
F U N DA M E N T U M  /  2 0 14 .  1 – 2 .  S Z Á M D O K U M E N T U M  É S  K O M M E N TÁ R  /  115

Az információszabadság huszonöt esztendős hazai 
történetének 2010 óta tapasztalható hanyatlása1 im-
már újabb jelenséggel bővült. Erodálódása ugyanis 
egyre jobban érzékelhető az Alkotmánybíróság dön-
téseiben is. Ehhez szolgál adalékkal az alábbi írás.2 

Az Alkotmánybíróság (AB) a közelmúltban az in-
formációszabadságot érintő – a döntés-előkészítő ada-
tok nyilvánosságára vonatkozó – két nagyon hason-
ló ügyben, két alkotmányjogi panasz alapján hozott 
határozatot, mégpedig e jog hazai történetében eddig 
példátlan módon: mindkét esetben a legszűkebb sza-
vazattöbbséggel, azaz 8:7-es arányban. E fejlemény 
még drámaibbnak tűnik, ha fi gyelembe vesszük, hogy 
1990–2011 között az Alkotmánybíróság által hozott 
74,3 az információszabadságot érintő döntésből 71 
különvélemény nélkül született. Mindössze tehát 3 
olyan eset fordult elő, ahol a bírák között e jog értel-
mezését érintő – különvéleményben is megnyilvánu-
ló – nézetkülönbség alakult ki (egy ügyben 4 külön-
vélemény,4 egy másik ügyben 2 párhuzamos indoko-
lás5 és egy további ügyben 1 különvélemény6). Ezzel 
szemben a 2012–2014 márciusa között született 4 
információszabadságot érintő döntésből 3 olyan volt, 
amely megosztotta a bírákat: egy ügyben 1 különvé-
lemény és 1 párhuzamos indokolás,7 a jelen írás tár-
gyát képező két ügyben 7–7 különvélemény. 

E két döntés egy cikkben történő vizsgálatát azon-
ban nem pusztán ez a körülmény indokolja, hanem 
az is, hogy – úgy tűnik –, az információszabadságot 
érintő ügyek alkotmánybírósági sorsa fordulópont-
hoz érkezett. Két olyan határozatról van szó, melye-
ket akár rutinügyeknek is tekinthetnénk, hiszen a 
testület korábbi határozatai lényegében lefektették 
egyrészt a közszféra döntéshozatali eljárásai során 
keletkezett adatok nyilvánosságára vonatkozó értel-
mezés alapjait, másrészt meghatározták az ilyen 
ügyekben eljáró bíróságok kötelezettségeit. Előre kell 
bocsátanom: a testület súlyos megosztottságát nem 
az okozta, hogy időközben a jogi keretek megváltoz-
tak volna és az új jogszabályi környezet új értelme-
zést indokolt. Mint látni fogjuk, arról sincs szó, hogy 
a kisebbségben maradt bírók által megfogalmazott 
különvélemények az információszabadság valamifé-
le új felfogását, újfajta értelmezését jelenítik meg. De 

hogy ezt valóban láthassuk, az írás kénytelen a kü-
lönvéleményeket az e műfajban megszokottnál na-
gyobb terjedelemben bemutatni.

Az előadó bíró mindkét esetben Stumpf István 
volt, a többségi döntést pedig ugyanaz a hét bíró (Bal-
sai István, Dienes-Oehm Egon, Juhász Imre, Len-
kovics Barnabás, Pokol Béla, Salamon László és Szí-
vós Mária) opponálta. A korábbi ügy: a Fővárosi 
 Bíróság 8.P.23.480/2011/3. számú8 és a Fővárosi Íté-
lőtábla 2.Pf.22.200/2011/3. számú9 ítélete Alap tör-
vény-ellenességének megállapításáról és megsem-
misítéséről szóló 21/2013. (VII. 19.) AB határozat 
(a továbbiakban: ABH1), a mintegy fél évvel ké sőb-
bi pedig a Kúria Pfv.IV.21.705/2011/4. számú ítéle-
te Alaptörvény-ellenességének megállapításáról szó-
ló 5/2014. (II. 14.) AB határozat (a továbbiakban: 
ABH2) volt. Az ABH1 az Operaház átvilágítása so-
rán keletkezett jelentés, az ABH2 a Pécsi Vízmű Zrt. 
átvilágításáról készült jelentés megismerhetőségéről 
szóló bírói ítéletek elleni alkotmányjogi panaszról 
döntött. 

az elõzmÉnyekrõl

A közszféra döntéshozatali eljárásainak jogi védel-
me a nemzetközi gyakorlatban ismert és elfogadott. 
Az információszabadság-törvények és a nemzetközi 
jogi dokumentumok lehetővé teszik, hogy a hatósá-
gok időlegesen elzárják a nyilvánosságtól azokat a 
dokumentumokat, amelyek a döntés-előkészítés során 
keletkeztek. A hazai szabályozásból ugyanakkor jó 
ideig hiányzott ez a fajta rendelkezés. A személyes 
adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvános-
ságáról szóló 1992. évi LXIII. törvénybe (Avtv.) csak 
1995-ben, egy alkotmánybírósági döntés nyomán ke-
rült be az a szabály, hogy a belső használatra készült, 
valamint a döntés-előkészítéssel összefüggő adat a 
keletkezését követő harminc éven belül nem nyilvá-
nos.10 A pártállami levéltári törvény, valamint a párt-
állami titokszabályozás alkotmányosságát vizsgáló, 
egy évvel korábban elfogadott 34/1994. (VI. 24.) AB 
határozat ugyanis az európai gyakorlatra utalva ki-
mondta, hogy „a belső használatra szánt munkaanya-
gok, emlékeztetők, tervezetek, vázlatok, javaslatok, 
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a szervezeten belül váltott levelek, általában a dön-
tés-előkészítés körében alkotott iratok, amelyek nyil-
vánosságra hozatala jelentősen hátráltathatja a köz-
tisztviselőket feladataik teljesítésében, rendszerint 
mentesek a nyilvánosság alól. Éppenséggel a köz-
tisztviselői munka színvonalának és hatékonyságá-
nak garanciális intézménye, hogy a köztisztviselők 
döntés-előkészítése szabadon, informálisan és a nyil-
vánosság nyomásától mentesen folyik. Ezért az ak-
tanyilvánosság a közbülső munkaanyagokra nem, 
hanem csak a végeredményre vonatkozik.”11 

Nyolc évvel később, az Avtv. 2003-as módosítá-
sakor a jogalkotó a 30 éves időtartamot 20 évre csök-
kentette. Az idézett rendelkezés azonban még e kor-
rekcióval sem állta ki az alkotmányosság próbáját. 
2004-ben az Alkotmánybíróság újabb döntést ho-
zott, ezúttal a titoktörvény szolgálati titokra vonat-
kozó és a döntés-előkészítő iratok Avtv-beli szabá-
lyozásának alkotmányosságáról 
(12/2004. (IV. 7.) AB határozat). 
A testület alkotmányellenes mu-
lasztást állapított meg. Kimond-
ta, hogy a „döntés-előkészítéssel 
összefüggő”, illetve „belső haszná-
latra készült” adatoknak a törvény-
ben megjelölt köre bizony talan, s 
ezeknek a határozatlan fogalmak-
nak az alkalmazása a közérdekű 
adatok nyilvánosságát érintő önkényes korlátozást 
eredményezhet. A jogalkotó elmulasztotta annak 
megjelölését, hogy milyen alkotmányos célból kerül-
het sor a korlátozásra.

Ez az érvelés voltaképpen megismétli az adatvé-
delmi biztos egy évvel korábbi állásfoglalását, mely 
szerint „…az Avtv. 19. § (5) bekezdésével kapcsolatos 
adatvédelmi biztosi jogértelmező gyakorlat azon alapul, 
hogy az ilyen iratok visszatartásának hasonló indoka 
van, mint a szolgálati titokká minősített dokumentumo-
kénak: a közigazgatás illetéktelen befolyástól mentes mű-
ködésének, pártatlanságának, jogszerűségének védelme, 
de olyan adatkörre vonatkozóan, amelynek szolgálati ti-
tokká minősítése – megsértésének büntetőjogi fenyegetése 
– indokolatlanul szigorú volna.”12 

Az AB előbb idézett határozata témánk szem-
pontjából nemcsak ezért fontos, mert előírta, hogy a 
döntés-előkészítéssel összefüggő információk időle-
ges elzárása csak akkor tekinthető alkotmányosnak, 
ha a nyilvánosság veszélyeztetné a közfeladat ellátá-
sát, a közfeladatot ellátó szerv illetéktelen külső be-
folyástól mentes működését. E határozat kitért arra 
is, hogy az információszabadság mint alkotmányos 
alapjog „…érvényesülése érdekében biztosítani kell a nyil-
vánosságkorlátozás feletti érdemi és hatékony bírói jog-
orvoslati lehetőséget, melynek a formai kritériumok vizs-

gálatán túlmenően ki kell terjednie a nyilvánosságkorlá-
tozás indokoltságának tartalmi vizsgálatára.”13 Jóllehet 
ezt a megállapítást a testület a szolgálati titok miat-
ti információ-visszatartással összefüggésben teszi, 
nem kétséges, hogy a jogorvoslati eljárás során az ér-
demi bírósági mérlegelés a közérdekű adatok meg-
tagadása más eseteiben sem mellőzhető, hiszen az 
Avtv. 21. §-a a megfelelő jogorvoslat garanciájaként 
valamennyi adatigénylésre vonatkozóan kezdettől 
fogva előírta, hogy ha a közérdekű adatra vonatko-
zó kérést nem teljesítik, a kérelmező a bírósághoz 
fordulhat, és a megtagadás jogszerűségét és megala-
pozottságát az adatot kezelő szervnek kell bizonyí-
tania.

