartal-
mát képezik a védô azon eljárási jogosítványai, illet-
ve a hatóságok azon kötelezettségei, amelyek részé-
rôl a védelem ellátását lehetôvé teszik [25/1991. (V.
18.) AB határozat].

Az Alkotmánybíróság következetes felfogása sze-
rint az Alkotmány 57. § (3) bekezdésében biztosított
védelemhez való jog a terhelt és a védô jogaiban ölt
testet. A terheltnek joga van ahhoz, hogy saját magát
védje és ahhoz is, hogy választása szerint védôt ve-
gyen igénybe. A védelemhez való jog alkotmányos
megítélése így csakis a terhelt és a védô jogainak
együttes szemlélete alapján lehetséges [6/1998. (III.
11.) AB határozat, ABH 1998, 91, 93; 14/2004. (V. 7.)
AB határozat, ABH 2004, 241, 256; 17/2005. (IV. 28.)
AB határozat, ABK 2005. április 218, 223].

Mindezek elôrebocsátása azért is indokolt, mert a
6/1998. (III. 11.) AB határozatban a hatékony és meg-
felelô felkészülést biztosító védelemhez való jognak
és ezzel összefüggésben a tisztességes eljárásnak a
fegyverek egyenlôsége elvének megvalósulását ille-
tôen van jelentôsége. A fegyverek egyenlôségének
feltétele, hogy az ügyben releváns adatokat a vád, a
terhelt és védô ugyanolyan teljességben és mélység-
ben ismerhessék meg. Az Alkotmánybíróság követ-
keztetésként megállapította: „[A] védelemhez való
jog és a fegyverek egyenlôsége az összes olyan doku-
mentum birtoklására és szabad használatára kiterjed,
amellyel a vád is rendelkezik.” (ABH. 1998, 91, 100.)

Az ítélôtábla röviden utalni kíván „a tisztességes
eljáráshoz való jog” fogalmával kapcsolatban kialakí-
tott álláspontokra. Az Alkotmánybíróság gyakorlata
azt mutatja, hogy azokban az esetekben, ahol a konk-
rét alkotmányos jogok (alapjogok vagy egyéb alkot-
mányos rendelkezések) sérelme merül fel, az alkot-
mányossági vizsgálat iránya alapvetôen nem a jogál-
lamisággal való ellentét, hanem a nevesített jogok ol-
daláról történik. Ezzel összefüggésben az Alkot-
mánybíróság megállapítja, hogy „a jogállamiság alkot-
mányos deklarálása tartalmi kérdésekben továbbutal
az egyéb nevesített elvekre és jogokra” [32/1991. (VI.
6.) AB határozat, ABH 1991, 146, 158.].

Másik határozatában az Alkotmánybíróság megál-
lapítja, hogy ha az alkotmányban tételesen rögzített

jog sérelme az eldöntendô kérdés, elsôsorban az al-
kotmány alapjogi katalógusa az irányadó (799/E/1998.
AB határozat). E megállapításokból azonban nem le-
het levonni olyan következtetést, hogy az alapjogi
kérdések kikerülnek a jogállam értelmezési körébôl.
Mindössze arról van szó, hogy a jogállami klauzula
tisztán alapjogi kérdésben akkor lép be, ha egyéb ne-
vesített elv vagy jog az alkotmány tételes rendelke-
zéseiben nem szerepel. Tipikus példája ennek a tisz-
tességes eljáráshoz való jog. Ezt a jogot az alkotmány
szövege nem tartalmazza. Az Alkotmány 57. § (1) be-
kezdésében foglalt, a független és pártatlan bíróság
igazságos és nyilvános tárgyalásához való jogból
ugyan következik a tisztességes eljáráshoz való jog,
ugyanakkor az Alkotmány 57. § (1) bekezdése nem
fedi le teljes egészében a tisztességes eljáráshoz való
jog alá tartozó garanciák összességét.

Amikor az Alkotmánybíróság elsô ízben felhívta e
jogot, azt a már kihirdetett és Magyarországra is köte-
lezô Egyezmény 6. cikk 1. pontjára utalva tette
[75/1995. (XII. 21.) AB határozat]. A késôbbiekben ez
a jog az Alkotmány „szintjére” az Alkotmány 57. § (1)
bekezdése és a jogállami klauzula együttes felhívásá-
val került, a jogállamiság, amelynek tehát éppúgy ré-
sze az eljárási garanciák biztosítása, mint a kihirdetett
nemzetközi szerzôdések érvényesülése, és tulajdon-
képpen „megtámogatja” az Alkotmány 57. § (1) be-
kezdését az alapjog (a tisztességes eljáráshoz való jog)
érvényesülése érdekében [43/1998. (I. 9.) AB határo-
zat]. A strasbourgi bíróság gyakorlatából kitûnik, hogy
a titkos információgyûjtés vonatkozásában a hangsú-
lyt elsôdlegesen arra fektették, hogy az információsz-
erzés ilyen módja törvényi szabályozáson alapult-e
vagy sem (Valenzuela Contreras kontra Spanyolor-
szág, 1998.). Az így szerzett adatok bizonyítékként
történô felhasználását illetôen pedig akkor sérül az
Egyezmény 6. cikkében írt szabályozás, ha a felhasz-
nált bizonyítékok a fentiekben kifejtetteknek is meg-
felelôen az eljárás egészének a tisztességes voltát kér-
dôjelezik meg.

