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Haraszti Viktor

Adatvédelem és nyilvánosság – ismét 
A levéltári kutatás jogi szabályozásának szakítópróbája: a Kiss-ügy

Kiss László úszóedző személyes, különleges adatainak újbóli napvilágra kerülése a ha-
tályos levéltári kutatási szabályok megmérettetését is eredményezte. Bár a jogi útnak 
még nincs vége,1 a tanulságok levonása azonban már időszerű, társadalomtudo-
mányi téren történt erre próbálkozás,2 levéltári területen a következőkben teszek 
erre kísérletet. 

Mészáros László3 2016. március 9-én iratkozott be Budapest Főváros Levéltárába 
(BFL), személyes megjelenés útján. Egy büntetőügyet keresett 1959 és 1961 között, 
amelynek kutatásához nem hozott támogató állásfoglalást. A kutatói adatlapon 
szereplő rovatba, mi szerint kutatása magán vagy tudományos jellegű, a tudomá-
nyos szót húzta alá, magát ezzel tudományos kutatónak minősítve. Ezt a minősítést  
a levéltárnak nincs joga felülvizsgálni.4 

Ilyen esetben a kutatói adatvédelmi nyilatkozat kitöltését nem kell elvégezni. 
Március 9-én, még aznap kérést adott be, mely az alábbi megjegyzéssel került rög-
zítésre: „Kiss László társa – Várszegi Lajos – 1960. XXV. 44. b. 25661/1961. Csak tá-
mogatóival vagy anonimizált másolatban adható ki.”

Az ügy iratanyagát a levéltár munkatársai 2016. március 11-én készítették elő. 
Mészáros László a következő héten jött megtekinteni az anyagot, de azt nem kap-
hatta meg, mivel nem rendelkezett támogató állásfoglalással. A kutató megelégedett  
az Ltv.5 24. § (2) bek. a) pontjában rögzítettekkel és anonimizált másolatot kért, majd 
a térítési díj megfizetése után március 21-én kézhez vette az 1961. október 12-ei  
I. fokú ítéletből az első 10 oldal és az 1962. február 17-én meghozott II. fokú ítéletből 
az első 3 oldal anonimizált másolatot. 

1 A NAIH a Kúria felé a jogerős bírósági ítélet ellen felülvizsgálati kérelmet nyújtott be. Az ügy tár-
gyalása 2019. október 9-én volt. A Kúria mind a NAIH határozatát, mind a Bíróság ítéletét hatályon 
kívül helyezte, és a NAIH-ot új eljárás lefolytatására kötelezte. A NAIH határozaton és a bírósági 
ítéleten alapuló következtetések azonban továbbra is időszerűek.

2 Nyúl Boglárka–Kende Anna–Engyel Márton–Szabó Mónika: Perception of a Perpetrator as a Success-
ful Person Predicts Decreased Moral Judgment of a Rape Case and Labeling it as Rape, in.: Fronti-
ers in Psychology, https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02555 (A letöltés dátuma: 2019. november 1.)

3 Az ügy néven megnevezett szereplői mára közismertek, így nevük anonimizálásának nincs értelme.
4 Bővebben: Haraszti Viktor: Adatvédelem és nyilvánosság – Szemelvények a személyes adatok védelme 

és a levéltári kutatás, nyilvánosság konfliktusai köréből, Levéltári Szemle 2018. 3. sz. 24.
5 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről
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Fontos leszögezni, hogy a kutató a per teljes, 870 oldalnyi iratanyagát nem látta, 
teljes szövegében az I. fokú és II. fokú ítéletet sem. A kért 10+3 oldalt is csupán ano-
nimizált másolatban ismerhette meg, azok eredeti példányait nem kapta kézhez. 
A kért iratok még az ítélet egészét sem fedik le, hisz az I. fokú ítélet 48 oldalnyi, a II. fokú 
13 oldalnyi összterjedelmű.

Az anonimizált másolatban történő kutatás esetén az eredeti iratot a kutató 
sosem kapja meg, a kutatás ebben is különbözik a támogató állásfoglalással végzett 
kutatástól, ahol a tudományos kutató megkapja az eredeti (személyes és különleges 
adatokat tartalmazó) iratokat, majd az által kiválasztott oldalakról kérhet ano ni mi-
zálatlan másolatot. 

A kutató március 21-én magával vitte az anonimizált másolatokat. A Privát Kopó 
Online bűnügyi magazin 2016. április 5-én, szerdán 8 óra 24 perckor megjelent 
„Csoportosan elkövetett erőszakos nemi közösülésért ült börtönben az úszóválo-
gatott szövetségi kapitánya Kiss László előbb lefogta, majd harmadikként maga is 
meggyalázta az »elernyedt« testű fiatal lányt” című cikke már címénél fogva is pilla-
natok alatt a média figyelmének középpontjába került.

A cikk két oldalt közölt az ítéletből, kis kép formájában ugyan, de lementés után 
bármely képnézegetővel nagyítható méretben jól olvasható volt.6 A privatkopo.hu 
oldal 2016. április 7-én, pénteken 7 óra 45 perckor újabb cikket tett közzé, ebben az 
eredeti irat képét már nem közölte, de a korábbiakhoz képest új információkat igen.7

Hamar a médiaérdeklődés középpontjába került Kiss László ügye és a rá követ-
kező hetekben – köszönhetően a mindig kicsit újabb információkat szivárogtató 
hírek napvilágra kerülésének – még sokáig az érdeklődés előterében is maradt. Kiss 
László eleinte koncepciós pert emlegetett, nem ismerte el a felvetett vádak nagy részét, 
de amikor a sértett Takáts Zsuzsanna a nyilvánosság elé állt, el kellett ismernie tettét. 
Az ügy a sajtóban viszonylagos nyugvópontra 2016. május 11-én jutott, mikor Kiss 
László nyilvánosan bocsánatot kért.8 Az ügy szintén életben lévő másik két terhelt-
je közül Várszegi semmilyen formában nem szólalt meg, Lantos is csak egy rövid 
mondat erejéig.9

6 A NAIH/2017/491/H. sz határozata a www.privatkopo.hu oldalról az érintett tartalom eltüntetését írta 
elő, de a lementett oldal és a közzétett képek szerző birtokában vannak ill. másutt elérhetőek, így itt: 
https://nemzeti.net/csoportosan-elkovetett-eroszakos-nemi-kozosulesert-ult-bortonben-az-uszo 
valogatott-szovetsegi-kapitanya-kiss-laszlo-elobb-lefogta-majd-harmadikkent-maga-is-meg 
gyalazta-az-elernyedt-testu-fiatal-lan-4252460.html (A letöltés dátuma: 2019. november 1.)

7 Az azóta eltüntetett oldal lementett változata szerző birtokában, ill. másutt elérhető: https://nemzeti.
net/kiss-laszlo-a-megeroszakolt-fiatal-nonek-nem-olyan-nagy-dolog-ez-menjen-a-hideg-vizes-
medencebe-es-jobban-lesz-az-egeszbol-nem-kell-nagy-dolgot-csinalni-4286159.html (A letöltés dá-
tuma: 2019. november 1.)

8 http://index.hu/belfold/2016/05/11/kiss_laszlo_szazhalombatta_dontes_diszpolgar_uszoda/ (A letöltés  
dátuma: 2019. november 1.)

9 „Lantos az erőszak után sokáig sportújságíró volt, úgy nyilatkozott, örülne, ha a hölgy elmondaná a tel-
jes igazságot, mert „így végre kiderülne, hogy bennünket, hármunkat ártatlanul ítéltek el. Kiss Lacit 
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A sajtóhírek vonatkozására a NAIH10 sajtót érintő határozatának elemzése során 
még visszatérek, jelen részben a levéltári vonatkozásokat elemzem.

2016. április 11-én Budapest Főváros Levéltárhoz érkezett elektronikus úton a NAIH 
végzése,11 melyben adatvédelmi hatósági eljárás megindításáról tájékoztatott. Ezzel 
egy idejűleg párhuzamos hatósági eljárás indult a www.privatkopo.hu internetes 
folyóirat vélt üzemeltetője, a Yellow News Kft. ellen is.12

A NAIH/2016/2504/10/H. sz. levelében értesítette Budapest Főváros Levéltárát, 
hogy adatvédelmi hatósági eljárást indít Kiss László bűnügyi személyes adatai meg-
sértése ügyében. Mint írták: „A www.fullank.com egyik újságírója a 2016. április 
6-ai cikkében úgy fogalmazott, hogy »[…] e sorok írója a levéltárban kikutatta Kiss 
ítéletét, amit erősen anonimizálva adtak csak ki […],« mely információ alapján  
a Hatóság megállapította, hogy a BFL őrzi Kiss László nyilvánosságot kapott ítéletét, 
„és a Levéltár bocsátotta az újságíró (illetve azóta más újságírók) rendelkezésére.”13 
Tekintettel arra, hogy a bejelentés különleges adatok nyilvánosságra hozatalára irá-
nyult, ezért a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárás megindításáról döntött.14

A NAIH/2016/2504/11/H sz., április 11-én hozott végzése elrendelte a levéltár 
őrizetében lévő, Kiss László 1962. február 17-én a Budapesti Fővárosi Bíróság által 
hozott ítéletének és a hozzá kapcsolódó egyéb iratoknak a zárolását, oly módon, hogy 
a NAIH-nak az ügy érdemében hozott döntéséig a Levéltár harmadik személynek az 
iratokhoz hozzáférést nem biztosíthat. A Hatóság április 13-án végzését hivatalból 
kiegészítette azzal, hogy az érintettek vagy az általuk a Ptk. alapján meghatalmazott 
személyek hozzáférési jogának kibővítésével, de a végzés szóhasználatában az ítélet-
hez történő hozzáférésről szólt, maga a peranyag pedig közel ezeroldalnyi. A BFL 
ezért tisztázó kérdést tett fel a Hatóságnak, hogy az érintett és meghatalmazottjai 
hozzáférési joga csupán az ítéletre vagy a teljes peranyagra értendő?15

Erre válaszul a NAIH/2016/2504/16/H. sz. végzésében korábbi két végzését be-
vonta és egy újat bocsátott ki, mi szerint az érintettek, ill. az általuk meghatalmazott 
személyek hozzáférési joga biztosított mind az ítélethez, mind a kapcsolódó iratokhoz.

egy becsületes, sikeres élet után két nap alatt keresztre feszítették, mint Jézus Krisztust” http://24.hu/
belfold/2016/05/09/megszolalt-a-kiss-laszloekat-a-nemi-eroszak-utan-kihallgato-rendor/ (A letöl-
tés dátuma: 2019. november 1.)

10 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
11  Postai úton 2016. április 13-án érkeztek meg.
12 NAIH/2017/491/H. sz határozat 
13 A kérdéses iratokat a NAIH ezen sorainak megszületéséig Mészáros Lászlón kívül senki nem kutatta,  

ez a BFL nyilvántartásokból kiderül. 
14 A NAIH/2016/2504/27/H. sz. határozatában foglaltak szerint az eljárás hivatalból indult. Kiss László 

április 18-án kelt, a BFL-hez intézett, egyidejűleg a NAIH és a BFL-nek címzett levele feltehetően 
a NAIH felé is megküldésre került, de ekkor már az eljárás megindult. A Fővárosi Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróság ítélete hivatkozik egy Kiss Lászlótól április 6-án a NAIH felé történt bejelentésre.

15 3801-2/2016./BFL sz. ügyirat, BFL irattár
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Az Ltv. már többször említett 24. § (2) bek. b) pontja jelen esetben a három terhelt, 
a fő sértett, a perben szereplő másik sértett és a per egyéb – nem közszereplő –  
érintetti jogaik gyakorlását teszi lehetővé. Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy az érin-
tettek egykoron sem ismerték a peranyag egészét és ma is csupán a rájuk vonatkozó 
részeket ismerhetik meg teljes körűen. A többi adat megismeréséhez a 24. § (2) bek.  
a) pontja alapján férhetnek hozzá, kivéve ha nem rendelkeznek egy, a perben érintett 
másik személy hozzájáruló nyilatkozatával ill. örököse, Ptk. szerinti hozzátartozója 
beleegyező nyilatkozatával. A későbbiekben ennek a ténynek még fontos szerepe lesz.