Sajnálatos módon a határozat ugyanakkor nem el-
lentmondásmentes. Leszögezi, hogy „…önmagában 
az a tény, hogy egy adat a közfeladatot ellátó szerv min-
dennapi munkája során, illetve a szerv döntésének elő-

készítésével kapcsolatban keletkezett, 
még nem indokolja meg felelően a 
közérdekű adat […] elzárását a nyil-
vánosságtól. A korlátozás egyfelől 
akkor indokolt, ha azt az Avtv. 19. 
§ (1)–(3) bekezdése lehetővé teszi, 
másfelől akkor, ha a közérdekű adat 
nyilvánosságra hozatala veszélyez-
teti a közfeladat ellátását, állami fel-
adat külső befolyástól mentes gya kor-

lását. A közfeladatot ellátó szervek és személyek kényel-
mi szempontjai nem élvezhetnek elsőbbséget egy alap vető 
joggal szemben.”14 Ám azt is mondja, hogy „az Avtv. 
19. § (5) bekezdése formális szempontok alapján rendeli 
el a közérdekű adatokhoz való hozzáférés korlátozását, 
hiszen az adatkezelőnek elegendő azt állítania, hogy az 
adat döntés-előkészítéssel kapcsolatos, illetve belső hasz-
nálatra készült. Az ilyen közérdekű adatok nyilvános-
ságát nemcsak a jogszerű, hatékony és befolyásmentes 
döntéshozatal érdekében indokoltan, hanem indokolat-
lanul, a döntéshozatalt követő időre is minden esetben 
korlátozza. A törvényalkotó a döntés-előkészítéssel kap-
csolatos adatokkal összefüggésben tehát nem tesz kü-
lönbséget a nyilvánosságnak a döntéshozatalt megelő-
ző, illetve azt követő korlátozása között.”15 (Kiemelés 
tőlem – K. Zs.) Ez a megfogalmazás azt sejteti, mint-
ha a nyilvánosság-korlátozásnak eltérő feltételei len-
nének a döntés előtt, mint azt követően.

Ugyancsak félrevezető, hogy az Indokolás III. 3. 
pontja a döntés-előkészítő adatokkal összefüggésben 
hat esetben használja az „automatikus nyilvánosság-
korlátozás” kifejezést, óhatatlanul azt sugallva ezzel, 
hogy e körben nemcsak szükségtelen, de kizárt az 
adatkezelői mérlegelés, mi több a pontos indoklási 
kötelezettség. Csak a tüzetesebb értelmezésből derül 
ki, hogy a testület voltaképpen nem az automatikus, 

elõre kell bocsÁtanom: a 
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hanem a formális minősítést mellőző nyilvánosság-
korlátozásra „gondolt”. „Az ún. automatikus nyilvá-
nosságkorlátozás tulajdonképpen egyfajta könnyítést je-
lent a közérdekű adatokat kezelők számára, hiszen a dön-
tés-előkészítéssel kapcsolatos adatokat, iratokat – azok 
keletkezésének pillanatában – nem kényszerülnek egyen-
ként titkosítani.”16

Az AB döntése nyomán 2005-ben az Avtv. ismét 
módosult.17 Az előbbiekben jelzett ellentmondás 
pedig immár bekerült a törvény szövegébe. Az új 
19/A. § szerint „…a döntés meghozatalára irányuló el-
járás során készített vagy rögzített, 
a döntés megalapozását szolgáló adat 
a keletkezésétől számított tíz évig 
nem nyilvános. Ezen adatok megis-
merését az azt kezelő szerv vezető-
je engedélyezheti. A döntés megala-
pozását szolgáló adat megismerésére 
irányuló igény a döntés meghozata-
lát követően akkor utasítható el, ha 
az adat megismerése a szerv törvé-
nyes működési rendjét vagy feladat- 
és hatáskörének illetéktelen külső be-
folyástól mentes ellátását, így különösen az adatot kelet-
keztető álláspontjának a döntések előkészítése során 
történő szabad kifejtését veszélyeztetné.” Ez a szöveg 
sem zárja ki azt az értelmezést, hogy a nyilvánosság-
korlátozás tartalmi kritériumait csak a döntés utáni 
adatigénylések esetében kell az adatkezelőnek és más 
jogalkalmazóknak szem előtt tartani. (Az Avtv-t fel-
váltó, sebtében összecsapott Infotv. pedig lényegét 
tekintve ezt az ellentmondásos szöveget vette át azzal 
a – dolog érdemét nem érintő – kiegészítéssel, hogy 
ezen adatok megismerését – az adat megismeréséhez 
és a megismerhetőség kizárásához fűződő közérdek 
súlyának mérlegelésével – az azt kezelő szerv veze-
tője engedélyezheti.)

2006-ban az AB a kormányülések dokumentálá-
sával és e dokumentumok nyilvánosságával kapcso-
latos 32/2006. (VII. 13.) AB határozatában megerő-
sítette a bíróságok kötelezettségét arra vonatkozóan, 
hogy a közérdekű adatok megtagadásának jogszerű-
ségét és indokoltságát vizsgálja. A határozat szerint 
„…bárki kérheti a kormánytól a közérdekű adatok meg-
ismerhetővé tételét. Ha a kormány az igényt azon az ala-
pon tagadja meg, hogy a kért adat államtitok, és ezért az 
igénylő által meg nem ismerhető, akkor a bíróság előtt a 
kormány köteles bizonyítani érveinek jogszerűségét és 
megalapozottságát. Az adatvédelmi biztos felszólítása 
alapján a közérdekű adatot igénylő által indított perben 
is a bíróság jogosult dönteni abban a kérdésben, hogy a 
kérdéses adat minősítése az Alkotmánynak és az alkot-
mányos jogszabályoknak megfelelően történt-e. Egyes 
közérdekű adatok államtitokká minősítésének indokolt-

ságát az Alkotmánybíróság nem vizsgálhatja, az ugyan-
is az Avtv. 21. és 26. §-ai alapján a bíróság feladata. 
Az államtitokká minősítés tartalmi indokoltsága törvé-
nyi követelmény, ezért annak felülvizsgálata során a bí-
róság is tartalmi kontrollt végez.”18

2012 januárjában az Avtv. helyébe az informáci-
ós önrendelkezési jogról és az információszabadság-
ról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) lépett, az 
elemzés tárgyát képező két alkotmányjogi panasz 
ügyének elbírálásakor azonban az AB-nak a bepa-
naszolt bírósági ítéletek születésekor hatályos Avtv. 

fi gyelembevételével kellett dönte-
nie. A köz társasági Alkotmányt 
felváltó Ma gyarország Alaptörvé-
nye címet viselő, 2012. január 
1-jétől hatályos dokumentum VI. 
cikkének (2) bekezdése kimond-
ja, hogy „mindenkinek joga van a 
személyes adatai védelméhez, va-
lamint a közérdekű adatok meg-
ismeréséhez és terjesztéséhez.” Ez 
a rendelkezés csak annyiban jelent 
változást a köztársasági Alkot-

mányhoz képest, hogy az információszabadságot a 
véleménynyilvánítás és szólásszabadság helyett a sze-
mélyes adatok védelméhez fűződő joggal foglalta egy 
mondatba. Az Alaptörvény az információszabadsá-
got érintő másik rendelkezése a 39. cikk (2) bekez-
dése, amely a költségvetési fegyelem megerősítésé-
nek jegyében kimondta, hogy „…a közpénzekkel gaz-
dálkodó 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 közpén-
zekre és a nemzeti vagyonra vonatkozó adatok közérde-
kű adatok.” Félretéve itt most e deklaráció fogalmi 
zavarainak elemzését,19 csupán annyit érdemes meg-
jegyezni, hogy relevanciája témánk szempontjából 
annak ellenére sincs, hogy mindkét ügy közpénzek-
kel összefüggő adatok nyilvánosságát érinti. Attól 
ugyanis, hogy valamely adat közérdekű, nem lesz au-
tomatikusan nyilvános is, hiszen akár minősített adat-
ként, akár – mint esetünkben – döntést megalapozó 
információként a törvény lehetővé teszi a nyilvános-
ságtól való elzárásukat.

az operahÁz-Ügy

Az ABH1 alapját képező ügyben az indítványozó a 
Magyar Állami Operaház átvilágításával összefüg-
gő jelentések kiadását kérte a Nemzeti Erőforrás Mi-
nisztériumtól. A NEFMI arra hivatkozva tagadta 
meg az adatigénylés teljesítését, hogy azok döntés-
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előkészítő iratok, döntés pedig az Operaházzal kap-
csolatban még nem született. Ezt követően az indít-
ványozó keresetet indított közérdekű adatok kiadá-
sa iránt.

Az elsőfokú ítélet

Az első fokon eljáró Fővárosi Bíróság a keresetet el-
utasító ítéletének legfőbb megállapításai a követke-
zők voltak:

a) A felperes által kért jelentés önmagában nem 
minősül közérdekű adatnak, legfeljebb közérdekű 
adatot tartalmazhat, azt azonban a felperes nem je-
lölte meg, hogy a miniszteri biztos jelentéséből mely 
tény, adat megismerését szeretné. 

b) Az Avtv. 20. § (3) bekezdése szerint az adato-
kat tartalmazó dokumentumról, vagy dokumentum-
részről, annak tárolási módjától függetlenül az igény-
lő másolatot kaphat. E jogszabá-
lyi rendelkezés azonban a bíróság 
szerint arra nem enged következ-
tetni, hogy egy 600 oldalas jelen-
tés vonatkozásában bárki kérhet-
né annak oly módon való megis-
merését, hogy az adatke zelőre 
bízza a meg nem ismerhető részek 
felismerhetetlenné tételét. A fel-
peres igénye a közér dekű adat 
megismerése iránt általánosan 
megfogalmazott volt, abban sem-
milyen konkrét adatot nem jelölt 
meg, ennélfogva kereseti kérelme 
akkor sem volna teljesíthető, ha az 
adatkezelőnek a döntés-előkészí-
tő adatokra történő hivatkozása nem lenne megala-
pozott. Ugyanis a feladat- és hatáskörébe tartozó dön-
tés meghozatalára irányuló eljárás során készített, a 
döntés megalapozását szolgáló adat nem nyilvános. 

c) Az adatkezelő arra hivatkozott, hogy a közér-
dekű adat kiadása iránti igény közlésekor a minisz-
teri biztos jelentése még el sem készült, tehát annak 
megismerése és az annak alapján való döntés meg-
hozatala sem történt meg. (Itt a bíróság – sajátos 
módon – ellentmondásba kerül saját magával. Az in-
dokolás korábbi részében ugyanis abból indult ki, 
hogy az adatkezelő arra hivatkozott, hogy mivel az 
Operaház vizsgálata az irányító szerv részéről még 
nem zárult le, a kért dokumentumot nem áll módjá-
ban kiadni, nem pedig arra, hogy a dokumentum 
nem létezik. Mint alább látni fogjuk, ezt erősítette 
meg a másodfokú ítélet is.)

d) Az adatigénylő felperes kérdésre úgy nyilatko-
zott, hogy bizonyítási indítványa nincsen, vagyis az 

alperesi közlést elfogadta. (Az ítéletnek ez a monda-
ta egészen különös, tekintve, hogy az Avtv. egyér-
telmű rendelkezése szerint a bizonyítási teher ezek-
ben az ügyekben az adatkezelő alperesen van.)