Ugyancsak egyértelmû a strasbourgi bíróság gya-
korlata a tekintetben is, hogyha a titkos információ-
és adatgyûjtés során beszerzett adatok bizonyítékká
válnak, úgy azokat a védelem számára is megismer-
hetôvé kell tenni. E körben hivatkozni lehet a Lüdi
kontra Svájc esetre (BH. 1992/11.). A bíróság ebben
az ítéletben hivatkozott állandó esetjogára, miszerint
a bizonyítékot általában a vádlott jelenlétében, nyil-
vános tárgyaláson kell elôterjeszteni, a kétoldalú ér-
vek tükrében. Ez alól csak a védekezés jogának
messzemenô figyelembevételével lehetnek kivéte-
lek. Ez a jogeset egyértelmûen felhívja a figyelmet
arra, hogy a titkosan megszerzett információt bizonyí-
tékként az ügyfélegyenlôség és a védelmi jogok ma-
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radéktalan tiszteletben tartásával lehet csak felhasz-
nálni.

A strasbourgi bíróság gyakorlatát illetôen utalni
kell a Rowe és Davis kontra Egyesült Királyság elle-
ni ügyében kifejtettekre is, amelyben a bíróság meg-
állapította, hogy az ügyben lefolytatott eljárás nem fe-
lelt meg az Egyezmény 6. cikk 1. pontjában megha-
tározott feltételeknek, amelyek alapján az ügyre vo-
natkozó egyetlen, akár a vádlottat terhelô, akár mel-
lette szóló bizonyítékot sem lehet a védelemtôl elzár-
ni, és a bírósági eljárásban minden tekintetben bizto-
sítani kell az esélyek egyenlôségét a tisztességes tár-
gyaláshoz való jog érvényesülése érdekében. A Jasper
kontra Egyesült Királyság, illetve a Fitt kontra Egye-
sült Királyság elleni ügyben hasonló álláspontot ala-
kított ki a bíróság, amikor kifejtette, hogy a bizonyí-
tékokhoz való hozzájutás és e körben a védelem jo-
gait érintô korlátozások esetén különös gonddal kell
törekedni az esélyek egyenlôségének biztosítására.

Az indítványozó tanács álláspontja szerint a Be.
206. § (3) bekezdés alkotmányellenes szövegrésze
mellett indokolt a bekezdés a) és b) pontjában írtak
megsemmisítése is. Ezek ugyanis önmagukban már
nem értelmezhetôk. Az Alkotmánybíróság a 47/2003.
(X. 27.) AB határozatában rámutatott arra, hogy a
jogalkalmazó gyakorlat számára önmagában értelmez-
hetetlen, ezért az Alkotmánynak megfelelô módon

nem alkalmazható „normarészeket” akkor is meg kell
semmisíteni, ha azok önmagukban nem alkot-
mányellenesek, ám az alkotmányellenesnek nyilvání-
tott részek nélkül nem alkalmazhatók.

Megjegyzendô még, hogy a folyamatban lévô Be.-
módosításnak (IM/Bünt/2005/125. számú tervezet)
95. § (7) bekezdésének az a rendelkezése, hogy a tit-
kos információgyûjtésrôl a megyei bíróság elnöke ad
igazolást, szintén nem felel meg az alkotmányos elvá-
rásoknak. Jóllehet a korábbiakhoz képest részlete-
sebb adatok közlését írja elô, megítélésünk szerint
azonban a fent hivatkozottaknak megfelelôen ez sem
nyújt elegendô és megfelelô szintû garanciát a véde-
lem számára. A szabályozás alkotmányellenessége a
tervezet tekintetében is a fenti okok alapján megál-
lapítható.

A Debreceni Ítélôtábla a kifejtettekre tekintettel
az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. tör-
vény 38. § (1) bekezdése alapján a hivatkozott jogsz-
abályhely alkotmányellenességének utólagos vizsgá-
latát kezdeményezte – a Be. 266. § (1) bekezdés b)
pontjának megfelelôen – az eljárás felfüggesztése
mellett.
Debrecen, 2005. november 2.

Dr. Kardos Sándor, a tanács elnöke
dr. Gömöri Olivér, elôadó bíró

dr. Háger Tamás, bíró

F U N D A M E N T U M  /  2 0 0 6 .  1 .  S Z Á M1 1 8 /  D Ö N T É S  E L Ô T T