Az ügy további menetét a NAIH/2016/2504/12/H. sz végzésében a tényállás tisz-
tázása érdekében feltett kérdések határozták meg. A NAIH három kérdést tett fel, 
miszerint:

1. Milyen jogszabályok alapján és kiknek biztosított hozzáférést a BFL a Kiss 
László-ügyben keletkezett bírósági iratokhoz s ezzel kapcsolatban kérték a be-
tekintésről készített jegyzőkönyv másolatát;

2. Hogyan teljesítette a Levéltár az Ltv. 22. és 24. §-ban megfogalmazott, a szemé-
lyes adatok védelmét előíró garanciális követelményeket;

3. Milyen szakmai és jogi szempontokat vett figyelembe a Levéltár az ítélethez 
való hozzáférés biztosítása során?

A levéltár válaszában tájékoztatta a Hatóságot a vizsgált kutatás menetéről és 
hivatkozott arra, hogy a levéltári kutatás szabályai alapján történt a kutatás. A levéltár-
ban az Ltv. szerinti kutatás folyik, a más jogszabályok által betekintésnek definiált 
iratmegismerési szabályok itt nem érvényesek, betekintési jegyzőkönyv sincs. Hivat-
kozott továbbá arra, hogy a kutató megelégedett az anonimizált másolat kiadásával, 
így azt meg is kapta, a 24. § (2) bek. a) pontja alapján. A BFL már ebben az első leve-
lében leszögezte jogi álláspontjának egyik legfőbb alapját, mi szerint „az Ltv. az eljá-
ró levéltár részére mérlegelési jogot nem biztosít, így a levéltár a [kutatási – a szerz.]  
kérelmet megtagadni nem jogosult, az Ltv. 25. §-ban foglalt kivételekkel,16 melyek 
jelen esetben nem relevánsak.”17 

A NAIH/2016/2504/22/H. sz. újabb végzésében további két kérdést tett fel:
16 „25. § (1)A minősítő által meghatározott érvényességi idő lejártáig a minősített adatot vagy törvény-

ben meghatározott egyéb más titkot tartalmazó levéltári anyagban csak a minősítő hozzájárulásával 
folytatható kutatás. 

 (2) Nem engedélyezhető a kutatás a) a nemzetközi kötelezettségvállalás körében keletkezett, vagy 
külföldi szerv vagy személy által átadott iratokban a nemzetközi szerződésben, vagy az átadó által 
meghatározott ideig; b) abban a köziratnak nem minősülő levéltári anyagban, amely az átadó szerv 
vagy természetes személy által meghatározott feltételek alapján még nem kutatható. 

 (3) Ha a levéltári anyag fizikai állapota miatt nem bocsátható a kérelmező rendelkezésére, a közlevéltár 
– saját költségére – másolat készítésével teljesíti a kérelmet, ha a másolat készítése nem jár az eredeti  
levéltári anyag további megrongálódásának vagy megsemmisülésének veszélyével, vagy a szokványos 
másolatkészítési díj ötszörösét meghaladó költséggel. Az utóbbi esetben azonban, ha a kérelmező  
a többletköltséget megfizeti, a közlevéltár köteles másolat készítésére.”

17 3801-3/2016./BFL sz. ügyirat, BFL irattár
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„1) A 3801-3/2016/BFL. sz. kérőlap alapján megállapítható, hogy a Kiss László 
ügyében 1962-ben hozott ítéletet anonimizáltan bocsátották Mészáros László 
rendelkezésére. Ismertesse az anonimizálás folyamatát, milyen személyes ada-
tokat milyen okból takartak ki, illetve a kérelem beérkezésétől számítva hány 
napig tartott az anonimizálás!

2) A Levéltár rendelkezik-e belső szabályzattal az Ltv. 24. § (2) bek. a) pontja sze-
rinti anonimizálási eljárás követelményeivel összefüggésben? Amennyiben ren-
delkezik, küldje meg szabályzata másolatát.”

A BFL válasza az alábbi volt:
„A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 

1995. évi LXVI. tv. (Ltv.) az anonimizálás végrehajtására vonatkozóan normatív 
rendelkezést nem tartalmaz, az anonimizálás folyamatát nem köti eljárásrendi köve-
telményekhez. Ennek megfelelően az anonimizálás folyamata formailag nem más, 
mint a személy és az adat közötti kapcsolat felismerését kizáró technikai eljárás, 
tartalmilag valamennyi, korábban jogszerűen nyilvánosságra nem hozott személyes 
adat kitakarása. A levéltár az anonimizáltan megismerhető adatokat olyan módon 
teszi hozzáférhetővé a kutató számára, hogy az adatokat tartalmazó irat másolatát 
átadja és a kutató számára nem megismerhető adatokat azon olvashatatlanná teszi.

Mészáros László kutató 2016. március 9-én iratkozott be Budapest Főváros Levél-
tárába, mely napon a Kiss László, Várszegi Lajos és Lantos László büntetőügyre adott le 
kutatói kérést. Az I. fokú ítéletből 10, a II. fokú ítéletből 3 lap anonimizált másolatot 
2016. március 21-én vett át. Fentiekre is figyelemmel Budapest Főváros Levéltára 
nem rendelkezik belső szabályzattal az anonimizálási eljárásra vonatkozóan.” 

A levélváltások lényegi elemeit teljes terjedelmében azért közlöm, mert a feltett 
kérdésekkel és az arra adott válaszokkal a Hatóság eljárása a levéltár felé lezárult.

A NAIH az ügyben hozott első határozata

A NAIH a hatósági eljárás során nem kezdeményezte a személyes kapcsolatfelvételt és 
nem kérte be az anonimizált iratok másolatát sem. A BFL vezetése a hatósági eljárás 
további lépéseit várta, így nagy meglepetéssel értesült a NAIH/2016/2504/27/H. sz.  
határozatában18 foglaltakról, mi szerint a hatóság megállapította, hogy a BFL jogelle-
nes adatkezelést végzett és emiatt 3 millió forint bírsággal sújtotta, valamint kötelezte 
a Levéltárat, hogy a jövőben az 1962-es ítélethez való hozzáférés biztosítása során al-
kalmazza határozatában kifejtetteket. A Határozat kötelezte a levéltárat olyan eljárási 
szabályok kialakítására, amelyek biztosítják az Ltv. 24. § (1) bekezdés és (2) bekezdés 
a) pontjának a NAIH előírásoknak megfelelő érvényesülését, alkalmazását.

18 A határozat teljes szövege: https://www.naih.hu/files/naih-2016-2504-27-H_hatarozat_anonim.pdf 
(A letöltés dátuma 2019. november1.)
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Jogi relevanciájú szöveg esetén nem tekinthetünk el a hosszabb idézettől, annak 
pontossága végett, így tehát a NAIH határozat szerint:

„Az Ltv. 22. § (1) bekezdése és az Ltv. 24. § (1) bekezdése alapján főszabály sze-
rint a személyes adatot tartalmazó levéltári anyag az érintett halálozási évét követő 
harminc év után válik bárki számára kutathatóvá. Ezen védelmi időn belül a levéltári 
anyag nem megismerhető, nem kutatható, és arról másolat sem készíthető. Ezen ren-
delkezés azt a kötelezettséget jelenti a közlevéltárak számára, hogy a levéltári anyag-
ba történt betekintést megelőzően meggyőződjenek arról, hogy a védelmi idő eltelt.  
E főszabály alól az Ltv. 24. § (2) bekezdése három kivételt ismer el, amelyek lehe-
tőséget biztosítanak a személyes adatot tartalmazó levéltári anyag megismerésére  
és kutatására.” 

A védelmi idő elteltéről meggyőződni a levéltári anyag alapján bizonyosan akkor 
lehet, ha az érintett halálozási dátuma a levéltári anyagból hitelt érdemlően kiderül. 
Ilyen irattípus például a halotti anyakönyvek másodlati sorozata. Ám az esetek na-
gyobb részében a levéltárnak hitelt érdemlően nem áll módjában meggyőződni arról, 
az érintett még életben van-e? Természetesen az emberi élet adta lehetőségek hatá-
rát figyelembe véve, hisz 19. században született személy már bizonyosan nincs élet-
ben Magyarországon. A levéltári iratok általában egy élethelyzetet, időbeli síkbeli 
metszetet fednek le. Így leggyakoribb esetben az irat keletkezési dátuma bizonyos. 
Ha az irat vagy irategyüttes (pl. egy peres irategyüttes) tartalmazza az érintett szü-
letési dátumát, akkor ehhez kell viszonyítani a védettség idejét, azaz „ha a halálo-
zás éve nem ismert, az érintett születésétől számított kilencven év” a védelmi idő.  
A megfogalmazás a „nem ismert” összetételt használja, ami nem jelenti azt, hogy az 
érintett elhalálozott, hanem azt, hogy nem ismerjük, nem tudunk róla.19 „Ha pedig 
a születés és a halálozás időpontja sem ismert, a levéltári anyag keletkezésétől szá-
mított hatvan év” a védelmi idő.20

19 A NAIH elnöke kezdeményezte, hogy a levéltárak kapjanak hozzáférést a polgárok személyi adatai-
nak és lakcímének nyilvántartásához és a kutatni kívánt iratok (adatok) ismeretében állapítsák meg, 
a keresett személy(ek) életben vannak-e ill. ha nem, mikor haláloztak el. Mind a Magyar Nemzeti 
Levéltár, mind Budapest Főváros Levéltára ellenezte az elképzelést, mivel rendkívül bonyolult volna 
pl. egy perbeli eljárás esetén a terheltek, sértettek és más perbeli részvevők teljes körének lekér-
dezése. Ráadásul az esetek jelentős részében (pl. bontóperek estében, de büntetőperben a tanúk)  
a felek csak lakcímmel szerepelnek az iratokban, és a korabeli lakcímek alapján a beazonosítás nem 
lehetséges. Azaz az intézkedés jelentős adminisztratív teherrel járna, lassítaná a kutatásokat és nem is  
hozná meg az elvárt eredményt. A levéltárak mindazonáltal saját adatbázisaikban és az érintett iratok 
egészében megkísérlik a halálozási ill. másodlagosan a születési adat megtalálását, melyek hiányá-
ban a 60 éves szabályt alkalmazzák.