Az Avtv. 21. § (2) bekezdése szerint a közérdekű 
adat megtagadásának jogszerűségét és megalapozott-
ságát az adatot kezelő szerv köteles bizonyítani. Az 
ítélet tanúsága szerint az eljáró bíróság kísérletet sem 
tett arra, hogy az ügy tárgyát képező vizsgálati je-
lentést megvizsgálja és az adatkezelőt az Avtv. sze-
rinti bizonyítási kötelezettségére felszólítsa.

A másodfokú ítélet

A másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla ítélete – rész-
ben változtatva az indokoláson – helybenhagyta az 
első fok elutasító döntését. Érvelésének legfontosabb 

elemei a következők voltak:
a) Önmagában az adatmennyi-

ség terjedelmessége nem képezi a 
közérdekű adat megismerésének 
akadályát. Egyértelmű volt, hogy 
az adatigénylő pontosan mely adat, 
illetőleg adatösszesség kiadását 
kérte, hiszen az adatkezelő is a ké-
relemhez igazodó választ adott. A 
kérelem teljesítésének elutasítása-
kor nem hivatkozott arra, hogy a 
jelentést, illetőleg adatokat ne tud-
ná azonosítani. Arra nézve nem állt 
rendelkezésre kétséget  kizáró bi-
zonyíték, hogy az adatigénylés elő-
terjesztésekor a miniszteri biztosi 

jelentés még nem készült el. Megjegyzendő, hogy erre 
a felperesi kérelem eluta sításakor az alperes maga sem 
hivatkozott. Ezt követően azt kellett vizsgálni, hogy 
a kért adatok a döntés megalapozását képező infor-
mációk közé sorolhatók-e.

b) A bíróság megítélése szerint a miniszteri bizto-
si kinevezésből és a megoldandó feladatának jellegé-
ből adódóan a felperes által előterjesztett megisme-
rés iránti kérelem olyan döntés megalapozását szol-
gáló adat, amely miatt az alperes indokoltan uta sította 
el a felperes kérelmét.

c) Ha a dokumentum egy részének van döntés-
előkészítő jellege – amit a felperes sem vitat –, ille-
tőleg alapvetően erre szolgál, akkor az egész doku-
mentáció osztja ezt a minősítést. A ténymegállapí-
tások és következtetések egyedi halmaza egységesen 
képezi az állapotfelmérést és a megoldások felveté-
sét, és ebből a szempontból a teljes dokumentum nem 
osztható részeire.

Á llÁspon tom sz er i n t 
azonban az a megÁllapÍ-
tÁs, mely szerint „az alap-
jog vÉdelmÉre irÁnyulÓ 
intÉzmÉnyvÉdelmi kÖte-
lessÉgÜk alapjÁn a kÖzÉr-
de kû adatokat kezelõ 
szerveknek aktÍv maga-
tartÁst kell tanÚsÍtani-
uk, kÖtelesek a kÖzÉrdekû 
adatokhoz valÓ hozzÁfÉ-
rÉst garantÁlni” (indoko-
lÁs [63]), e jog tartalmÁ-
nak fÉlreÉrtÉsÉn alapszik
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d) A felperesi kérelem tartalmának akkor lehet ér-
tékelhető jelentősége, ha az alperesi miniszter a dön-
tés-előkészítő jellegtől függetlenül engedélyezné a 
jelentés megismerését. A teljes és terjedelmes jelen-
tés kiadására vonatkozó kérelem esetén nem várha-
tó el ugyanis az adatkezelőtől, hogy a teljes doku-
mentációt átvizsgálja abból a szempontból, hogy pon-
tosan mi minősül személyes adatnak, közérdekű 
adatnak, esetlegesen szintén a megismerés gátját ké-
pező üzleti titoknak.

A másodfokú bíróság – mint látjuk – szintén fi -
gyelmen kívül hagyta az Avtv. egyértelmű rendelke-
zését, miszerint a bíróság előtt az adatkezelőnek kell 
bizonyítania az adatigénylés megtagadásának jogsze-
rűségét és megalapozottságát. Az ítélet nem utal arra, 
hogy az adatkezelő a szóban forgó dokumentumot a 
bíróságon bemutatta, és bizonyította, hogy annak egy 
része vagy egésze egy pontosan meghatározott ké-
sőbbi döntés megalapozása érde-
kében készült. Ehelyett egy vélel-
met fogalmaz meg, miszerint „a 
miniszteri biztosi kinevezésből és 
a megoldandó feladatának jellegé-
ből adódóan a felperes által elő-
terjesztett megismerés iránti ké-
relem olyan döntés megalapozását 
szolgáló adat, amely miatt az al-
peres indokoltan utasította el a fel-
peres kérelmét.” A bíróság ezen-
felül fi gyelmen kívül hagyta az 
Avtv. másik fontos rendelkezését 
is. A 20. § (4) bekezdés szerint 
ugyanis: ha a közérdekű adatot 
tartalmazó dokumentum az igény-
lő által meg nem ismerhető adatot 
is tartalmaz, a másolaton a meg 
nem ismerhető adatot felismerhe-
tetlenné kell tenni. Egy terjedel-
mes dokumentumot tehát nem lehet minden vizsgá-
lat nélkül meg nem ismerhetőnek nyilvánítani, mert 
az a nyilvánosság szempontjából többféle adatot is 
tartalmazhat. E rendelkezéssel szembemenve – meg-
lepő módon – az Ítélőtábla kijelenti: „…ha a doku-
mentum egy részének van döntés-előkészítő jellege – amit 
a felperes sem vitat –, illetőleg alapvetően erre szolgál, 
akkor az egész dokumentáció osztja ezt a minősítést.”

Az alkotmánybíróság határozata

Az adatigénylő a jogerős bírói döntéssel szemben al-
kotmányjogi panasszal élt az Alkotmánybíróságnál. 
Álláspontja szerint „…az adatkezelőnek mint a bizo-
nyítási teher kötelezettjének lehetősége lett volna (és egy 

megismételt eljárásban lehetősége lenne) arra, hogy a je-
lentés egyes részei vonatkozásában bizonyítsa, hogy azok 
nyilvánosságra kerülése a szerv hatáskörgyakorlásának 
zavartalan, külső befolyástól mentességét veszélyeztette 
volna. Erre azonban nem került sor, mivel az eljáró bí-
róság minden további nélkül elfogadta az alperesnek a 
jelentés egészének és egyes részeinek kiadását egyaránt 
megtagadó, diszkrecionális jogkörben meghozott dönté-
sét, ezért az ítélet ebben a vonatkozásban sérti az Alap-
törvény VI. cikk (2) bekezdését.”20

Az ABH1 a Fővárosi Bíróság és a Fővárosi Ítélő-
tábla ítéletét megsemmisítette. Ezen felül az Alap-
törvény VI. cikk (2) bekezdése és I. cikk (3) bekez-
dése alapján alkotmányos követelményként megál-
lapította, hogy „…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 mér-
tékben került-e sor a közérdekű adat-
szolgáltatás megtagadására. E kör-
ben az eljáró bíróságnak vizsgálnia 
kell azt is, hogy az adatkezelő szerv 
nem korlátozta-e indokolatlanul a 
közérdekű adatokhoz való hozzáfé-
rést arra hivatkozva, hogy az igé-
nyelt adatokat az igénylő által meg 
nem ismerhető adatokkal együtt ke-
zelik, miközben az utóbbiak felismer-
hetetlenné tételének nem lett volna 
akadálya.”

Az Alkotmánybíróság abból in-
dult ki, hogy a közérdekű adatok 
megismeréséhez és terjesztéséhez 
való jogot a köztársasági Alkot-
mány 61. § (1) bekezdése és az 
Alaptörvény VI. cikk (2) bekez-
dése azonos módon tartalmazza. 