20 Ezt törik meg a kivételek. Magyarország haláláig legidősebb asszonya volt Kudász Jánosné, aki 1902. 
április 27-én született és 2013. márciusában hunyt el. (ld.: https://hu.wikipedia.org/wiki/Kud%C3 
%A1sz_J%C3%A1nosn%C3%A9 (A letöltés dátuma: 2019. november 1.) Ez azt jelentette hogy halá-
lozása éve ismeretének hiányában 1992 után iratai elvileg már hozzáférhetővé váltak. Így pl. a XXV.4.a 
- A jogszolgáltatás területi szervei. Fővárosi Bíróság iratai. Büntetőperes iratok közt található, 1953-ban 
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A nemzetközi gyakorlatban a személyes adat védelmi ideje változó. Pl. Német-
ország szövetségi levéltári törvénye 2017 márciusa előtt a halálozás után 30, míg 
a halálozás évének ismerete híján a születés után 110 évig védte a személyes adatot. 
2017 márciusában változott a levéltári törvény és azóta a halálozás éve után legko-
rábban 10 évvel ismerhető meg a személyes adat, ám ha a halálozás éve nem ismert 
vagy csak aránytalanul nagy ráfordítással ismerhető meg, akkor a személy születé-
sétől számított 100 év az irányadó.21 

A NAIH határozat így folytatódik:
„Az Ltv. 24. § (2) bekezdés a) pontja szerint akkor kutatható valamely, sze-

mélyes adatot tartalmazó levéltári anyag, ha a kutatás anonimizált másolattal is 
megvalósítható.” Eddig a jogszabály szövege, innentől a NAIH levéltár felé történő 
kötelezése: „Ebben az esetben valamennyi olyan személyes adatot ki kell takarni a 
levéltári anyagból, amely alapján az érintett kilétére következtetni lehet. Az Ltv. 24. § 
(2) bekezdés a) pontja nem alkalmazható abban az esetben, ha a kutató előtt kifejezetten 
ismert a levéltári anyagban szereplő személy kiléte, így például ha a kutató meghatáro-
zott élő természetes személy levéltári anyagába kér betekintést.” [kiemelés a szerzőtől]

A levéltár álláspontja ebben a kérdésben az első pillanattól kezdve ugyanaz: 
a levéltárnak az Ltv. nem biztosít mérlegelési jogkört – ha a kutatás anonimizált 
másolattal megvalósítható, akkor a kutatónak ki kell adni az iratanyagot. Legfőképp 
nem lehet előírás egy olyan szabály, amely a kutató tudatában lévő információkat is  
figyelembe venné a kutatás megvalósításánál. Gyakorlatban egy nagykaput bezár-
nánk és egy kiskaput kinyitnánk, hisz elég volna a kutatónak pl. egy ügyszám ismere-
tében azt állítani, fogalma sincs arról, hogy az illető személy kicsoda, él-e és már ki is 
kellene neki adni az iratanyagot. És milyen jogi relevanciával bírna akár egy írásbeli 
kutatói nyilatkozat? Hisz a kutató könnyen állíthatná: az iratokhoz való hozzájutás 
pillanatában nem tudta, az érintett még életben van. S hogy utána fény derült rá,  
hát Ő maga csodálkozna ezen a legjobban…

A NAIH határozat további része:
„Az Ltv. 24. § (2) bekezdés b) pontja alapján akkor kutatható levéltári anyag, ha 

az érintett vagy annak halálát követően bármely örököse, a Polgári Törvénykönyv 
szerinti hozzátartozója vagy bejegyzett élettársa hozzájárul.”

Az Ltv. megköveteli, hogy az írásbeli nyilatkozatban kifejezetten szerepeljen 
az, hogy az érintett (vagy örököse, hozzátartozója, bejegyzett élettársa) beleegye-
zik a személyes adatai kutatás célja szerinti felhasználásába, az iratok másolásába.  
A NAIH megállapítása szerint a közlevéltár felelőssége arra terjed ki, hogy azt vizs-
gálja meg, hogy a kutatáshoz valóban az érintett (vagy örököse, hozzátartozója, be-

keletkezett ügye. A kivételek azonban nem a levéltári szabályozás szigorúbbá tételéhez vezethetnek, 
hanem a kutatói felelősség növelése irányába.

21 Gesetz zur Neuregelung des Bundesarchives, 10 März 2017. (Bundesgesetzblatt Jahrgang 2017 Teil I 
Nr. 12, ausgegeben am 15.03.2017, Seite 410.)
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jegyzett élettársa) adott-e hozzájárulást, illetve hogy a beleegyezés kifejezett és 
egyértelmű legyen. A levéltár – rendelkezésre álló eszközeivel – ezt valóban igyek-
szik megvizsgálni, de ne feledjük, a levéltár nem közigazgatási és kimondottan nem 
hatósági szerv, hanem közigazgatási feladatokat is ellátó tudományos intézmény. 
Ugyanakkor senki másnak több jogot nem adhat át, mint amivel maga is rendel-
kezik, azaz az érintett vagy a felsoroltak csak saját személyük tekintetében férhet-
nek hozzá az iratokhoz, más személyek vonatkozásában a védelmi időn belül csak 
anonimizált másolatot kaphatnak.22

És a kivétel harmadik esete:
„Az Ltv. 24. § (2) bekezdés c) pontja szerinti tudományos kutatás esetén szá-

mos többletfeltétel terheli a kutatót: így például a kutatónak rendelkeznie kell rész-
letes kutatási tervvel, a kérelméhez csatolnia kell kutatást rendeltetésszerűen végző, 
közfeladatot ellátó szerv támogató állásfoglalását, illetve írásbeli nyilatkozatában 
vállalnia kell, hogy a személyes adatokat az Infotv. rendelkezései szerint kezeli.  
Az Infotv. 12. §-a alapján több kötelezettséget is támaszt a kutató adatkezelésével 
szemben, így például személyes adatokat csak kivételesen hozhat nyilvánosságra. 
Ebben az esetben a közlevéltárnak a kérelemhez számos dokumentum becsatolását 
kell megkövetelnie.”

Az utolsó mondat visszautal az előzőekre, de nem a közvetlen előtt lévő mondatra, 
hisz nyilvánvaló, hogy a nyilvánosságra hozatal nem a levéltár felelőssége, ellenben  
a jogszabály által előírt formai követelmények meglétének ellenőrzése igen. Mészáros 
László tudományos kutatóként jelölte meg magát a kutatói adatlapon, támogatói ál-
lásfoglalást nem hozott, de a BFL Kutatási Szabályzatának megismerésével aláírásával 
elismerte, hogy az abban rögzítettek szerint fog eljárni és betartja az Infotv.23 vonatko-
zó szabályait. A Kutatási Szabályzat tartalmazza azt is, hogy bármely jogállású kutató 
a levéltári iratanyagról kapott másolatot csak kutatási célra használhatja fel és a máso-
latot csak a levéltár vagy az irat tulajdonosának előzetes hozzájárulásával teheti közzé.24

A Hatóság határozatában „megállapította, hogy az 1962-es ítélet az Infotv. 3. § 
4. pontja szerinti bűnügyi személyes adatokat tartalmaz, minthogy az 1962-es ítélet 
meghatározott természetes személyek (Kiss László, Lantos László és Várszegi Lajos) 
által elkövetett bűncselekményhez köthető információkat tartalmaz, amely adatok 

22 Itt jegyzem meg: Kiss László meghatalmazottja az ügy kirobbanása és a zárolás módosítása után  
a teljes peranyagot kikérte kutatóként és az Ltv. 24. § (2) bek. b pontja alapján meg is kapta, de csak 
Kiss László perbeli szerepére vonatkoztatva teljes körűen, más perbeli szereplők adatai anonimizálva 
kerültek a kutatóhoz. Így történt ez Takáts Zsuzsanna meghatalmazottja esetében, természetesen itt  
Takáts Zsuzsanna perbeli szerepére vonatkozott a teljes körű megismerhetőség, más perbeli szerep-
lők esetében anonimizáltan került ki a kért iratanyag. A két kiadott anonimizált másolat tekintetében 
utólagos vita nem merült fel.

23 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
24 A BFL 2016. június 1-jétől hatályos Kutatási Szabályzata, 36. pont., Teljes szöveg: http://bparchiv.hu/

sites/default/files/atoms/files/kutatasi_szabalyzat_2016_06_01.pdf (A letöltés ideje: 2019. január 1.)
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korábban a büntetőeljárással összefüggésben büntetőeljárás lefolytatására jogosult 
szerv (Fővárosi Bíróság) kezelésében voltak. Az Ltv. 18. § (2) bekezdése alapján  
a Levéltár őrzi az 1962-es ítéletet, ezért a Levéltár az Infotv. 3. § 9. pontja alapján 
önálló adatkezelőnek minősül. […] amikor a Levéltár hozzáférést biztosított Mészá-
ros Lászlónak az 1962-es ítélethez, akkor adatvédelmi jogi szempontból számára 
bűnügyi személyes adatokat továbbított.”

„Az Infotv. rendelkezései alapján a bűnügyi személyes adatok, mint különleges 
adatok jogszerű kezelésére (így például az adattovábbításra) alapvetően az Infotv. 
5. § (2) bekezdése vonatkozik. Az Infotv. e rendelkezése alapján bűnügyi szemé-
lyes adat az érintett írásbeli hozzájárulásával vagy törvényi felhatalmazás alapján 
továbbítható. A levéltári anyagok megismerhetősége tekintetében az Ltv. is követi az 
Infotv. 5. § (2) bekezdését, hiszen vagy azok az érintett hozzájárulása alapján ismer-
hetőek meg vagy a levéltári anyagot a törvény által meghatározott feltételek alapján 
lehet kiadni. A Hatóság ezzel összefüggésben megállapította, hogy az Ltv. 22. § (1) 
be kezdése és az Ltv. 24. § (1) bekezdése alapján az 1962-es ítélet nem kutatható, 
mivel az 1962-es ítéletben még élő természetes személyek bűnügyi személyes adatai 
szerepeltek. Ennek megfelelően a Levéltár az Ltv. 24. § (2) bekezdésébeni esetkörök 
szerint lett volna lehetősége hozzáférést biztosítani az 1962-es ítélethez. A Levéltár 
a válaszaiban arra hivatkozott, hogy az Ltv. 24. § (2) bekezdés a) pontját alkalmazta 
és anonimizáltan biztosított hozzáférést az ítélethez.”

A BFL az 1961-62-es büntetőügy kutatása során nem volt annak az információnak 
a birtokában, mi szerint a perben érintett személyek máig élő természetes személyek, 
ezért az Ltv.-ben rögzítettek szerint az érintettek születésétől számított kilencven évig 
terjedő védelmi időt vette alapul és a kért 10+3 oldal esetében egyértelműen megálla-
pítható volt, hogy a terheltek és a sértett születési éve a védelmi időn belül esik. 

„A Hatóság azonban megállapította, hogy a Levéltár egyáltalán nem teljesítette  
az Ltv. 24. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kötelezettségét. A Levéltár ugyanis nem 
ismerte fel, hogy az ítélet teljes egészében bűnügyi személyes adatnak minősül, hi-
szen az ítélet Kiss László, Lantos László és Várszegi Lajos által elkövetett bűncselek-
ményhez köthető információkat tartalmaz (így például az elkövetett cselekmény rész-
letes leírása, annak minősítése, a szakértői vélemények vagy a kiszabott büntetés).”

Egy meghatározó adatvédelmi jogi kérdés kell tisztázni eben az esetben, még-
pedig az adatelv és iratelv viszonyát. Egy teljes iratot bűnügyi személyes adatként 
tekinteni lehetetlenné teszi a kutatást, hisz ebben az esetben az anonimizálás va-
lóban elvégezhetetlen feladat. Saját következtetésével szemben 2012-ben a Szegedi 
Törvényszék elnökhelyettese számára küldött állásfoglalásban a NAIH az alábbiakat 
fejtette ki: „a büntetőügyekben meghozott bírósági ítélet és annak indokolása fő-
szabály szerint közérdekű adat,”25 melynek megismerése közérdek.

25 NAIH-5926-2/2012/V Büntetőeljárásban meghozott ítéletekre vonatkozó közérdekű adatigénylés 
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Úgy vélem, az iratelv helyett az adatelvre célszerű fektetni a hangsúlyt és megtalálni 
az összhangot. Az Alkotmánybíróság már több határozatában hangsúlyozta, hogy  
a bírósági határozatok nyilvánossága és megismerhetősége egyik fontos garanciája 
a kiszámítható joggyakorlatnak. A bírósági jogalkalmazás ugyanis egy adott jogvita 
eldöntésének keretei között „természetszerűen visel magán olyan jegyeket, melye-
ken keresztül tevékenysége […] a jogalkotás határán járhat” [38/1993. (VI. 11.) AB 
határozat, ABH 1993, 256.]. Az így felfogott „jog” megismerhetősége ezért nemcsak 
a közérdekű adatokhoz való hozzáférés állami biztosításának a kötelezettségéből, 
hanem a jogbiztonságból is eredő követelmény (873/B/2008. AB határozat, ABH 2011, 
1826.). A jogbiztonság tehát – egyéb követelmények mellett – „azt a feladatot rója  
a közhatalommal rendelkező és jogot alkalmazó szervekre, hogy jogilag szabályozott, 
megismerhető és kiszámítható módon járjanak el és döntsenek a hatáskörükbe 
tartozó kérdésekben” [13/2013. (VI. 17.) AB határozat, Indokolás.]