Ezért annak ellenére, hogy az Alaptörvény negyedik 
módosítása 2013. április 1-jei hatállyal úgymond ha-
tályon kívül helyezte az addig meghozott alkotmány-
bírósági határozatokat, a korábbi alkotmánybírósági 
gyakorlat által kimunkált elvi tételek fenntartása mel-
lett döntött.21

A határozat akár a jogállami időszakban is szü-
lethetett volna eltekintve néhány immár elkerülhe-
tetlennek tűnő, de az érdemi döntést nem befolyá-
soló megállapítástól, mint hogy „az Alkotmánybíró-
ság az alapjog tartalmát mindenekelőtt az Alaptörvény 
R) cikk (3) bekezdése alapján, annak céljára, a Nemze-
ti hitvallásra és a történeti alkotmány vívmányaira te-
kintettel értelmezte” (Indokolás [28]), vagy hogy „…
az 1949. évi kommunista alkotmány nem ismerte el a 
közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való 

pokol szerint a tÖbbsÉgi 
hatÁrozatnak mÁr a ki-
indulÓpontja is hibÁs, mi-
vel az azt ÁllÍtja, hogy a 
kÖzÉrdekû adatok megis-
merÉsÉhez valÓ jogot az 
alkotmÁny És az alap-
tÖrvÉny azonos mÓdon 
szabÁlyozza. szerinte az 
alaptÖrvÉny egy teljesen 
„mÁs kontextusba” he-
lyezte el ezt az alapvetõ 
jogot, azÁltal, hogy a 
tÖbbi alapvetõ jogtÓl el-
tÉ rõen ennek „ÉrvÉnyesÜ-
lÉsÉt illetõen” [sic!] egy 
kÜlÖn fÜggetlen fõ ha-
tÓsÁgot intÉzmÉnyesÍtett
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jogot. (…) Az alapjog értelmezéséhez, miután a közér-
dekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való jogot 
az Alkotmány, illetve az Alaptörvény ismerte el, a ha-
gyományos értelemben vett – 1949 előtti – történeti Al-
kotmány nem szolgáltat érdemi szempontokat.” (Indo-
kolás [29])

A testület a korábbi határozataira alapozva hang-
súlyozza, hogy „a közérdekű adatok megismeréséhez és 
terjesztéséhez való jog korlátozását érintően az olyan sza-
bályok, amelyek diszkrecionális jogkört adnak az adat-
kezelő 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.).” (Indo-
kolás [41])

Az információszabadság korlátozhatóságára vo-
natkozó korábbi AB határozatok áttekintését köve-
tően a testület az ügy tárgyát képező speciális korlá-
tozásra térve leszögezi: „Abból, hogy az igényelt adat 
döntés megalapozását szolgálja, önmagában még nem 
következik kényszerítően a közérdekű adat nyilvános-
ságtól történő elzárása. (…) az adatkezelő szerv veze-
tőjének döntésétől függ, hogy az ilyen adat kiadását meg-
tagadja-e vagy sem. Amennyiben az adatkezelő szerv a 
közérdekű adat kiadásának megtagadása mellett dönt, 
ezt (…) megfelelően indokolni köteles. Ennek az indo-
kolásnak egyrészt ki kell terjednie arra, hogy pontosan 
milyen folyamatban lévő eljárásban meghozandó döntés 
megalapozását szolgálja a kiadni kívánt közérdekű adat, 
másrészt arra is, hogy a közérdekű adat kiadása meny-
nyiben befolyásolja a szóban forgó döntés meghozata-
lát, vagyis, hogy az meghiúsítaná-e a döntés hatékony 
végrehajtását vagy ellehetetlenítené-e az illetéktelen be-
folyástól mentes, független, hatékony köztisztviselői mun-
kát.” (Indokolás [45]) Ez az érvelés lényegében megis-
métli a 12/2004. (IV. 7.) AB határozatban fog lal ta-
kat, de tovább is lép, amikor kimondja: az adat igénylés 
elutasításakor az adatkezelőnek meg kell jelölnie, hogy 
mely döntés előkészítéséről van szó. Majd még to-
vább megy. Egyrészt leszögezi, hogy minden olyan 
esetben, amikor az adatközlés megtagadása az adat-
kezelő mérlegelésétől függ, az adatkezelőnek számol-
nia kell azzal, hogy döntését a bíróság előtt kell tud-
nia igazolni, másrészt kimondja, hogy nem tekint-
hető az Alaptörvénnyel összhangban állónak az olyan 
korlátozás, amely egy dokumentumot annak tartal-
mától függetlenül, teljes egészében elzár a nyilvános-
ságtól. (Indokolás [46]) 

Az AB álláspontja szerint azzal, hogy a bíróságok 
nem vizsgálták az adatközlés megtagadásának jog-
szerűségét, sérült az alapjogi korlátozásokkal szem-
ben felállított szükségesség követelménye. Sérült to-
vábbá az arányosság követelménye is, mert a bí róságok 
jóváhagyólag tudomásul vették, hogy az adatkezelő 

az igényelt dokumentum egészét minősítse döntést 
megalapozónak. 

Erősítendő az érvelést a határozat hivatkozik az 
állam intézményvédelmi kötelezettségére is. Állás-
pontom szerint azonban az a megállapítás, mely sze-
rint „az alapjog védelmére irányuló intézményvédelmi 
kötelességük alapján a közérdekű adatokat kezelő szer-
veknek aktív magatartást kell tanúsítaniuk, kötelesek a 
közérdekű adatokhoz való hozzáférést garantálni” (In-
dokolás [63]), e jog tartalmának félreértésén alap-
szik. Az információszabadság nem egyszerűen a pol-
gár joga, hogy a közszféra adatait megismerhesse, 
hanem egyben a közfeladatot ellátó szervek kötele-
zettsége az adatok szolgáltatására. Az információ-
szabadság nem tartozik az államot tartózkodásra kö-
telező klasszikus szabadságjogok közé. Ellenke zőleg: 
a közfeladatot ellátó szervek folyamatos aktivitását, 
sőt proaktivitását írja elő. Az információszabadságot 
illetően nem az adatszolgáltatási kötelezettség, hanem 
éppenséggel – az ezen AB határozat tárgyát képező 
– megfelelő jogorvoslat biztosítása tartozhat az állam 
intézményvédelmi kö telezettségei közé.

Összegezve tehát a többségi határozat lényegét: 
az AB néhány fontos új elemmel kiegészítve volta-
képpen megerősítette azt a korábbi álláspontját, hogy 
az információszabadság alkotmányellenes sérelmét 
jelenti, ha az ilyen ügyekben eljáró bíróságok anél-
kül, hogy a kérdéses dokumentumot megvizsgálnák, 
elfogadják az adatkezelők puszta állítását, vagyis nem 
követelik meg, hogy az adatkezelő bizonyítsa, hogy 
a közérdekű adat megtagadása jogszerű és megala-
pozott volt, valamint az adatkezelők munkaterhére 
tekintettel tudomásul veszik, hogy a tartalom vizs-
gálata nélkül egy-egy dokumentum egésze elzárha-
tó a nyilvánosságtól. Az AB – helyesen – a korábbi 
nyomvonalon járt, döntése pedig azt szolgálta, hogy 
az információszabadság korlátozásának alkotmányos 
feltételeit megerősítse, kizárva ezzel, hogy egy alap-
jog korlátozása a jogalkalmazó saját belátáson alapu-
ló döntésén múljon, valamint, hogy a bíróság egy 
alapjog korlátozása miatti keresetet bizonyítási eljá-
rás lefolytatása nélkül elutasítson. 

A többségi határozattal egyet nem értő hét bíró öt 
különvéleményt fogalmazott meg. (Dienes-Oehm 
Egonhoz Lenkovics Barnabás, Salamon Lászlóhoz 
Lenkovics Barnabás, Juhász Imréhez Balsai István csat-
lakozott. Ezenfelül különvéleményt írt Pokol Béla, 
valamint Szívós Mária is.

A különvélemények

1. Dienes-Oehm Egon (és a csatlakozó Lenkovics Bar-
nabás) különvéleménye mindössze hat mondat, és – 
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sajátos módon – semmilyen érvelést nem tartalmaz. 
A többségi döntés elutasításának alátámasztása ér-
dekében nem hivatkozik sem az Alaptörvény, sem az 
Avtv. egyetlen rendelkezésére sem. Érdemben a több-
ségi határozat egyetlen megállapítását sem vitatja. 
Azon túl, hogy kifejezi egyetértését az alkotmány-
jogi panasz alapjául szolgáló két bírósági ítélet egy-
egy mondatával, azt a meglepő kijelentést teszi, hogy 
„…helytállónak tartom az elsőfokú ítéletből kikövetkez-
tethető azt az álláspontot is, hogy a közérdekű adatnak 
minősíthetőség hiányában a bírósági eljárások alapjául 
szolgáló ügyben nincs ügydöntő jogi jelentősége annak, 
hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű ada-
tok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a 
továbbiakban: Avtv.) 19/A. § (1) bekezdése értelmében 
döntés-előkészítő jellegű dokumentumról, illetőleg dön-
tés megalapozását szolgáló adatról volt-e szó egyáltalán 
az adott eljárásban.” [Sic!] A hevenyészett szöveg nem 
enged olyan következtetést, hogy szerzője a többsé-
gi döntést az információszabadság valamilyen önál-
ló értelmezése miatt opponálta.

2. Juhász Imre (és a csatlakozó Balsai István) külön-
véleménye a többségi döntést két szempontból kifo-
gásolja. Dienes-Oehmhoz hasonlóan minden érvelést 
mellőzve csupán kijelenti, hogy az alkotmányjogi pa-
naszt vissza kellett volna utasítani, mert az érintett 
bírósági ítéletekkel kapcsolatban nem merült fel sem 
alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés, sem a 
bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-el-
lenesség. Meg sem kísérli cáfolni a többségi döntés-
nek azt a megállapítását, hogy az információszabad-
ság alkotmányellenes sérelmét jelenti, ha a korláto-
zásáról szóló döntés ellen nincs valódi jogorvoslat, 
mert az eljáró bíróság eltekint az adatkezelő bizonyí-
tási kötelezettségétől.

Juhász másik kifogása hatásköri jellegű. Álláspont-
ja szerint a testületnek nem lett volna joga a határo-
zat rendelkező részének 2. pontjában szereplő alkot-
mányos követelmények megállapítására. Helyesen 
utal arra, hogy ezt a hatáskört a gyakorlat alakította 
ki, az nem szerepelt az Alkotmánybíróságról szóló 
1989. évi XXXII. törvényben, és arra is, hogy koráb-
ban az Alkotmánybíróság jellemzően egy konkrét 
jogszabályi rendelkezésre vonatkozóan határozta meg 
a norma alkotmányos értelmezési tartományát. 

A 2012. január 1. napjától hatályos Abtv. 46. § (3) 
bekezdése azonban defi niálta ezt a hatáskört. Ki-
mondta, hogy „…az Alkotmánybíróság hatáskörei gya-
korlása során folytatott eljárásában határozattal megál-
lapíthatja azokat az Alaptörvény szabályozásából eredő, 
és az Alaptörvény rendelkezéseit érvényre juttató alkot-
mányos követelményeket, amelyeknek a vizsgált, illetve 
a bírósági eljárásban alkalmazandó jogszabály alkalma-

zásának meg kell felelnie.” Ebből következően – szól a 
különvélemény – alkotmányos követelményt csak 
konkrét jogszabályi rendelkezéssel összefüggésben 
lehet megállapítani, azaz absztrakt, csak az Alaptör-
vényen alapuló követelmény önmagában nem álla-
pítható meg. A többségi döntés pedig éppen ezt tette. 
Juhász szerint ezzel nemcsak túllépte a hatáskörét, 
de veszélyezteti a bírói függetlenséget is, mely szük-
ségszerűen magában foglalja a tényállás megállapí-
tásának szabadságát is, amelynek alapja a bizonyíté-
kok szabad mérlegelése. Elsősorban a Pp.-re hivat-
kozva fejti ki, hogy a szabad bizonyítás elve alapján 
a bíróság a bizonyítás meghatározott módjához vagy 
meghatározott bizonyítási eszközök alkalmazásához 
nincs kötve, továbbá szabadon felhasználhat minden 
olyan bizonyítékot, ami belátása szerint a tényállás 
feltárására alkalmas.

Az új Abtv. Juhász által hivatkozott hatásköri sza-
bálya alapján alkotmányos követelményt kétségtele-
nül az AB által vizsgált vagy az előtte lévő, alkot-
mányjogi panasszal érintett ügyben alkalmazandó 
jogszabályi rendelkezéssel összefüggésben lehet meg-
állapítani. A többségi döntés pedig elmulasztotta 
megjelölni ezeket a jogszabályi rendelkezéseket, ho-
lott az Avtv. 21. § (1) és (2) bekezdése kimondja, hogy 
ha a közérdekű adatra vonatkozó igényét nem telje-
sítik, az igénylő a bírósághoz fordulhat. A megta-
gadás jogszerűségét és megalapozottságát az adatot 
kezelő szerv köteles bizonyítani. A 20. § (4) bekez-
dése pedig előírja, hogy ha a közérdekű adatot tar-
talmazó dokumentum az igénylő által meg nem is-
merhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem 
ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni. Az 
Alaptörvénynek a közérdekű adatok megismerésé-
hez való jogot deklaráló VI. cikk (2) bekezdése és az 
Avtv. e két rendelkezése kifogástalanul megalapoz-
ta volna a többségi határozat által megállapított al-
kotmányos követelményeket. Egyúttal megelőzte 
volna, hogy a bírói függetlenségre és a Pp. szerinti 
szabad bizonyítás elvére lehessen hivatkozni egy olyan 
ügyben, amelyben az alkotmányellenes döntést rész-
ben az eredményezte, hogy az eljáró bíróságok sem-
milyen bizonyítékot nem használtak fel, hanem min-
den bizonyítás nélkül, „bemondásra” elfogadták az 
adatkezelő alperes véleményét.

3. Salamon László (és a csatlakozó Lenkovics Barna-
bás) különvéleménye a többségi döntés elutasítása te-
kintetében egyezik az előzőekkel abban, hogy érde-
mi okfejtéssel nem igyekszik cáfolni a határozatban 
foglaltakat. Nem bocsátkozik az információszabad-
ságot érintő értelmező elemzésbe. Ugyanakkor nem 
kötődik az alkotmányjogi panasz alapját képező két 
bírósági ítéletben leírt tényálláshoz sem. Ellenben le-
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szögezi, hogy „…a felek előadásai és a beszerzett bizo-
nyítékok [Sic!] alapján megállapított tényállás, valamint 
az abból levont következtetés helytálló, a felperesi kere-
set elutasítása nem sértette az Alaptörvény VI. cikk (2) 
bekezdésében rögzített, a közérdekű adatok megismeré-
séhez való alapjogot.” (Indokolás [91]) Jóllehet az alap-
ítéletekből egyértelmű, hogy az adatkezelő számára 
nem okozott nehézséget az igényelt dokumentum 
beazonosítása, a különvélemény arra hivatkozik, hogy 
e „…jog rendeltetésszerű gyakorlásához hozzátartozik a 
megismerni kívánt közérdekű adat lehetőség szerinti 
minél pontosabb megjelölése.” (Indokolás [93])

Láthatóan sem az információszabadság mibenlé-
tének hazai és nemzetközi elméletei, sem az AB ide-
vágó határozatai, sem az Avtv. releváns szabályai nem 
befolyásolták a különvélemény megfogalmazóját. A 
mindezeket fi gyelembe vevő érvelés helyett az adat-
kezelő állami szervek védelmének 
fontosságára fi gyelmeztet. Szerin-
te „…az Alkotmánybíróság többségi 
álláspontja szerinti értelmezés mel-
lett az sem zárható ki, hogy tömeges, 
általánosság szintjén előterjesztett, 
konkrét adatmegjelölés nélküli, obst-
rukciós jellegű »adatigénylésekkel« az 
adatkezelő olyan aránytalan terhe-
lésnek legyen kitéve, mely egyéb te-
vékenységének gyakorlásában lénye-
gesen hátráltathatja és akadályoz-
tathatja. Mindezekre tekintettel az 
eljárt bíróságok – nézetem szerint kü-
lönösen az elsőfokú bíróság – értelmezése van összhang-
ban az Alaptörvény 28. cikkében előírt azon tartalmi ér-
telemben vett vélelemmel, hogy a jogszabályok – többek 
között – a józan észnek és a közjónak megfelelő célt szol-
gálnak.” (Indokolás [95–96])

 Egészen sajátos módon az alkotmányos követel-
mények megfogalmazását a különvélemény azért tart-
ja feleslegesnek, mert az időközben az Avtv-t felvál-
tó Infotv. szabályai az AB által megfogalmazott kö-
vetelményeket tételesen tartalmazzák. Láthatóan 
megfeledkezik arról, hogy e szabályokat – miként 
erre az előbbiekben utaltam – a korábbi Avtv. is tar-
talmazta, a bíróságok mégsem alkalmazták.

4. Szívós Mária különvéleménye miközben lendüle-
tesen érvel amellett, hogy az AB úgymond fi gyel-
men kívül hagyta az eljáró bíróságok által megálla-
pított tényállást, nem kifogásolja, hogy az eljáró bí-
róságok az adatkezelőt – az Avtv-t egyértelmű 
előírása ellenére – nem szólították fel annak bizonyí-
tására, hogy a szóban forgó dokumentum egy része 
vagy egésze valóban döntés megalapozását szolgáló 
adat. A különvélemény mintha nem venne tudomást 

arról, hogy az AB által vizsgált alkotmányjogi pa-
nasz alapkérdése az, hogy alkotmányosnak tekinthe-
tő-e az a gyakorlat, hogy közérdekű adat megtaga-
dása miatt induló bírósági eljárásban a bíróság ér-
demben nem vizsgálja a megtagadás jogszerűségét.

E különvélemény sem támaszkodik az informá-
ciószabadság elméletére és hazai gyakorlatára. El-
lenkező esetben nem kerültek volna a szövegbe olyan 
megállapítások, miszerint „ezek az adatok tehát a leg-
egyszerűbben közvetlenül az Operaházhoz benyúj-
tott adatigényléssel lettek volna megismerhetők” (In-
dokolás [117]). Hiszen a hazai információszabad -
ság-szabályozásnak a kezdetektől, azaz 1992. óta 
alap tétele, hogy bármely közérdekű adatot minden 
olyan közfeladatot ellátó szervtől lehet igényelni, 
amelynek az a birtokában (kezelésében) van. Vagy 
fel sem merülhetne olyan érvelés, hogy „…a józan ész 

szerinti jogértelmezésnek és a gaz-
daságos célra törekvésnek [Sic!] is el-
lentmondana az a fajta bírósági jog-
értelmezés, amely az adatkezelő szer-
veket arra kötelezné, hogy egy 
dokumentum jelentős részét, akár na-
gyobbik felét kitakarva bocsássa azt 
az igénylő rendelkezésére úgy, hogy 
a rendelkezésre bocsátott adatok nyil-
vánosságra hozatala az azokat el-
sődlegesen kezelő szervtől is igényel-
hető.” (Indokolás [120]) A bírósá-
gi jogértelmezésnek mindenekelőtt 
az alkalmazandó törvény szöve-

géből kell kiindulnia. Márpedig az Avtv. 20. § (4) 
bekezdése szerint „…ha a közérdekű adatot tartal mazó 
dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot 
is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető ada-
tot felismerhetetlenné kell tenni.” Az egyértelmű törvé-
nyi rendelkezéseket az úgynevezett józan ész és a 
„gazdaságos célra törekvés” szellemében sem lehet 
felülírni.
 
5. A többségi határozathoz fűzött különvélemények 
közül kétséget kizáróan Pokol Béláé tartogatja a leg-
több meglepetést. Pokol szerint a többségi határozat-
nak már a kiindulópontja is hibás, mivel az azt állít-
ja, hogy a közérdekű adatok megismeréséhez való 
jogot az Alkotmány és az Alaptörvény azonos módon 
szabályozza. Szerinte az Alaptörvény egy teljesen 
„más kontextusba” helyezte el ezt az alapvető jogot, 
azáltal, hogy a többi alapvető jogtól eltérően ennek 
„érvényesülését illetően” [Sic!] egy külön független 
főhatóságot intézményesített. Itt mindjárt meg kell 
jegyezni, hogy Pokol Béla bizonyára megfeledkezett 
arról, hogy a köztársasági Alkotmány idején 1995-
től 2011 végéig létezett egy valóban független, csak 

pokol vÉgÜl deklarÁlja a 
tÖbbsÉgi hatÁrozat „kÖz-
jogi ÉrvÉnytelensÉgÉt”, 
mert szerinte az alaptÖr-
vÉny Által hatÁlyon kÍ-
vÜl helyezett korÁbbi al-
kotmÁnybÍrÓsÁgi hatÁro-
zatok megÁllapÍtÁsainak, 
ÉrvanyagÁnak ÁtvÉtele 
nem felelt meg a 13/2013. (vi. 
17.) ab hatÁrozatban fog-

lalt kritÉriumoknak
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az információs jogokra „szakosodott” szerv: a Ma-
gyar Köztársaság adatvédelmi biztosa, akinek az in-
formációszabadságot érintő és ezért a jelen ügyben 
releváns feladatai és hatásköre szinte teljesen meg-
egyeztek az újonnan felállított Nemzeti Adatvédel-
mi és Információszabadság Hatóságéval (NAIH).22 
„Más kontextusról” egyéb vonatkozásban sincs szó, 
mert jóllehet az adatvédelmi biztosi intézmény nem 
szerepelt a köztársasági Alkotmányban, jogállását 
kétharmados törvény szabályozta, és viszonya a ko-
rábbi, a jogállami Alkotmánybírósághoz ugyanaz 
volt, mint a NAIH-é a mai AB-hoz. (Azzal a kü-
lönbséggel, hogy a NAIH elnöke már nem rendel-
kezik az utólagos normakontroll kezdeményezésé-
nek jogával.) 