Fontos megjegyezni, hogy azt az értelmezést, hogy az ítélet teljes egészében bűn-
ügyi személyes adat, a NAIH jelen esetben sem viszi következetesen végig, hiszen 
máshol

– „bűnügyi személyes adatok” továbbítását említi többes számban26;
– úgy fogalmaz, hogy „az 1962-es ítéletben bűnügyi személyes adatok szerepel-

nek”27, illetőleg
– „[a] Hatóság megállapította, hogy az 1962-es ítélet az Infotv. 3. § 4. pontja sze-

rinti bűnügyi személyes adatokat tartalmaz.”28

Külön jelentősége van ebben a körben, hogy Kiss László-ügyben I. fokon meg-
hozott ítélet kapcsán a nyilvánosság nem volt kizárva és a korabeli sajtó (így a Magyar  
Nemzet, Népszava) a nevek teljes kiírásával tudósított az ügyről. A korabeli sajtócik-
kek jelenleg is elérhetők pl. a Népszava on-line archívumából.29 Nyilvános tárgyalás 
esetén, amennyiben a sajtó is jelen van a tárgyalásokon, akár teljes részletességgel is 
történhet tudósítás az ügy eseményeiről és a döntésről. Különösen ma, az internet 
korában aligha tüntethetőek el egykori napilapok, elektronikus sajtó korábbi közzé-
tételei, azaz ha bárki évek múltán összerakja a „puzzle” kockáit, úgy a korabeli sajtó 
(hagyományos, elektronikus) felhasználásával és az anonimizáltan elektronikusan 
közzétett bírósági határozat egybevetésével már a levéltár igénybe vétele nélkül is 
kielégítheti információ éhségét.30

teljesítése, 2012. XI. 9.
26 NAIH/2016/2504/27/Határozat 7.
27 NAIH/2016/2504/27/Határozat 7. 
28 NAIH/2016/2504/27/Határozat 6. 
29 Arcanum Digitális Tudománytár, https://adtplus.arcanum.hu/hu/, letöltés ideje: 2019
30 A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. XII. Fejezete tartalmazza a bíróságok 

feladatait a bírósági határozatok nyilvánosságának biztosítása érdekében. A 163. § (2) c. pontja nem 
zárja ki a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmény alapján indult büntetőeljárás-
ban hozott határozat anonimizált közzétételét se, kivéve, ha ahhoz a sértett – a bíróság a hozzájárulás 
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E sorok írója tisztában van azzal, hogy Mészáros László célja nem a korabeli 
joggyakorlat megismerése volt, de ez utólagos megállapítás, hisz csak a BFL-t éves 
szinten több ezer kutató keresi fel, kiknek szándékairól kevés ismerete van a levél-
tárnak. Egy adott személy joggal való visszaélése nem lehet meghatározó minden 
más kutatni kívánó állampolgár részére. Azaz a BFL a jövőben is – egyéb jogszabályi 
tiltás hiányában – az adatelv mentén kívánja kiadni a kutatni kikért iratokat.

A NAIH határozat megállapítja a továbbiakban: „Emellett Mészáros László a Ké-
rőlapon konkrét természetes személyeket (Kiss László, Várszegi Lajos) jelölt meg, 
amely körülmény alapján a Levéltárnak egyértelműen fel kellett volna ismernie azt, 
hogy bármilyen anonimizálás mellett is bocsátja az 1962-es ítéletet Mészáros László 
rendelkezésére, akkor is összefüggésbe tudja hozni a Kérőlapon általa megjelölt 
természetes személyekkel. Mészáros László ugyanis tisztában volt az elkövetők kilé-
tével, ezért a Levéltár bármilyen anonimizálási intézkedés mellett továbbította volna 
az 1962-es ítéletet Mészáros László számára, esetében akkor is személyes adatok 
lettek volna az abban szereplő információk.” 

A bírósági iratok kutatása segédletek alapján történik. Ezek az egykorú segéd-
letek a névmutatók és a lajstromkönyvek. A pereket egykoron és ma is a terheltek 
neve, több terhelt esetén a fő terhelt neve alapján tartották nyilván. Azaz ha egy 
egykorú per megtalálható a levéltári iratok közt akkor – ha nem selejtezték ki ko-
rábban – a terheltek neveinek ismeretében, ill. a per lajstromszámának ismeretében 
kereshető ki. Az egykorú segédletek nem tartalmazzák a sértettek neveit, így azok 
ismeretében a kutatás nehezen folytatható.

A jelzett kutatás során Mészáros László neveket jelölt meg, ezek alapján a levéltár 
az egykorú nyilvántartások segítségével kikereste az adott ügyet, majd a kért olda-
lakat anonimizáltan a kutató rendelkezésére bocsátotta. Ugyanígy járt volna el ak-
kor, ha Mészáros László az egykorú ügy főlajstromkönyvben rögzített nyilvántartási 
számát kéri ki.

A Hatóság a „körülmények mérlegelésével” 3.000.000 Ft bírság kiszabását ren-
delte el:

„A Hatóság a bírság kiszabása során figyelembe vette az eset összes körülményeit, 
így különösen az elkövetett jogsértés súlyát:

– a Levéltár a jogellenes adatkezelést az 1962-es ítéletben szereplő különleges 
adatok továbbításával követte el,

– a jogellenes adattovábbítás nyomán jogszerű állapotot már nem lehet helyreál-
lítani, és a Hatóság csak jövőre nézve tudja elérni, hogy a jövőben az 1962-es ítélet 
továbbítása során alkalmazza az e határozatban kifejtett követelményeket,

megadására irányuló felhívására – nem járult hozzá. A tv. az anonimizálás szabályai is rögzíti. 
Fő szabály szerint szereplő személyek azonosítását lehetővé tevő adatokat olyan módon kell törölni, 
hogy az ne járjon a megállapított tényállás sérelmével.
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– a Levéltár súlyosan elmulasztotta az adatvédelmi követelmények felismerését,  
és érvényesítését az 1962-es ítélethez való hozzáférés során, és csak általánosságban 
ismeri az alapvető adatvédelmi követelményeket, azonban azokat nem tudta megfe-
lelően alkalmazni az 1962-es ítélet Mészáros Lászlóhoz való továbbítása során,

– a Hatóság további súlyosító körülményként értékelte azt is, hogy a Levéltár 
nem rendelkezik megfelelő eljárási szabályokkal (így például belső szabályzattal)  
az Ltv. 24. § (1) bekezdés és (2) bekezdés a) pontja alkalmazásáról.”

Budapest Főváros Levéltára sem a határozat érdemi indoklását, sem a bírság össze-
gét nem találta elfogadhatónak, így a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság-
hoz fordult a Határozat bírósági felülvizsgálata érdekében.31

A határozat következményei

A Határozat közlése napján jogerőre emelkedett, a kezdeményezett felülvizsgálati 
eljárásnak halasztó hatálya a rendelkezések végrehajtására nem volt.

A levéltári következmények ismertetése előtt érdemes a sajtóvisszhangra is kitérni.  
A Határozatról – melyet a NAIH honlapján közzétett – elég bőven beszámolt a sajtó, 
részleteiben ugyan nem, de a levéltárat sújtó büntetési tételről igen. 

Megszólalt a BFL azóta elhunyt korábbi főigazgatója, Varga László is. Leszögezte: 
„A levéltár a törvényben foglaltakon túl semmilyen kutatást nem korlátozhat, annak 
rendelkezéseit nem tágíthatja, szigoríthatja, nem mérlegelhet, hiába kéri pont ezt 
számon a hatóság. Az viszont, hogy a kutató a megismert adatokból mit hoz nyil-
vánosságra, már az utóbbi felelőssége. Persze ezzel a hatóság is tisztában van, nem 
véletlenül hívta fel a sajtót, hogy tartózkodjanak ezeknek a személyes adatoknak  
a további közlésétől. Hasztalan, a média a levéltártól függetlenül még hetekig közölt 
újabb és újabb részleteket a megdöbbentő bűncselekményről. A sajtó azonban nem 
kisegér, hanem hatalom, jobb nem újat húzni vele, marad a vétlen levéltár, amelyet 
a bírság egyenesen csődbe visz.”32

Itt kell megjegyeznem, hogy a sajtóban több olyan információ megjelent, amit 
nem tartalmazott a 10+3 anonimizált oldal.33 Joggal feltételezhető – bár az ügy 
szempontjából nincs jelentősége – hogy a teljes ítélet más birtokában is lehet, ahon-
nan a sajtó több, új részletről értesült.

31 A fellebbezést a Két. 100. § (1) bekezdésének d) pontja zárta ki. A határozat bírósági felülvizsgála-
tának lehetőségét a Két. 100. § (2) bekezdése biztosította, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi 
Bíróság illetékességét a polgári perrendtartásáról szóló 1952. évi III. törvény (továbbiakban: Pp.) 
326. § (7) állapította meg.

32 http://nol.hu/belfold/rohej-de-ma-is-a-diktatura-modszereivel-vedik-az-eroszaktevo-kiss-
laszlot-1623087 (A letöltés dátuma: 2019. november 1.)

33 Így pl. a Népszabadság „Nem is kértek bocsánatot” c. cikkében megszólaló Martinkó Károly új 
információkat is közölt. Népszabadság 2016. május 9. 4. l.
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A közvélemény nagyobb része az áldozat oldalán állt, de ez nem sokat segített raj-
tunk. A kialakult helyzet ugyanis inkább eredményezett jogbizonytalanságot, mint 
tiszta helyzetet. A NAIH kötelezte a BFL-t a határozat szerinti intézkedések beve-
zetésére, anonimizálási szabályzat készítésére. Anonimizálási szabályzat egyetlen 
hazai levéltárban sem volt, az anonimizálás nem egy mechanikus folyamat, még ha  
egyes alapelvei írásban le is fektethetőek. Bizonyos szempontból a levéltári irat-
anyag anonimizálása tudományos kérdés is, mivel az anonimizálás során tekintettel 
kell lenni, ki és milyen kutatói jogosítványokkal kutatja az iratokat, azaz teljes körű 
anonimizálásra van szükség vagy egy érintett ill. meghatalmazottja kéri, mert ebben 
az esetben egy más szempontokat figyelembe vevő anonimizálásra kerülhet sor.

Főképp az a NAIH megállapítás eredményezett bizonytalanságot, mi szerint ha 
ismert a kutató előtt a még elő természetes személy neve, úgy az irat anonimizáltan se  
kutatható. A NAIH határozat analógiája alapján bármely esetben, amikor a büntető-
ügyben (de más ügyben is akár) valaki természetes személy nevének ismeretében 
kéri ki az iratanyagot, és azt anonimizáltan kéri, felmerülhetett az a lehetőség hogy 
a kutató az általa ismert személy és a kutatásra kiadott, anonimizált iratanyag kap-
csolatát helyreállítja és ezzel újabb milliós bírság sújthatja a levéltárat.

Ezzel az értelmezéssel azonban a múlt megismerhetőségének szubjektív elemen 
alapuló korlátozása született meg, mely úgy a történésztársadalom, mint a tudomá-
nyos kutatóként nem kutató, de a történelem iránt érdeklődő állampolgárok érdekeit 
is sértette.34 A tudományos kutatókon kívül rekedő kutatók számára a 20. század 
történetének kutatása akár be is zárulhatott volna. „A kutatások ellehetetlenítése 
valóságos veszély, ugyanis csak a támogató állásfoglalással rendelkező tudományos 
kutatók szűk köre fog hozzáférni a 90 éven belül keletkezett iratokhoz márpedig ez 
a levéltárhasználók töredéke. A többség nem fog hozzáférni az eddig leginkább 
kutatott iratokhoz.” – nyilatkozta dr. Kenyeres István, a BFL főigazgatója.35

A BFL a NAIH határozatban foglaltak alapján 2016. július 26-án kiadott egy sza-
bályzatot,36 melyben az anonimizálás alapelveit is lefektette37 és beépítette a NAIH 

34 A NAIH által felvázolt elképzelések gyöngyszeme az anyakönyvi kutatásokkal kapcsolatban született 
meg, mi szerint is az anyakönyvek kutatása esetén a tudományos kutató az anyakönyvet megtekintheti 
ugyan, de arról „másolatot, feljegyzést, felvételt nem készíthet”, és a „megismerés kizárólag a kutató 
emlékében maradhat fenn.” (Péterfalvi Attila 14/1271-1/2014. sz. levele az MNL főigazgatójához.)

35 Ellehetetlenülhet a múlt megismerése, ha egy levéltárat megbüntetnek azért, mert iratokkal szolgált a 
Kiss László-ügyben 444, 2016.06.25. https://444.hu/2016/06/25/ellehetetlenulhet-a-mult-megisme 
rese-ha-egy-leveltarat-megbuntetnek-azert-mert-iratokkal-szolgalt-a-kiss-laszlo-ugyben (A letöltés dá-
tuma: 2019. november 1.

36 A közlevéltár anyagában történő kutatás és a levéltári anyag anonimizálásának szabályai, 2016., 1076-
13/2016/BFL. sz. (a Bíróság ítélete után részben visszavonásra került, e sorok írásakor hatályos szöve-
ge: http://bparchiv.hu/sites/default/files/atoms/files/a_kozleveltar_anyagaban_torteno_kutatas_es_a_ 
leveltari_anyag_anonimizalasanak_egyes_szabalyai_2017.pdf (A letöltés dátuma: 2019. január 1.)

37 Felhasználva a NAIH-1938-2/2013/T „Gyakorlati útmutató védett adatot nem tartalmazó kivonat 
készítéséhez” útmutatóját.
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Határozatban foglalt elvárásokat is. Ugyanakkor a BFL főigazgatója záradékban rög-
zítette, hogy nem ért egyet a szabályzat egy adott pontjával.38 A Szabályzat a NAIH 
által szabott határidőre elkészült, a Hatóság felé megküldésre került, a Határozat 
szerint hatályba is lépett, és a peres eljárás végéig hatályban maradt.39

A NAIH az ügyben hozott másik, a sajtóval kapcsolatos határozata

A NAIH/2017/491/H. sz, határozatában40 megállapította, hogy a Privatkopo.hu jog-
ellenesen hozta nyilvánosságra Kiss László bűnügyi személyes adatait, egyúttal azt 
is megállapította, hogy Mészáros László jogellenesen továbbította a Kiss-ítélet két 
oldalát a lapnak. Büntetésként felszólította a Privatkopo.hu főszerkesztőjét , hogy 
Határozata kézhezvételétől számított 30 napon belül törölje a fent megjelölt cikkeket  
a www.privatkopo.hu honlapról, valamint felszólította Mészáros Lászlót, hogy törölje 
(semmisítse meg!) a Kiss-ítélet számára rendelkezésre álló 13 oldalát.

A Hatóság oly sok enyhítő körülményt talált a határozat megszületéséig tartó 
178 nap során, hogy a bírság kiszabásától eltekintett. A Hatóság határozatának több 
rétege van, melyek önálló elemzést is megérnének, de a téma szempontjából csak  
a levéltári ügyet érintő sarokpontokat vizsgálom meg. A határozat és az adatvédelem 
szempontjából fontos kérdés, hogy az adat védelme vagy az adathordozó védelme az 
elsődleges adatvédelmi szempont.

A nyilvánosságra hozatal ügyében hozott határozat indoklása szerint:
„A Hatóság azonban úgy értékelte, hogy mind Kötelezett 1. (a Privatkopo.hu fő-

szerkesztője), mind Kötelezett 2. (Mészáros László) adatkezelése esetében jelentős 
szereppel rendelkeznek a jogsértést csökkentő körülmények, ezért az ügyben nem 
szab ki bírságot. Kötelezett 1. esetében az alábbi, a jogsértés súlyát csökkentő körül-
ményeket vette figyelembe a Hatóság: 

38 A BFL képviseletében kijelentem, hogy a III. 2. a) pontban szereplő alábbi megállapítással, miszerint 
„Az Ltv. 24. § (2) bekezdés a) pontja nem alkalmazható abban az esetben, ha a kutató előtt kifeje-
zetten ismert a levéltári anyagban szereplő személy kiléte, így például, ha a kutató meghatározott 
élő természetes személy levéltári anyagába kér betekintést. Ha a kutató a kérőlap levéltári anyag 
jelzete rovatába a kért ügyben szereplő védett évkörbe tartozó természetes személy nevét feljegyzi, 
úgy a kutatást meg kell tagadni” nem értek egyet, azt jogszabályellenesnek tartom. Az idézett kitétel 
kizárólag a NAIH Preambulumban hivatkozott jogerős határozatának betartása érdekében került  
a szabályzatba. Kezdeményeztem a NAIH hivatkozott határozatának bíróság előtti felülvizsgálatát.  
A BFL a bíróság döntése alapján a szabályzatot felülvizsgálja.” Ez meg is történt, a fentiekre vonatkozó 
szakasz hatályon kívül helyezésével.

39 A Magyar Nemzeti Levéltár 2017. január 16-tól hatályos Kutatási Szabályzata továbbra is tartal-
mazza a NAIH előírásokat. Tekintve, hogy a legnagyobb magyar levéltárról van szó, ez további bi-
zonytalanságot eredményez és ellentétes a Bíróság jogerős döntésével is. Ld itt.: http://mnl.gov.hu/
kutatasi_szabalyzat_mnl (A letöltés dátuma: 2019. november 1.)

40 http://www.naih.hu/files/NAIH-2017-491-H_hatarozat.pdf (A letöltés dátuma: 2019. november 1.)
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– Jelentős mértékben csökkenti Kötelezett 1. jogsértését az a körülmény, hogy 
más médiatartalom-szolgáltatókhoz képest a www.privatkopo.hu oldalon megjelent 
cikkekben kevesebb bűnügyi személyes adatot hoztak nyilvánosságra. Emellett több 
médiaszolgáltatás nézettségéhez, illetve több internetes hírportál látogatottságához, 
újság olvasottságához képest a www.privatkopo.hu látogatottsága messze elmarad.”

„Kötelezett 2. esetében a Hatóság figyelemmel volt arra, hogy az ítéletből csak két 
oldalt továbbított és kizárólag Kötelezett 1. számára. Emellett a Hatóság Kötelezett  
1. esetében leírtakhoz hasonlóan is Kötelezett 2. adatkezelésénél is figyelembe vette 
azt, hogy az Infotv. 4. § (1) bekezdésének, illetve a Ptk. 2:44. §-ának személyes adatok 
védelméhez fűződő jog szempontjából történő alkalmazásának részletes követelmé-
nyeit még nem dolgozta ki a hazai joggyakorlat, így ezen követelmények – a Ható-
ság határozatában részletezett formában – nem lehettek ismertek Kötelezett 2. előtt. 
Ezen túlmenően a Hatóság kiemeli, hogy Kötelezett 2. vonatkozásában a Hatóság 
kizárólag egyetlen adatkezelési művelet, az adattovábbítás vonatkozásában tárt fel 
jogellenességet.” [Ez az a bizonyos két oldal továbbítása. – szerző megj.]

A fenti indoklással kapcsolatban az alábbi kérdések merülnek fel e sorok írójában:
1. Mi a mérce a jogellenes adatkezelés tényállása tekintetében? Az Infotv. ren-

delkezése a bírság kiszabásának szempontjainál kiemeli a „jogsértéssel érintettek 
körének nagyságát,” ami jelen ügyben 1 vagy 3 fő – a Határozat elismeri, hogy 3 
(Kiss, Lantos, Várszegi), de csak 1-gyel foglalkozik, Kiss Lászlóval, társaival nem.41. 
Mészáros esetében a Hatóság figyelemmel volt arra, hogy az ítéletből csak két ol-
dalt továbbított és kizárólag Kötelezett 1. számára. A fullank.com-on történő közlést 
a hatóság utánközlésnek minősítette, így nem vizsgálta annak súlyát. A jogellenes 
adatkezelés mércéje adat- vagy iratelvű? „Csupán” két oldal jogellenes továbbítása 
enyhítő körülmény, bár az adattovábbítás tudatos volt és egyértelműen a nyilvá-
nosságra hozatal céljait szolgálta. A BFL adattovábbítása a hatályos jogszabályok és  
a Kutatási Szabályzat alapján történt, mely a közzétételt kifejezett levéltári hozzájá-
ruláshoz köti. Számít-e a jogtalanul továbbított iratok mennyisége ha az adat továb-
bítása jogtalan? Ha adatvédelemről beszélünk, miért számít az adathordozó meny-
nyisége? Ez a megfelel a „jogsértés súlya” elvnek? Két oldalon épp elég információ 
volt ahhoz, hogy országos hír legyen. Míg a levéltár adattovábbítása esetén csupán 
egy fő, Mészáros volt jogosult az iratok megtekintésére. 

2. A privatkopo a II. fokú ítélet 1. és 2. oldalát közölte, melyet Mészáros adott át  
a levéltár által anonimizáltan az internetes lapnak, közzétételi célzattal. Lehet-e eny-

41 Pedig élő személyek, akiknek ugyanúgy bűnügyi személyes adatuk került nyilvánosságra. Lantos 
László meg is szólalt a nyilvánosság előtt: „Bocsánatkérés helyett feljelent Kiss László társa, Lantos”, itt: 
Bors, 2016.05.13., http://www.borsonline.hu/sport/bocsanatkeres-helyett-feljelent-kiss-laszlo-tarsa- 
lantos/112767 , letöltés dátuma: 2019. november 1. Az ügyben Lantos László felesége is nyilatkozott:  
„Megerőszakolták, de nem úgy” mandiner, 2016.05.11. http://mandiner.hu/cikk/20160511_megero 
szakoltak_de_nem_ugy , (A letöltés dátuma: 2019. november 1.)
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hítő körülmény, hogy kevesen olvassák az adott portált? („több internetes hírportál 
látogatottságához, újság olvasottságához képest a www.privatkopo.hu látogatottsága 
messze elmarad” – idézet a Határozatból). És a belinkelések, hivatkozások száma? 
Ráadásul köztudott, hogy az internetre felkerült tartalom aligha törölhető, ahogy  
a NAIH határozata ellenére, ha nem is Határozatban érintett privatkopo.hu oldalon, 
de másutt mindkét anonimizált oldal képe megtalálható.42 A BFL esetében miért nem 
volt enyhítő körülmény, hogy egy főnek – a kutatónak – adta ki az iratok anonimizált 
másolatát, aki nyilatkozott is, hogy közzétenni csak a BFL engedélyével fogja?

3. „Más médiatartalom-szolgáltatókhoz képest a www.privatkopo.hu oldalon 
megjelent cikkekben kevesebb bűnügyi személyes adatot hoztak nyilvánosságra.” 
Felmerülhet ez esetben, hogy a többi információ miképp került nyilvánosságra?  
Ki volt az adattovábbító? És ha Mészáros nem továbbított csak két oldalt, miképp 
jutott a privatkopo az átadott két oldalban fel nem lelhető információkhoz? Az áp-
rilis 7-én 7 óra 45 perckor megjelent cikkben pl. „nem olyan nagy dolog ez, menjen 
a hideg vizes medencébe, és jobban lesz. Az egészből nem kell nagy dolgot csinálni” 
az I. fokú ítélet 9. oldalán szerepel, amit Mészáros a levéltárban megkapott, de a NAIH 
Határozat szerint nem továbbította. Akkor miképp jelent meg a szó szerinti tartalom? 
A privatkopo a II. fokú ítélet 1. és 2. oldalát tette ki az internetre, kis képben, de letölt-
hető formában, melyek nem tartalmaztak minden április 7-én megjelenő információt.

Különös tekintettel az idézetekre, amelyek szó szerintiek: „Kiss László III. r.  
vádlott felvetette azt az ötletet, hogy későbbi kihallgatásaik során mondják azt, hogy 
[…] velük ugyan önként közösült, de 200 Ft-ot kért a közösülésért, és feljelentését 
azért tette meg, mert neki a 200 Ft-ot nem adták meg. Tény, hogy Lantos és Várszegi 
vádlottak Kiss Lászlónak e javaslatát elvetették,” a nyilvánosságra hozott idézet  
az I. fokú ítélet 10. oldaláról származik, nem pedig az állítás szerint a privatkopo-nak 
átadott kettőből.