A különvélemény szerint a testületnek „e speciális 
főhatóság alaptörvényi intézményesítésére választ kell 
adnia az adatvédelmet [helyesen: információszabad-
ságot – K. Zs.] illető első döntéseiben és valamilyen 
módon ezt a szervet rendszeresen be kell vonni a szemé-
lyes adatok védelmére, illetve a közérdekű adatokhoz hoz-
zájutásra [Sic!] vonatkozó eljárásaiba”. E javaslat in-
doka, hogy szerinte az AB – szemben a NAIH-hal 
– nem rendelkezik elég felkészültséggel és kapacitás-
sal az ilyen ügyek elbírálásához. Pokol az alkotmány-
bírókról nem csupán itt fogalmaz meg mellbevágó-
an kritikus véleményt. Egy 2013-ban megjelent írá-
sában nem kevesebbet sugall, mint hogy a testület az 
ügyek egy jelentős részében nincs is igazában tisztá-
ban azzal, milyen döntést hoz.23 

Nem is tudni, hogy inkább azon kellene inkább 
megdöbbenni, hogy Pokol ennyire tartja a legfőbb al-
kotmányvédőnek tekintett testületet, vagy azon, hogy 
ennyire nem érti a két intézmény eltérő funkcióját. 
Természetesen nem kizárt, hogy egyes esetekben az 
AB konzultáljon az információs jogok védelmére lét-
rehozott szervezettel, mint ahogy ez a jogállami idő-
szakban is esetenként előfordult.24 De a NAIH épp-
úgy, mint korábban az adatvédelmi biztos legfő képpen 
konkrét panaszok orvoslását végzi, nem alkotmá-
nyossági kérdésekben dönt. Annak kinyilvánítása 
pedig, hogy a legfőbb alkotmányértelmező testület 
jogkérdések megítélésében rendszeresen mankóra, 
azaz más szerv segítségére szorul – legalábbis szo-
katlan.

Pokol szerint „az alkotmánybírák szétágazó ügyeik 
mellett nem tudják részletesen megvizsgálni az ilyen 
ügyekben felmerülő 600 oldalas vagy akár ezeroldalas 
dokumentumok adatainak szétválasztási lehetőségeit, ám 
a NAIH bevonása és az ügyről véleménykérése esetén 
[Sic!] a végső döntést mindenkor megalapozottabban 
tudná meghozni az Alkotmánybíróság.” (Indokolás [85]) 
E kijelentése arra utal, hogy Pokol alapvető félreér-
tésben van az alkotmányjogi panaszokkal kapcsola-

tos alkotmánybírósági hatáskört illetően. A hatályos 
Abtv. 24. cikk (2) bekezdés d) pontja szerint ugyan-
is az alkotmányjogi panasz alapján az AB a bírói dön-
tésnek az Alaptörvénnyel való összhangját vizsgálja. 
Az információszabadságot érintő ügyekben – miként 
a többségi határozat is leszögezi – „a támadott ítéle-
tek felülvizsgálatakor az Alkotmánybíróság a nyilvános-
ság-korlátozással szemben fennálló alkotmányossági 
szempontok érvényesítését követeli meg az Alaptörvény 
által megállapított mérce alapján” (Indokolás [53]), és 
nem a konkrét dokumentumok megismerhetőségé-
ről dönt. 

De ami legalább ilyen fontos, Pokol olyasmit java-
sol, ami ellentétes a NAIH jogállását szabályozó 
Infotv.-vel. Ennek 53. § (3) bekezdés a) pontja kizár-
ja, hogy a hatóság olyan bejelentést vizsgáljon, amely-
ben bírósági eljárás van folyamatban, vagy amely ügy-
ben korábban jogerős bírói határozat született. Az 
Avtv. hasonló szabálya zárta ki korábban az adatvé-
delmi biztosi vizsgálatot is. E szabály mindenekelőtt 
a hatalommegosztás és a bírói függetlenség tisztelet-
ben tartása miatt került a törvénybe, ezért több mint 
aggályos, ha az Alkotmánybíróság felkérése alapján 
a NAIH-nak mégiscsak valamiféle vizsgálati joga 
lenne az ilyen ügyekben. De legalább ilyen vitatha-
tó volna, ha az Alkotmánybíróság egy államigazga-
tási szervet, élén a miniszterelnök javaslatára kine-
vezett elnökkel, kívánna intézményesen bevonni az 
eljárásaiba.

Pokol Béla, aki számos korábbi írásában a legradi-
kálisabb kritikát fogalmazta meg a magyar Alkot-
mánybíróság úgynevezett aktivizmusával szemben, 
és akinek közismert álláspontja volt, hogy az alkot-
mánybírósági hatásköröket „törvénybarát” módon 
kell gyakorolni, azaz a törvényhozói szuverenitás leg-
messzebbmenő tisztelete mellett, jelen különvélemé-
nyével – nem mellékesen tehát immár alkotmánybí-
róként – igazi meglepetéssel szolgált az alkotmány-
jogászi közvélemény számára. Mit is mond? „…a 
NAIH bevonása és az ügyről véleménykérése esetén [Sic!] 
a végső döntést mindenkor megalapozottabban tudná 
meghozni az Alkotmánybíróság. A jelen esetben az Alap-
törvény vonatkozó szabályának negligálása miatt erre 
nem került sor, de ennél is fontosabb probléma ezzel az, 
hogy nem tudtuk e döntés kapcsán megnyugtatóan ren-
dezni a közérdekű adatokat illető alkotmányjogi pana-
szok ügyeiben az Alkotmánybíróság és a NAIH viszo-
nyát. Az én meglátásom szerint, ha az Alaptörvény ezen 
alapvető jog mellé és ennek érvényesülését illetően egy spe-
cializált főhatóságot intézményesített, akkor az alapve-
tő jogokat átfogó jelleggel védő Alkotmánybíróságnak 
értelmeznie kell döntéseiben az e szervhez való viszo-
nyát. Az én javaslatom szerint ki kellene mondani ha-
tározatunkban azt, hogy csak úgy fogadunk el a jövő-
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ben közérdekű adatokhoz hozzájutást illető panaszt, 
ha előtte az indítványozó a NAIH eljárását szabályo-
zó törvényekben előírt panasszal már élt e szerv előtt, 
és a bírósági jogorvoslati út kimerítése mellett még ennek 
határozatát is mellékeli az alkotmányjogi panaszához.” 
[Kiemelés tőlem – K. Zs.] (Indokolás [85]) Ez a ja-
vaslat tehát egy alkotmányos jogra vonatkozó jogor-
voslat útját – függetlenül az Alaptörvénytől és felül-
írva az Infotv.-t –, úgymond alkotmánybírósági ér-
telmezés révén kívánja meghatározni. (?!)

Pokol végül deklarálja a többségi határozat „köz-
jogi érvénytelenségét”, mert szerinte az Alaptörvény 
által hatályon kívül helyezett korábbi alkotmánybí-
rósági határozatok megállapításainak, érvanyagának 
átvétele nem felelt meg a 13/2013. (VI. 17.) AB ha-
tározatban foglalt kritériumoknak. Ezek a követke-
zők: a) az Alaptörvény adott szakaszának az Alkot-
mánnyal fennálló tartalmi egyezése; b) az Alaptör-
vény egészét illető kontextuális 
egyezőség; c) az Alaptörvény ér-
telmezési szabályainak fi gyelem-
bevétele; d) annak megállapítása, 
hogy a konkrét ügy alapján a meg-
állapítások alkalmazhatóságának 
nincs akadálya. A határozat ki-
mondja továbbá, hogy „az Alap-
törvény hatálybalépése előtt meg-
hozott határozatokban foglalt 
érvek felhasználását kellő részletességgel indokolni 
kell” (Indokolás [31]), szerinte itt még a legalapve-
tőbb előfeltétel sem teljesült, hisz az Alaptörvény és 
az Alkotmány szövegének kontextusa is lényegesen 
eltér, amely eleve kizárja az átvételt. (Indokolás [87]) 
Ez a „kontextuális változás”, mint láttuk, Pokol sze-
rint abban áll, hogy a korábbi adatvédelmi biztosi in-
tézményt felváltó NAIH-ot immár nevesíti az Alap-
törvény. Ez a változás az információszabadság mint 
alapjog alkotmányos értelmezésére nézve sem 
„kontextuális”, sem egyéb módosulást nem jelent. 
Csupán ürügyet szolgáltat a többségi határozat op-
ponálására.

a pÉcsi vÍzmû Ügye

Az ABH2 a Kúria közérdekű adat kiadása iránti per-
ben hozott ítélete megsemmisítését kezdeményező 
alkotmányjogi panasz nyomán született. Az adat-
igénylő a Pécs Megyei Jogú Város polgármesterétől 
a Pécsi Vízmű Zrt. átvilágításáról szóló, egy ügyvé-
di iroda által készített vizsgálati jelentés kiadását azt 
követően kérte, hogy az önkormányzat az elkészült 
jelentés alapján közgyűlési határozatot fogadott el.25 
E határozatban arról döntött, hogy felmondja a Pécsi 

Vízmű Zrt.-vel kötött Üzemeltetési Szerződést. A 
jelentés megismerésére vonatkozó kérelmet a polgár-
mester ügyvédi és üzleti titokra hivatkozva utasítot-
ta el. Az adatigénylő ezt követően keresetet terjesz-
tett elő közérdekű adatok kiadása iránt. Kérelmét 
mind az első fokon eljáró Kaposvári Bíróság, mind a 
másodfokon eljáró Somogy Megyei Bíróság a dön-
tés-előkészítő adatok védelmére tekintettel elutasí-
totta. A felülvizsgálati eljárás során a Kúria ugyan-
csak elutasító döntést hozott. 