Azaz Kötelezett 2. félretájékoztathatta a Hatóságot, mert nem csak két oldalt to-
vábbított a privatkopo-nak. Az április 5-én és 7-én megjelent tartalmakat összevetve 
a privatkopo-n látható két oldallal mindez nyilvánvaló. A NAIH határozatban ez áll: 
„Kötelezett 2. a személyes meghallgatás során előadta, hogy ő kérte ki a Kiss-ítélet 
egyes oldalait Budapest Főváros Levéltárától és a Kiss-ítélet 13 oldaláról rendelke-
zik másolattal. Ezek közül két oldalt továbbított Kötelezett 2. számára, aki annak 
alapján cikket írt a www.privatkopo.hu honlapra.” Itt elírás van, kötelezett 2 helyett 
kötelezett 1-nek továbbította, aki az április 5-ei cikket megírhatta a két oldal ismere-
tében, de a 7-eit már nem. „Kötelezett 1. kifejtette, hogy mind az április 5-ei, mind 
az április 7-ei cikknek ő a szerzője.” NAIH határozat 2. oldal.

42 Pl. itt: Csoportosan elkövetett erőszakos nemi közösülésért ült börtönben az úszóválogatott szövet-
ségi kapitánya, forrás: https://kuruc.info/r/2/157185/ mindkét oldal letölthető formában fenn van 
2019. november 1-jén.
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A vizsgált tényállások alapján Mászáros felelőssége a NAIH megállapítása szerint 
lecsökkent, ezért nem szabtak ki bírságot. E sorok szerzője számára továbbra is egy-
értelmű: Mészáros megszegte az Infotv. előírásait és kutatása során a BFL Kutatási 
Szabályzatát is.43

Azaz a közzétett két anonimizált oldal és az ügyet kirobbantó április 5-i és 7-én 
a privatkopo.hu internetes lapban az ítéletekből idézőjelben közzétettek alapján a 
„csak két oldalt továbbított és kizárólag Kötelezett 1. számára” – enyhítő körülmény 
a Hatóság félretájékoztatásán alapulhat. A BFL 13 anonimizált oldalt adott át egy 
kutatónak, aki nyilatkozatban elfogadta, hogy nem hozza nyilvánosságra. Azaz a BFL 
nem a nyilvánosságra hozatal szándékával továbbította az adatot, hanem egy magát 
írásban tudományos kutatóként bejelentkező állampolgárnak, anonimizálva, a ha-
tályos jogszabályok betartásával. Mészáros tudatosan, a közzététel céljával továbbí-
totta a két (véleményem szerint feltehetően mind a 13) oldalt.

Az internet világa letagadhatatlanná tesz egyes tényeket. Mészáros László ugyanis 
az ügy adatvédelmi szempontból komolyra fordulása előtt igen készségesen nyilat-
kozott és hangoztatta: „nyilvánosságra hoztuk”44 ti. Kiss László ügyének bizonyíté-
kait. Erről két video is található a youtube-on, melyen egy sajtótájékoztató keretében 
további olyan adatokat közöl Mészáros, amelyek az általa továbbított két oldalban 
nem szerepeltek.45 Április 7-én még igen bátran nyilatkozik Mészáros, majd bemu-
tatja a II. fokú ítélet 2. oldalát (a felvételen 3.50 percnél) és ami egyértelművé teszi 
a helyzetet – az I. fokú ítélet 9. oldalának egy részletét,(a felvételen 3.55 percnél), 
majd a 10. oldal egy részletét (a felvételen 4.03 percnél).46 A 3.55-nél levő részben  
a 7-ei cikk azon állítása látható, hogy „nem olyan nagy dolog ez, menjen a hideg vizes  

43 A BFL-ben minden kutatónak, aki kutatni kíván, kutatói adatlapot kell kitölteni, melyen ez a zára-
dék áll: „Alulírott kijelentem, hogy a Budapest Főváros Levéltára által kiadott Kutatási Szabályza-
tot elolvastam, megértettem és a benne foglaltakat tudomásul vettem. A levéltári kutatás ideje alatt  
a Kutatási Szabályzatot elfogadom és betartom.” http://bparchiv.hu/sites/default/files/atoms/files/ 
1mell_adatlap.pdf (A letöltés dátuma: 2017. szeptember 7.)

44 „Az tény, és ezt most mondom először, hogy nemcsak Kiss Lászlóról kaptam információt, hanem 
magasabb tisztségviselőiről is. De azokról nem találtam semmi olyat, ami nyilvánosságra hozható 
lett volna. Én nem állíthatom azt, hogy bűncselekményről volt szó, csak mindenféle tények, adatok 
halmaza, amikből ki lehetne bogarászni egy történetet, de odáig még nem jutottam el. De itt nincs 
összeesküvés, tehát az, hogy ez most került nyilvánosságra, annak az égvilágon semmi oka nincsen. 
Amikor kész lettem a dologgal, tehát kikértem, átolvastam, megnéztem, akkor a kollégám levele-
ket írt a szponzoroknak, illetve az úszószövetségnek, és vártuk a válaszokat. És miután megjöttek  
a válaszok, nyilvánosságra hoztuk, tehát ebben semmilyen időponti megkötés nincs. Tudom, hogy 
lesz olimpia, de ez eszembe sem jutott ebben a dologban” – nyilatkozta Menyhért-Mészáros László. 
HÍR Tv. 2016. április 8., péntek 19:31, http://hirtv.hu/hirtvarchiv/nemcsak-kiss-laszlorol-kaptam-
informaciot-1336709 (A letöltés időpontja: 2019. november 1.)

45 Menyhért-Mészáros László nyilatkozik a százhalombattai képviselő-testület délutáni rendkívüli ülése 
előtt, amelyet az úszókapitány nemierőszak-botránya miatt hívott össze a polgármester. 2016. 04. 07.  
https://www.youtube.com/watch?v=usTkDlYpSs0 (A letöltés dátuma: 2019. november 1.)

46 https://www.youtube.com/watch?v=J9cfQfLpG8s , 2016.04.07. (A letöltés dátuma: 2019. november 1.)
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medencébe” […] „az egészből nem kell nagy dolgot csinálni.” Az interjú 4.00 percé-
nél lévő részénél a levéltárból származó irat kimerevített képénél jól látható, hogy 
a 7-ei cikkben megjelent szó szerinti részlet innen származik: „Kiss László III. r. 
vádlott felvetette azt az ötletet, hogy későbbi kihallgatásaik során mondják azt, hogy […] 
velük ugyan önként közösült, de 200 Ft-ot kért a közösülésért, és feljelentését azért tet-
te meg, mert neki a 200 Ft-ot nem adták meg. Tény, hogy Lantos és Várszegi vádlottak 
Kiss Lászlónak e javaslatát elvetették.” 

Így Mészáros maga szolgáltat bizonyítékot arról, hogy az adattovábbítás nem 
csak két oldalban merült ki, az utánközlés ténye a fullank.com esetében fennállhat, 
de a Százhalombattai Városi Televízió és az internet nyilvánossága előtt a kimere-
vítve olvasható oldalak nem lehetnek másodközlések. Ráadásul több mint hatperces 
nyilatkozatában bűnügyi személyes adatok tömkelegét hozza nyilvánosságra. 

Mészáros a Levéltár által az Ltv. és az Infotv. szabályainak betartásával anoni-
mizáltan kiadott iratot – bűnügyi személyes adatot – jogosulatlanul továbbította és 
ezzel a Levéltárat is súlyos erkölcsi és – a NAIH büntetés miatt – egy ideig anyagi 
kár is érte.47

A Bíróság döntése

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság első alkalommal 2017. február 16-án 
tárgyalta az ügyet. 48 Alperes (NAIH) mellé beavatkozóként Kiss László jogi képvi-
selője is belépett a perbe.

A felperes jogi képviselője49 öt pontban foglalta össze a BFL álláspontját.
A felülvizsgálni kért határozat olyan rendelkező részt tartalmaz, amely teljesíthe-

tetlen és jogszabálysértő, ugyanis nincs olyan jogszabály, amely lehetővé tenné, hogy 
a Levéltár bizonyos személyeknek kiadja a kért iratot, bizonyos személyeknek nem.

Az alperes nem tárta fel kellő alapossággal a tényállást, nem is említette meg  
a határozatában, hogy a perbeli esetben két ítéletről van szó. A BFL a két ítéletnek is 
csak bizonyos oldalait és azokat is anonimizálva bocsátotta a kutató rendelkezésére.  
A NAIH határozatában és másutt is az „1962-es ítélet” hozzáféréséről tett említést.  
Valójában két ítéletről van szó, a Pesti Központi Kerületi Bíróság 15.B.84661./1961/17. 
sz. 1961. október 12-én kihirdetett ítéletéről, majd a Fővárosi Bíróság Bf.XXVIII. 
7111/1961/26. sz. 1962. február 17-én tartott fellebbezési tárgyaláson hozott ítéletéről. 
Az I. fokú ítéletből 10, míg a II. fokú ítéletből 3 lapot kapott anonimizálva a kutató.

47 Mindezzel érdemes összevetni Varga László korábban idézett szavait a sajtó felelősségre vonásáról.  
V.ö. 30. jegyzet.

48 Az eredetileg nyílt tárgyalás minősítését a Bíróság közvetlen a tárgyalásra kitűzött nap előtt zártra 
változtatta. 

49 dr. Soós Andrea Klára

Haraszti Viktor



752019/3.

Az Infotv. 5. § (1) bekezdésére akként rendelkezik, hogy személyes adat az érin-
tett hozzájárulása vagy törvényi felhatalmazás alapján kezelhető. A perbeli esetben 
az Ltv. jelenti a törvényi felhatalmazást, azaz bizonyos korlátokkal a kutatási anyag  
a kutató rendelkezésre bocsátható, a korlát pedig az anonimizálás.50

A BFL vitatta a bírság mértékét is, mivel a NAIH az ügyben hozott másik hatá-
rozatában nem szabott ki bírságot az újságíróval szemben, aki nyilvánosságra hozta  
a perbeli bűnügyi személyes adatokat. A BFL-re viszont 3.000.000 Ft bírságot sza-
bott ki, miközben a levéltár jogszerűen eljárva anonimizálva bocsátotta rendelke-
zésre a hivatkozott iratokat. Az, hogy a kutató fejében – talán az egykor sajtónyilvá-
nosságot kapott esemény ismeretében – a rendelkezésére álló információk alapján 
összeállt a teljes kép, nem jelenti azt, hogy a BFL jogszabálysértést követett volna el.  
A büntető peres iratok kutathatóságának alapja a névmutató és a lajstromkönyv, utóbbi  
a per perbeli elnevezését (ami büntető per esetében mindig személynév) illetőleg 
az ítéletszámokat tartalmazza, ez alapján kérik ki a kutatók az ítéleteket, az egykorú 
nyilvántartás ezen alapul. A kutatás a perbeli terheltek nevének ismerete nélkül más 
módon rendkívül nehézkesen valósítható meg.

Végezetül az Ltv. 24. § (2) bekezdés a) pontja alapján hangsúlyozta, hogy a fel-
peres köteles volt kiadni az anonimizált ítélet-kivonatot.

A NAIH képviselője51 kiemelte, hogy a felek között alapvető jogértelmezési vita 
van. Hangsúlyozta, hogy az Ltv. alapján főszabály szerint nem kutatható a szemé-
lyes adatokat tartalmazó irat. Kivételt fogalmaz meg az Ltv. abban az esetben, ha  
a levéltár azt anonimizálni tudja. Álláspontja szerint az anonimizálás nem levéltári 
szakmai és nem is igazságügyi szakértői kérdés. Miután a kérőlapon megjegyzésben 
szerepelt Kiss László és Várszegi Lajos neve, álláspontja szerint egyértelmű, hogy  
az anonimizálás a perbeli esetben nem volt elvégezhető.

A tárgyaláson elhangzott egy fontos kérdés, mi szerint amennyiben a kutató  
az ítélet száma alapján kéri az ítéletet és a levéltár az Ltv. 24. § (2) a) bekezdésében 
foglaltak alapján anonimizálva a kutató rendelkezésre bocsátja, ez jogszerű lett vol-
na-e? Az alperesi képviselője erre az felelte: „Ez egy hipotetikus kérdés, elméletileg 
kiadható lett volna.”52

A levéltári törvény megalkotásakor a jogalkotó a korábbi joggyakorlat helyett, 
mi szerint a levéltár egy kutatás engedélyezése során a kutatás tartalmára vonat-
kozó információk birtokában mérlegelési jogkörrel bír, megszüntette ill. igyekezett 
minimálisra csökkenteni. Az a felvetés, mi szerint a levéltárnak mérlegelni kell,  
ha egy kutató konkrét név ismeretében vagy egy ügyszám ismeretében kutat, egy már 
elfeledett gyakorlat újraélesztését eredményezné. Igen hamar nyilvánvalóvá válna 

50 Ltv. 24. § (2) „A védelmi idő lejárta előtt is kutatható az (1) bekezdésben meghatározott levéltári 
anyag, ha a) a kutatás – a kérelmező költségére – anonimizált másolattal is megvalósítható”

51 dr. Dudás Gábor
52 13.K.32.793/2016/11., 13.K.32.793/2016/11.; Jegyzőkönyv a megtartott tárgyalásról 4-5. l.
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minden kutatni igyekvő állampolgár előtt, hogy amennyiben az ügyszámot adja meg,  
úgy kaphat anonimizált másolatot, konkrét név esetében nem. Innentől már nem  
a jogszabály betartása, hanem annak kijátszása az elsődleges cél. És nyugodt lehet-e 
a levéltáros? Vagy firtatni volna célszerű, honnan ismeri a kutató csupán az ügy-
számot? Mikor sem nevet, sem az ügy tárgyát nem ismeri. 

A NAIH álláspontja szerint az Ltv. 24. § (2) bekezdés a) pontja feltételes módban 
fogalmaz, a „kutatható” szót használja. Azaz a kutatás mint lehetőség adott, de nem 
minden esetben teljesítendő. A tárgyalás fő vonala épp ez lett, azaz a kutatást a levél-
tárnak biztosítani kellett-e a jogszabályi feltételek megléte esetén avagy a levéltárnak 
bármely más, a jogszabályban nem szereplő tényező – így a kutató tudattartalma –  
figyelembe vétele alapján meg kellett volna tagadnia. A NAIH álláspontja szerint 
kutatásra már a lajstromkönyv sem adható ki, véleményük szerint ha a levéltár ren-
delkezésre bocsájtja a lajstromkönyvet, vagy ő maga írja rá az adatokat a kérőlapra, 
akkor nem valósítható meg az anonimizálás.

A kutatás jelen esetben – de az esetek nagy részében – valamilyen adat /bünte-
tőeljárás esetében a terhelt(ek) neve, a per tárgya, a sértett(ek) neve/ ismeretében és 
további adatok megismerésére irányul. A bírósági ügyek nyilvántartására használt 
lajstromkönyv alapnyilvántartás, mely az ügyszámok sorrendjében tartalmazza  
az ügyeket, azok megnevezése szerint. A lajstromkönyvben csak az ügyszám ismereté-
ben lehet eligazodni. Az ügyszám a névmutatókból derül ki, ahol mindig a terheltek 
neve szerint tartják nyilván a pereket. Jelen esetben a per jelentős sajtónyilvánossá-
got kapott, az első fokú ítéletről tudósítottak a hazai, de még egyes külföldi sajtó-
orgánumok is. Ez nem egyedi eset és miután sajtótermékek korabeli lappéldányai  
a könyvtárakban, sőt a Népszava és a Népszabadság53 esetében már az interneten is 
hozzáférhetőek, így sok esetben a kutató már bizonyos konkrét adatok ismeretében 
érkezik. Ezek forrásaira természetszerűleg a levéltári kutatás során nem derül fény. 
Ha a kutató konkrét névvel és konkrét évszámmal érkezik és egy perre kíváncsi, 
akkor a levéltáros a nyilvántartások segítségével viszonylag hamar rendelkezésére 
tudja bocsátani a kért iratot. Ha pl. a sértett nevét ismeri (akár ő maga az), de nem 
ismeri a terheltek nevét vagy a per tárgyát, esetleg még a tárgyalás évét sem, akkor 
csupán az egykorú nyilvántartások alapján reménytelen a per megtalálása. A segéd-
könyv bűnügyi személyes adatot tartalmaz, ezért alapesetben a kutató nem kaphatja 
meg. Abban az esetben, ha egy kutató a nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmé-
nyek 1960-as évekbeli büntető peres eljárásaira kíváncsi (védelmi időn belül), úgy 
ez a lajstromkönyv alapján kigyűjthető. Két lehetőség áll a kutató előtt: amennyiben 
rendelkezik az Ltv.-ben a tudományos kutató részére előírt többletfeltételekkel, ak-
kor a levéltár a rendelkezésére bocsátja a lajstromkönyvet. Másik eset, ha tudomá-
nyos célú kutatást jelöl meg, de nem rendelkezik a többletfeltételekkel vagy alap-

53 https://adtplus.arcanum.hu/hu/ 
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vető állampolgári jogon szeretne kutatni a védelmi időn belül, úgy lehetősége van 
a lajstromkönyv oldalainak lemásolására, a nevek kitakarásával. Így csak az ügyek 
megnevezése és a per száma lesz számára megismerhető. 

Azaz a BFL minden esetben, amikor az irat védelmi időn belül eső személyes 
(különleges) adatot tartalmaz, akkor az Ltv. már sokszor idézett 24. § rendelkezései 
szerint jár el.

A Bíróság a felek érveit meghallgatta és 2017. június 8-ra tűzte ki a következő 
tárgyalási napot. A tárgynapon felek még egyszer ismertették álláspontjukat, majd  
a Bíróság meghozta ítéletét,54 melyben az alperes 2016. június 21. napján kelt, NAIH/ 
2016/2504/27/H. számú határozatát hatályon kívül helyezte.

Az ítélet indoklás részében a Bíróság mindkét fél eddig körülírt álláspontját is-
mertette. Megállapította, hogy „összességében az alperes [határozatában] azt állapí-
totta meg, hogy a felperes az Ltv. 13. § c) és d) pontja szerinti, bűnügyi személyes 
adatok kezelésével együtt járó feladatának teljesítése során megsértette az Infotv. 5. § 
(2) bekezdését , mivel nem alkalmazta megfelelően az Ltv. 24 . § (2) bekezdés a) pont-
ját, ezért jogalap nélkül biztosított hozzáférést az 1962-es ítélethez (jogalap nélküli 
adattovábbítás).” Az alperes a kereset elutasítását kérte, fenntartva a határozatában 
foglaltakat. Arra hivatkozott, hogy mivel az újságíró „eleve a Kiss László- és a Várszegi 
Lajos-ügy iratanyagát kérte ki, a Levéltárnak fel kellett volna ismernie, hogy az új-
ságíró az anonimizálás mellett is összefüggésbe tudja hozni az ítéletet a kérőlapon 
megjelölt természetes személyekkel. Így a kutató esetében egyáltalán nem lett volna 
alkalmazható az Ltv. 24. § (2) bekezdés a) pontban foglalt kivétel. […] Kiemelte,  
hogy a perbeli esetben a felperes által végzett anonimizálási eljárás, a személyes ada-
tok egy részének kitakarása az érintettel való kapcsolatba hozatalt nem gátolta meg.  
A NAIH-5926-2/2012N számú állásfoglalásra hivatkozással rögzítette, hogy az va-
lóban azt állapítja meg, hogy a büntetőügyekben meghozott bírósági ítélet és an-
nak indokolása főszabály szerint közérdekű adat, ugyanakkor hozzáteszi, hogy az 
anonimizálást nem csak a névadatok tekintetében kell megvalósítani, hanem annak 
azt kell eredményeznie, hogy az érintetteket ne lehessen egyáltalán kapcsolatba hoz-
ni az adott döntéssel, márpedig az azonosítás nem csak a név, hanem számos egyéb 
körülmény (pl. bűncselekmény helyszíne, az elkövető monogramja stb.) alapján is 
megtörténhet. Arra is hivatkozott, hogy mindazon ítéletek közérdekű adatok, ame-
lyek tartalmának megismerése »fontos a hatályos jogszabályok alkalmazása szem-
pontjából« A perbeli ítélet azonban e tekintetben nem lehet közérdekű adat, mivel 
nem a most hatályos jogszabályok alapján hozták, így nincs jelentősége a bírói gya-
korlat megismerésének.”

54 13.K.32.793/2016/15. számon, teljes szövegében itt elérhető: https://www.naih.hu/files/FKMB_13_ 
K_32_793_2016_15.pdf  (A letöltés dátuma 2019. november 1.)
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Megjegyzem, hogy a perbeli esetben is felmerült annak lehetősége, hogy a spor-
tolók elleni per koncepciós per lett volna. Első közleményeiben maga Kiss László is  
utalt erre,55 míg mások ezt azonnal cáfolták.56 „A szocializmus bírói gyakorlata alap-
ján kifejezetten enyhe büntetést kapott 1961-ben Kiss László a csoportos nemi erő-
szakért” - állítja Tóth Eszter Zsófia egy interjújában.57

„Tóth Eszter Zsófia szerint a korszak bírói gyakorlatát ismerve Kiss László ki-
mondottan enyhe ítéletet kapott, amiben az is szerepet játszhatott, hogy a szocia-
lizmusban a sportolóknak sok kiváltsága volt. Hiszen a gyári munkások számára is  
célnormákat kitűző korszak kiváló példaképei voltak az aranyérmeket halmozó 
sportolók, akiknek az eredményei a szocializmus működőképességéről tanúskodtak.  
A viszonylag enyhe büntetés másik oka lehet, hogy a szocialista bírói ítéletekben 
tetten érhető volt az áldozathibáztató szemlélet.”

A hosszabb idézetet azért emeltem át, mivel ez is alátámasztja, hogy egy vagy több 
egykorú ítéletnek, bírósági eljárásnak lehet máig visszaható közérdekű adat jellege, 
hisz a Tóth Eszter Zsófia által említett esetekben épp a bírói gyakorlat elemzése alap-
ján lehet a kijelentést alátámasztani, ill. cáfolni. 

Kiss László közszereplő mivolta is felvetődött a perben és különös tekintettel  
az ügyben hozott másik NAIH határozatra, érdemes is volna ezt a szálat is vizsgálni, 
de a BFL és a NAIH az Ltv. egy szakasza körüli jogértelmezési vitán túlmutatna.

Az ítélet összefoglalta a Levéltár álláspontját is: a BFL „álláspontja szerint az alpe-
res nem tárta fel a tényállást, megsértve ezzel a közigazgatási hatósági eljárás és szol-
gáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)  
50. § (1) bekezdésében foglaltakat, az ügy tárgyának valójában a két ítélet anoni-
mizáltan rendelkezésre bocsátott változatának kellett volna lennie. Kifogásolta, hogy 
az alperes nem vizsgálta, hogy milyen folyamat során, milyen nyilatkozatok alá-
írásával ismerte meg a kutató a perbeli iratokat, nem kérte be az anonimizált irat 
levéltári példányát. Végezetül sérelmezte, hogy a bírság mértéke nem megfelelően 
került megállapításra, e körben olyan körülményt értékelt az alperes, amelyet nem is  
vizsgált (így pl. hogy a felperes csak általánosságban ismeri az alapvető adatvédel-
mi követelményeket), nem tárta fel, hogy rendelkezik adatvédelmi szabályzattal  
az Ltv. hatálya alá nem tartozó személyes adatok kezelése tekintetében, míg a levéltári  

55 Kiss úgy fogalmazott, hogy "1961-ben koholt vádak alapján, koncepciós perben született meg  
az a dön tés, amelyet utóbb ártó és lejárató szándékkal tettek közzé rólam" – Tagadja a nemi erőszak 
vádját – Kiss László koncepciós per áldozatának tartja magát, Blikk 2016. április 7. ; http://www.blikk.
hu/sport/egyeni/nem-eroszakolta-meg-a-lanyt-mondja-kiss-laszlo/y1ybs90 (A letöltés dátuma: 
2019. november 1.)