A Kúria ítéletének leg fontosabb megállapításai

a) A Kúria által megállapított tényállás szerint az ön-
kormányzat és az ügyvédi iroda közötti megbízási 
szerződés tárgya az önkormányzat többségi tulajdo-
nában álló Pécsi Vízmű Zrt. és a kisebbségi tulajdo-

nos Suez Environment S. A. vál-
lalatcsoport közötti szerződések 
felülvizsgálata volt. Az ügyvédi 
iroda a vizsgálata lezárását köve-
tően elkészítette a Pécsi Vízműve-
ket Működtető és Vagyonkezelő 
Zrt. gazdasági és jogi helyzetéről 
készült jelentést. A jelentés nyo-
mán az önkormányzata közgyű-
lése elfogadta a 410/2009. (IX. 10.) 

számú határozatot, melyben úgy rendelkezett, hogy 
a Pécsi Vízmű Zrt.-nek a francia céggel fennálló üze-
meltetési szerződését felmondja. A közgyűlés felha-
talmazta a polgármestert a szerződések megszünte-
tésére, a részvények átruházására és az üzemeltetés 
zökkenőmentes átadására vonatkozó szerződések elő-
készítésére.

b) Az Avtv-nek a 12/2004. (IV. 7.) AB határoza-
ta nyomán beillesztett 19/A. §-a csak a döntés meg-
hozatala utáni adatigénylési kérelmek esetén írja elő 
a korlátozás tartalmi feltételeinek a meglétét. A dön-
tést megelőzően az automatikus nyilvánosság-korlá-
tozás szabálya érvényes.

c) A Kúria álláspontja szerint a vizsgálati jelentés 
döntés-előkészítő iratnak minősül. Az üzemeltetési 
szerződés felmondását követően, a komplex szerző-
déses jogviszony felszámolása és a reprivatizációs el-
járás még hosszabb időt igényel és ez ügyben az ön-
kormányzatnak még számos döntést kell meghoznia, 
a döntés tehát még nem született meg.

d) A döntés meghozatalát megelőzően az adatot 
kezelő szerv vezetőjének diszkrecionális jogkörébe 
tartozik az ún. automatikus nyilvánosságkorlátozás 
alá eső, döntés megalapozását szolgáló adat kiadásá-
ról határozni. Így a bíróság a szükségesség-arányos-
ság követelményének érvényesülését – jogszabályban 

az informÁciÓs jogokhoz 
Értõ szakemberek ugyanis 
aligha tudnak mit kezde-
ni olyan kijelentÉsekkel, 
hogy az informÁciÓsza-
badsÁg mintegy kivÉtel-
kÉnt jÖn be a magÁninti-
mitÁs jogainak vilÁgÁba 
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meghatározott tartalmi feltételek hiányában – nem 
vizsgálhatja felül.

A döntés-előkészítéssel összefüggő adatok nyilvá-
nosságának mérlegelésénél elengedhetetlen annak 
pontos meghatározása, hogy az adott ügyben mi te-
kinthető döntésnek, hiszen a közfeladatot ellátó szer-
vek működésmódjukból fakadóan folyamatosan dön-
téseket hoznak, ennélfogva a döntések végeláthatat-
lan láncolatában zátonyra futhat minden közérdekű 
adatigénylés. Az egykori adatvédelmi biztos több 
ügyben is az igényelt dokumentumok kiadására szó-
lította fel az adatkezelő szerveket annak ellenére, hogy 
azok a döntés-előkészítő adatok védelmére hivatkoz-
tak. A bős–nagymarosi vízlépcső ügyében például a 
Hágai Nemzetközi Bíróság előtt folyó per magyar 
iratait a Külügyminisztérium egészen a per végéig 
titokban szerette volna tartani, de a biztos megálla-
pította, hogy dokumentumok a magyar félnek a per 
vitelével kapcsolatos végső álláspontját tükrözik, ezért 
nem tekinthetők döntés-előkészítő iratnak.26 

Hasonló állásfoglalás született a 4-es metró beru-
házás EU támogatási kérelmének megalapozására 
készült költség–haszon elemzés nyilvánossága ügyé-
ben. A Fővárosi Önkormányzat mint adatkezelő 
amellett érvelt, hogy a dokumentum egészen a brüsz-
szeli döntésig döntés-előkészítő adatnak tekintendő. 
Az adatvédelmi biztos viszont megállapította, hogy 
a kormány határozatával magyar részről a pályázati 
kérelem benyújtásáról döntés született. Ettől az idő-
ponttól tehát a dokumentációt bárkinek joga van meg-
ismerni.27

Az Alkotmánybíróság határozata

Az AB szerint a Kúria ítélete alaptörvény-ellenes, 
ezért azt megsemmisítette. Az Alkotmánybíróság 
ezenfelül az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdése és 
I. cikk (3) bekezdése alapján alkotmányos követel-
ményként megállapítja, hogy a közérdekű adat ki-
adása iránt indított ügyben eljáró bíróságnak az adat 
döntés-előkészítő jellegére történő hivatkozáson ala-
puló nyilvánosság-korlátozását annak formai és tar-
talmi szempontú indokoltságára kiterjedően, a dön-
téshozatali folyamat lezárására tekintet nélkül, min-
den esetben felül kell vizsgálnia.

Az indokolás – megerősítve az ABH1-ben tett 
megállapítását – abból indult ki, hogy a közérdekű 
adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való jogot 
illetően az Alkotmány 61. § (1) bekezdése és az Alap-
törvény VI. cikk (2) bekezdése szövegszerűen egye-
zik, ezért a korábbi alkotmánybírósági gyakorlat által 
kimunkált elvi tételek fenntartása indokolt.

Az Alaptörvénynek az alapjogi korlátozás koráb-
ban az AB által kialakított tesztjét beépítő I. cikk (3) 

bekezdésére, valamint az Alaptörvény B) cikk (1) be-
kezdésében deklarált demokratikus jogállamiságra 
utalva mondja ki ismét a határozat, hogy alapvető al-
kotmányos biztosíték a nyilvánosságkorlátozás felet-
ti érdemi és hatékony bírói jogorvoslat lehetősége, 
amelynek ki kell terjednie a nyilvánosságkorlátozás 
indokoltságának tartalmi felülvizsgálatára is. Meg-
erősíti azt is, hogy az olyan szabályok, amelyek diszk-
recionális jogkört adnak az adatkezelő szervnek a 
közérdekű adatokhoz való hozzáférés megtagadá-
sára, önmagukban alapjogsértők. Az ABH1-ben 
foglaltak itt azzal egészülnek ki, hogy „…az indoko-
lás nak ki kell terjednie arra, hogy pontosan milyen fo-
lyamatban lévő eljárásban meghozandó döntés meg-
alapozását szolgálja a kiadni kívánt közérdekű adat, 
másrészt arra is, hogy a közérdekű adat kiadása meny-
nyiben befolyásolja a szóban forgó döntés meghozatalát, 
vagyis, hogy az meghiúsítaná-e a döntés hatékony vég-
rehajtását vagy ellehetetlenítené-e az illetéktelen befo-
lyástól mentes, független, hatékony köztisztviselői mun-
kát.” (Indokolás [41])

A határozat ezúttal is hangsúlyozza, hogy a dön-
tés nem terjedt ki sem a Kúria támadott ítéletében 
foglalt tények bizonyítására (vagyis, hogy a hivatko-
zott döntéshozatali eljárás valóban folyamatban 
van-e), sem a támadott ítéletben meghozott döntés 
konkrét felülvizsgálatára (vagyis hogy a kért Jelentés 
vagy annak részei döntés-előkészítő adatok-e vagy 
sem; illetve hogy az adatkezelő köteles-e azt kiadni 
vagy sem). Kizárólag az Alaptörvénnyel összhang-
ban álló döntési szempontokat fekteti le. Mivel a 
Kúria nem egyszerűen elmulasztotta, de kizártnak 
tartotta az adatközlés megtagadása tartalmi indoka-
inak vizsgálatát, döntésével alapjog-sérelmet idézett 
elő. 

A különvélemények

1. Dienes-Oehm Egon (és a csatlakozó Juhász Imre) 
különvéleménye, mint látni fogjuk, Pokol Bélához ha-
sonlóan vitatja, hogy kizárólag a korábbi Alkotmány 
61. § (1) bekezdése és az Alaptörvény VI. cikk (2) 
bekezdése közötti szövegszerű egyezésre alapítottan 
fenntarthatók a korábbi alkotmánybírósági gyakor-
lat által kimunkált elvi tételek. Szerinte ennek első-
sorban az az oka, hogy a közérdekű adatnyilvános-
ság [Sic!] az új alkotmányos helyzetben már nem a 
véleménynyilvánítás és a szólásszabadság részeként, 
hanem a személyi adatvédelemmel [Sic!] együttesen 
szerepel a szabályozásban, továbbá az, hogy a vé-
dendő jog tartalmában is történtek változások. (In-
dokolás [61]) Nem kapunk érdemi választ sem arra 
a kérdésre, hogy ugyan milyen, az alapjog-értelme-
zést illetően releváns különbség rejlik abban a vál-
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toztatásban, hogy az információszabadság korábban 
a véleménynyilvánítás szabadságával, ma pedig a sze-
mélyes adatok védelmével szerepel egy mondatban, 
sem pedig arra, hogy a védendő jog tartalmában mi-
féle változások álltak elő. 