56 Kiss László nem lehetett koncepciós per áldozata, Blikk 2016. április 16. http://www.blikk.hu/sport/
magyar-foci/kiss-laszlo-nem-lehetett-koncepcios-per-aldozata/mp7l43w (A letöltés dátuma: 2019. 
november 1.)

57 A szocializmusban még a nemi erőszak is más, VS Magazin, 2016. április 9. , https://vs.hu/magazin/
osszes/a-szocializmusban-meg-a-nemi-eroszak-is-mas-0409#!s1 (A letöltés dátuma: 2019. január 1.)
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kutatás részeként kezelt személyes adatokat az Ltv. szabályozza. […] Állítása szerint 
továbbá az alperes figyelmen kívül hagyta, hogy egyetlen levéltár sem rendelkezik 
anonimizálási szabályzattal, ilyen jogszabályi előírás nem is létezik. Hangsúlyozta, 
hogy a bírság nincs arányban más adatkezelőkkel/adatfeldolgozókkal kapcsolatos 
bírságokkal, és az alperes figyelmen kívül hagyta, hogy a jogsértés nem volt szán-
dékos, kellő gondossággal járt el, felhívta a kutató figyelmét a Kutatási Szabályzat és 
az Infotv. rendelkezéseire. Végezetül arra is hivatkozott, hogy az alperes nem volt 
figyelemmel arra, hogy maga is ellentmondásos állásfoglalásokat adott ki a büntető-
ítéletek közérdekű vagy személyes adat jellegéről.”58

A Bíróság meghozott ítéletét az alábbiak szerint indokolta: 
„A bíróság mindenekelőtt rögzíti, hogy a jelen perben abban a kérdésben kellett 

dönteni, hogy a felperes megszegte-e az Ltv. 24. § (2) bekezdés a) pontjában foglal-
takat. […] Az alperes – általa nem vitatottan – a felperes által az első- és másodfokú 
ítéletekből rendelkezésre bocsátott összesen 13 anonimizált oldalt az eljárás során  
a felperestől nem kérte be, a konkrét esetben elvégzett anonimizálást nem vizsgálta. 
Arra vonatkozóan tehát a határozat nem tartalmaz tényállítást, hogy a rendelkezés-
re bocsátott anonimizált iratokból mely felismerhetetlenné nem tett védendő adat  
(pl. monogram , helyszín, név, lakóhely, foglalkozás stb.) vezetett a beavatkozó és  
az ítélet közötti egyértelmű kapcsolat megteremtéséhez, azaz az érintett kilétének 
azonosításához. Az alperes ugyanis a perbeli esetben a „Kérőlap adattartalma alapján" 
állapította azt meg, hogy az Ltv. 24. § (2) bekezdés a) pontja alapján a felperesnek  
az anonimizált irat kiadását a konkrét kérelem vonatkozásában meg kellett volna 
tagadnia, míg nem zárta ki annak a lehetőségét, hogy más kutató kérelme esetében  
az ítéletet lehetett volna úgy anonimizálni, hogy azon kérelem esetében már ne lehes-
sen személyes adat jogellenes továbbításáról beszélni.

… A bíróság a fentiek előrebocsátását követően kiemeli, hogy az alperesi értel-
mezés szerint a felperes a kérelmek elbírálása során a kutató rendelkezésére álló 
információk ismeretében tudná eldönteni, hogy a konkrét irat (ítélet) és az érintett 
között létrehozható, helyreállítható-e a kapcsolat , vagy sem, azaz az anonimizált 
irat kiadható-e. Ilyen szubjektív tudattartalom vizsgálata azonban a kutatási kérel-
mek elbírálását, és magát az anonimizálást tenné lehetetlenné, annál is inkább, mert 
bármely anonimizálás ellenére mindig létezik olyan személy, aki rendelkezik kellő 
információval a kapcsolat helyreállításához (pl. mert részt vett a tárgyaláson stb.).

A bíróság álláspontja szerint azonban a személyes adat fogalma nem függhet  
a tudattartalomtól, azaz ·nem lehet különbséget tenni egy kutatási kérelem elbí-
rálásakor a szerint, hogy a kutató milyen információval rendelkezik, adott esetben 
mit tüntet fel a kérőlapon. 
58 Utóbbira v.ö.: NAIH-5926-2/2012/V, Büntetőeljárásban meghozott ítéletekre vonatkozó közérdekű 

adatigénylés teljesítése., idézet az állásfoglalásból: „Álláspontom szerint a büntetőügyekben meghozott 
bírósági ítélet és annak indokolása fő szabály szerint közérdekű adat.”
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A perbeli esetben a „Kiss László” név megjelölése önmagában egy konkrét ter-
mészetes személy azonosítására nem alkalmas, melynek folytán alaptalanul hivat-
kozott arra az alperes, hogy a kapcsolat „egy lépésben" helyreállítható volt, melyet  
a felperesnek fel kellett volna ismernie. Mindezek alapján a felperes helyesen hi-
vatkozott arra, hogy az alperes a perbeli esetben olyan kiterjesztően értelmezte  
a személyes adat és bűnügyi személyes adat fogalmát, és minősítette a teljes ítéletet 
(avagy a határozatból nem kiolvashatóan ítéleteket) kizárólag az adott kutató adott 
kérelme szempontjából, azaz szubjektív tudattartalomtól függően bűnügyi személyes 
adatnak, amely értelmezés és az alperes által elvárt adatkezelői »vizsgálati kötele-
zettség« nem felel meg az Infotv. 3. § 2. és 4. pontjában foglaltaknak.”

Majd így folytatódik az ítélet: „Az Ltv. 24. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt 
anonimizálás megvalósíthatóságát a jogszabályszöveg nyelvtani értelmezése alapján 
a bíróság álláspontja szerint a kutatás szempontjából kell értelmezni, azaz a kutatás 
anonimizált másolattal akkor valósítható meg, ha az nem jár annak a sérelmével, 
hogy pl. a szöveg összefüggései, a tényállás már nem rekonstruálható, illetve a vé-
dendő adatok felismerhetetlenné tétele nem eredményezi az adott szöveg torzítását, 
meghamisítását. A kérelem elbírálása tekintetében a felperesnek nincs jogszabályi 
felhatalmazása arra, hogy bármilyen módon minősítse a „kutatót,” illetve minősítse 
a kutatási tevékenységet abból a szempontból, hogy az adott irat tartalmának meg-
ismerése „fontos a hatályos jogszabályok alkalmazása szempontjából” 

A fenti értelmezéstől függetlenül, az Infotv.-nek való megfelelés szempontjából 
vizsgálandó az, hogy az anonimizálás nem megfelelő elvégzése – és nem a kutató 
eleve meglévő ismeretei – okán a kutató, illetve bárki a konkrét természetes személy 
(érintett) és az anonimizált irat közötti kapcsolatot megteremthette-e, azonban  
az alperesi megállapítás a fentiek szerint nem ezen, hanem a kutató szubjektív tudat-
tartalmán, összességében azon alapult, hogy a kutató eleve információval rendelkezett 
a perbeli ítélet (helyesen ítéletek) érintettjeiről. 

Az alperes a jelen esetben – a felperes megalapozott hivatkozása szerint – sem-
milyen módon nem vizsgálta a kutató rendelkezésére bocsátott anonimizált iratot, 
melynek kapcsán csak általánosságban állította, de a konkrét esetben történő ér-
vényesülését nem vizsgálta annak az egyébként a felperes által nem vitatott tény-
nek, hogy az anonimizálást nem csak a névadatok tekintetében kell megvalósítani,  
hanem számos egyéb, az azonosítást lehetővé tevő körülmény (bűncselekmény 
helyszíne, az elkövető monogramja) tekintetében is.”

És a Bíróság végső következtetése:
„A fentiek alapján a bíróság megállapította, hogy az alperes az Ltv. 24. § (2)  

bekezdés a) pontjának helytelen értelmezése és a rendelkezésre bocsátott iratok 
(1962-es ítélet helyett két ítéletet érintő 13 anonimizált oldal) tekintetében helyte-
lenül megállapított tényállás alapján jutott arra a következtetésre, hogy a felperes  
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a konkrét kutató konkrét kérelme kapcsán jogalap nélkül biztosított hozzáférést 
harmadik személy számára az 1962-es ítélethez.”59

Az Ítélet kézhezvétele után a BFL a NAIH Határozatban foglalt előírás alapján 
elkészített szabályozás azon részét, miszerint: „az Ltv. 24. § (2) bekezdés a) pontja 
nem alkalmazható abban az esetben, ha a kutató előtt kifejezetten ismert a levéltári 
anyagban szereplő személy kiléte, így például ha a kutató meghatározott élő ter-
mészetes személy levéltári anyagába kér betekintést. Meghatározott élő természe-
tes személy neve alapján kikért iratanyag anonimizált másolatban sem kutatható” 
– visszavonta, de az elkészített szabályzat többi részét hatályban hagyta.60 

Érdemes megjegyezni, hogy a bírósági döntés alig kapott sajtóvisszhangot, 
még a BFL-t elmarasztaló NAIH határozathoz képest sem. Lehet, ez a világ rendje, 
de úgy vélem, ily módon a BFL „jó híre” csorbult, hisz a bírósági, NAIH határozatot 
hatályon kívül helyező ítélet híre már csak kevesekhez jutott el.61

A magyar állampolgárok büntetőjogi felelőssége azonos, jogaik és kötelességeik 
azonosak, az Ltv. mégis különbséget tesz köztük. Ez egy viszonylag jól működő,  
de könnyen kijátszható rendszert hozott létre, hisz a tudományos kutató jogállás 
némi kapcsolatrendszerrel bárki számára megszerezhető. Így viszont a tudományos 
kutató minden információhoz hozzájuthat s ha nem él vissza vele, ebből baj sem 
származik. Ám lehet, egy jövőbeni visszaélés esetén megint a levéltár körül szorul 
majd a hurok. Ebből csak egy kiút van: növelni és egyértelművé kell a kutató általános 
felelősségét és egyúttal büntethetővé is. Bár a BFL és más levéltárak Kutatási Sza-
bályzata tartalmazza a kiadott másolatok levéltár engedélye nélküli közzétételének 
tilalmát, ennek visszatartó ereje kicsiny, amint azt az ismertetett eset is alátámasztja.

59 „Az előzőekre tekintettel a bíróság az alperes határozatát a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi 
III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 339. §-a alapján hatályon kívül helyezte, melynek okán a bírság 
összegszerűsége tekintetében előadott felperesi érveket nem vizsgálta. A bíróság új eljárást nem ren-
delt el, figyelemmel arra, hogy a közigazgatási eljárásnak nem volt tárgya a kutatással érintett iratok-
kal kapcsolatban elvégzett anonimizálás tényleges vizsgálata, melynek értékelésétől az alperes hiva-
talból indított eljárás keretében nincs elzárva, a határozat rendelkező részében rögzített, az Ltv. 24. §  
(2) bekezdés a) pontjában foglaltak érvényesülésének biztosítására vonatkozó alperesi kötelezést 
pedig a felperes – jogszabályi rendelkezés lévén – külön hatósági előírás nélkül is köteles betartani.”

60 http://bparchiv.hu/sites/default/files/atoms/files/a_kozleveltar_anyagaban_torteno_kutatas_es_a_
leveltari_anyag_anonimizalasanak_egyes_szabalyai_2017.pdf , letöltés ideje: 2019. január 1. Az MNL  
kutatási szabályzata ugyanakkor továbbra is tartalmazza a jelzett kitételt: http://mnl.gov.hu/kutatasi_
szabalyzat_mnl (A letöltés ideje: 2019. november 1.)

61 Egy a kevesek közül: http://index.hu/belfold/2017/06/12/kiss_laszlo_budapest_fovaros_leveltara_
informacioszabadsag_kenyeres_istvan_birosag_naih/ (A letöltés ideje: 2019. november 1.)
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