Dienes-Oehm szerint az ügyben alkalmazandó 
Avtv. 19/A. § (1) bekezdése főszabályként állapítja 
meg a döntés-előkészítő anyagok automatikus elzár-
hatóságát minden esetben, amikor a döntés még nem 
született meg. „A főszabályhoz képest ad lehetőséget a 
19/A. § (1) bekezdésének második mondata arra, hogy – 
a 19. § (1) bekezdésében foglaltakat mérlegelve – egyes 
(így különösen a költségvetésre, vagyonkezelésre, közpén-
zek felhasználására, különleges vagy kizárólagos bizto-
sítására vonatkozó) adatok kiadását engedélyezze. A mér-
legelés lehetősége tehát kizárólag ebben – a nyilvánosság 
előli elzárást jelentő döntéséhez képest – második fázis-
ban [?] jelenik meg az adatkezelő szerv vezetőjének szá-
mára.” (Indokolás [64]) A fi gyel-
mes olvasó az Avtv. ezen rendel-
kezésében azonban nem talál első 
és második fázist. Ellenkezőleg: 
az adatkezelő az adatigényléskor 
nyomban dönt arról, hogy a dön-
tés-előkészítés során keletkezett 
adatokat az igénylő rendelkezésé-
re bocsátja-e, vagy sem. 

2. Salamon László (és a hozzá csat-
lakozó Balsai István, Szívós Mária 
és az 1. pont tekintetében Lenkovics 
Barnabás) különvéleménye – annak ellenére, hogy a 
többségi döntés ezúttal is hangsúlyozta, hogy az AB 
eljárása nem terjedt ki sem az alapuló szolgáló bírói 
döntés ténybeli alapjainak vizsgálatára, sem pedig 
annak felülvizsgálatára – leszögezi, hogy „a felek elő-
adásai és a beszerzett bizonyítékok alapján megálla-
pított tényállás, valamint az abból levont következ-
tetés helytálló” (Indokolás [75]), ezért a Kúria dön-
tése nem volt alaptörvény-ellenes.

A különvélemény ezúttal is feleslegesnek tartja al-
kotmányos követelmények megfogalmazását, mert 
szerinte az AB nem vette fi gyelembe, hogy az azóta 
hatályba lépett Infotv. 35. § (1) bekezdése szerint, ha 
a közérdekű adat megismerése iránti igény teljesíté-
sének megtagadása tekintetében a törvény az adat-
kezelő mérlegelését teszi lehetővé, a megtagadás alap-
ját szűken kell értelmezni, és a közérdekű adat meg-
ismerésére 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. Salamon itt eltekint attól, hogy a több-

ségi döntés nem az adatkezelő döntését, hanem a 
Kúria ítéletét vizsgálta.

3. Pokol Béla e határozathoz fűzött különvélemény-
ének észrevételei még az ABH1-ben kifejtetteken is 
túlmennek. A korábbi AB határozatok alapulvétel-
ét ezúttal már azért is elfogadhatatlannak tartja, mert 
– Dienes-Oehmhoz hasonlóan – valamilyen alkot-
mányjogilag értelmezhető tartalmat igyekszik bele-
magyarázni abba a ténybe, hogy a köztársasági Al-
kotmánytól eltérően az Alaptörvényben nem a véle-
ménynyilvánítás szabadságával, hanem a személyes 
adatok védelmével egy bekezdésben szerepel az in-
formációszabadság. Mit is mond? Nemcsak a tarta-
lom, de a sajátos stílus miatt is érdemes szó szerint 
idézni: „A régi Alkotmányban a közérdekű adatnyilvá-
nosság [Sic!] a véleménynyilvánítás és a szólásszabad-
ság részeként [?] lett szabályozva a 61. § (1) bekezdés-

ben, míg az Alaptörvényben szakí-
tott ezzel az alkotmányozó, és a 
magánszféra védelmét szolgáló jogok 
mellé illesztette ezt be a VI. cikk (2) 
bekezdésében. Ezzel mintegy kivé-
telként jön be ez a jog a magáninti-
mitás [Sic!] jogainak világába, el-
választva a demokrácia alapját je-
lentő vélemény- és szólásszabadság 
problémaköreitől. Mivel tartalmilag 
nyilvánvalóan továbbra is van kap-
csolat a közérdekű adatok terjeszthe-
tősége [helyesen: megismerhetősé-

ge és terjeszthetősége – K. Zs.] és a politikai demok-
rácia működése között, ezért az Alkotmánybíróságnak 
szorgoskodnia kell azon, hogy az új szabályozási hely-
zetben is megtalálja a megfelelő érveket, de azt nem te-
heti meg, hogy egy fi kcióval élve azt mondja, hogy semmi 
nem változott.” (Indokolás [70])

Örvendetes lenne, ha a szerző legalább halvány kí-
sérletet tenne arra, hogy kifejtse, milyen következte-
tések adódnak az információszabadság alaptörvény-
beli elhelyezésének változásából. Az információs jo-
gokhoz értő szakemberek ugyanis aligha tudnak mit 
kezdeni olyan kijelentésekkel, hogy az információ-
szabadság mintegy kivételként jön be a magánintimitás 
jogainak világába. Ha Pokol ismerné az információ-
szabadság mintegy 50 éve formálódó elméletét, hazai 
és nemzetközi gyakorlatának tapasztalatait, az adat-
védelem és az információszabadság összefüggéseit 
elemző irodalmat, nyilván nem nyilatkozna ilyen „sza-
badon”. Az Alaptörvény indokolása szerint e változ-
tatás mögött egyébként semmi egyéb nem áll, mint 
az a speciális hazai megoldás, hogy annak idején a két 
információs jogot a törvényhozó egy törvénybe fog-

lÁtszÓlag. mert az infor-
mÁciÓszabadsÁg 25 Éves ha-
zai És a mintegy 50 Éves 
nemzetkÖzi gyakorlata 
alapjÁn elÉg kÖnnyû meg-
gyõ zõ Érvekkel alÁtÁ-
masztani, hogy a kÖzÉrde-
kû adatok nyilvÁnossÁgÁ-
nak minÉl szÉlesebb kÖrû 
biztosÍtÁsa felel meg a jÓ-
zan Észnek És a kÖzjÓnak
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lalta. Sem az Alaptörvény, sem az időközben elfoga-
dott Infotv. nem hozott semmilyen koncepcióváltást 
az információszabadság hazai szabályozásában.

Pokol megismétli, hogy szerinte merőben új hely-
zet állt elő a NAIH létrehozásával és Alaptörvény-
be iktatásával, és újfent javasolja, hogy „…az Alap-
törvényt értelmezve azt kellene kimondani határoza-
tunkban, hogy csak akkor fogadunk el adatvédelmet 
illetően alkotmányjogi panaszt, ha a bírói úthoz fordu-
lás előtt az indítványozó az adatvédelmi főhatósághoz 
fordult, és ennek válaszát – a bírói út kimerítése után – 
mellékeli az alkotmányjogi panasz beadásakor.” (Indo-
kolás [70]) Az egykoron a testületen az Alkotmány 
betűjét számon kérő, a „láthatatlan alkotmányt” el-
vető szerző különvéleményéből ezúttal sem nem derül 
ki, az Alaptörvény mely rendelkezését lehetne így ér-
telmezni és miként.

Pokol az ABH1-hez fűzött különvéleményében az 
Alkotmánybíróság, ezúttal pedig a bíróságok képes-
ségeit értékeli le, amikor kijelenti, hogy e kérdéskör-
nek a teljes negligálása miatt nem tudja elfogadni a 
többségi határozatnak a Kúria határozatát megsem-
misítő rendelkezését, és annak előírását, hogy a jö-
vőben a bíróságok kötelesek megvizsgálni a közér-
dekű adatok kiadásának megtagadását tartalmi szem-
pontból is. Szerinte „az adatvédelmi főhatóság 
bevonása nélkül ez bizonyos fokig lehetetlen feladat-
ra kötelezés előírását jelenti” (Indokolás [72]), mint-
ha nem volna közismert, hogy egy-egy az informá-
ciószabadságnál sokkalta bonyolultabb, sok ezer ol-
dalnyi perirat feldolgozását igénylő gazdasági per 
vagy büntetőeljárás nehézségeit is sikeresen képesek 
megoldani az eljáró bíróságok.

zÁrÓ megjegyzÉsek

Álláspontom szerint a két határozat tanulságai túl-
mutatnak a konkrét ügyeken. A „hetek” által az 
ABH1-hez és az ABH2-höz csatolt összesen nyolc 
különvélemény kivétel nélkül a jogkorlátozás irányát 
jelzi. Megfogalmazóik nem tudták meggyőzően iga-
zolni, hogy az Alkotmánybíróságnak az információ-
szabadságot értelmező korábbi határozataiban meg-
fogalmazott érvelések mellőzését mi indokolná. Ágál-
nak a korábban kimunkált alapokon nyugvó érvelés 
ellen, de egyetlen értékelhető alapjog-értelmezési 
megállapítást sem tesznek.

Kutatva az alapjogi korlátozásra lehetőséget adó 
alaptörvényi rendelkezések között, a különvélemé-
nyek többször hivatkoznak az Alaptörvény 28. cik-
kére. De furcsamód annak nem az első mondatára – 
„A bíróságok a jogalkalmazás során a jogszabályok szö-
vegét elsősorban azok céljával és az Alaptörvénnyel 

összhangban értelmezik” –, hanem a gumifogalmakat 
tartalmazó és látszólag az információszabadság ellen 
fordítható másodikra: „Az Alaptörvény és a jogsza-
bályok értelmezésekor azt kell feltételezni, hogy a józan 
észnek és a közjónak megfelelő, erkölcsös és gazdaságos 
célt szolgálnak.” Látszólag. Mert az információsza-
badság 25 éves hazai és a mintegy 50 éves nemzet-
közi gyakorlata alapján elég könnyű meggyőző ér-
vekkel alátámasztani, hogy a közérdekű adatok nyil-
vánosságának minél szélesebb körű biztosítása felel 
meg a józan észnek és a közjónak. Mint ahogy az 
sem kétséges, hogy a közhatalom elszámoltatható-
sága révén erkölcsös célt szolgál, mi több, a közpénz-
ügyek nyilvánossága folytán az ésszerűbb és igazsá-
gosabb közpénz-felhasználásra serkent. 

A különvélemények, elsősorban Pokol Béla szöve-
gei mindazonáltal jelzik, mivé lehet az információ-
szabadság egyetlen bíró „átállása” esetén.
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