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,] 
s b) és e) ponti 21. s (2) bekezdés és 37' s

INDITVANYOZZUK,

hogy az Alkolmánybiróság

l' ál|apílsa meg' hogy azországgyÚlés á|koimányos mu|asaást idézetle|ó azza|
összefüggésben' |rogy a m]ntsÍtetl adálok védenrérr szóLó 2oo9. évi
clv. töwény (iovábbiakban: |r',l\',lv') szabá|yái kózÓti

á minósítés Íe|téte e nek e|nagyo|t meghatározásáva nem hatáíoaa meg a
minósÍ1esse lödénő nyilvánosságkoráiozás tarta rni gararciáii és

. nem biaosí1ia iöNénV szrten a minósítésse] |Triénó
nyi|vánossáqkoÍ]áÍozás Íe|etli iarla mi biÍóság konirol] lehetóségéi

és krtebzze a mega|koirl e|mu|asáoí ende|kezések pói|ásáia' VaLamri

az l,4!,tv 5' s ( 1) bekezdés 0 ponlja]
11' s (3) bekezdésének,a perben sak o yan biÍó jáÍhat eL' ak nek a
nemzetbiáorságl szo|gá|atokró szóló töfoény szer]nii egmagasabb szinlÜ
nemzetbiáonság el|enorzését e|Végezték, mondátá

a nomzetbiztonsági szo|gálatokró| szó|ó í995. évicxxv' töNény
(továbbiakban:Nbtv.) 3' számú nre]|ék|étében szerep ó "fontos 

és bza mas
munkakór betó|lésére je|ó|t' i|eive ilyen munkakö'i beló tók biaonság]
e| enőÍzéséhez , c, tÍpusú e||enórzés, kéÍdólvének
á 68' s (4) bekezdés a) poni és c) pontjának 'a B zoltság és a Honvéde|mi
Bizoltság lagja' tagmondatának]

a szemé|yes adatok véde|méró| és a közé.dekú adátok nyi|vánosságáró|
szó|ó 1992' óvi Lx|l|. töNóny (tovább akban:Avtv,)
26' s (5) bekezdósének ,a perben csak o|yan bíri járhat e aklnek a
nemzeibiáonság] szo|gálatokÍó szóLó tTfuény szer]nti |egmagasabb szjntű
nemzetbiztonsá9l e]|erórzését e|Végezték', mondátának. Va|amint



a bübtétó töryénykönyvró| szó|ó 1978' évi |V. törvény (lovábbiakbán] Blk )
224' s ''szigoúan titkos és l]tkos mjnósilésú adalÍa bizamas mnósítésú
adalia|, va|amiri korátozoí terjesáésú minósiiésÚ adáttal Vsszaé|és miatt
bünleióe|járásnakcsak a Íninósiieti adat Véde|méró|szÖ T tÖrvényben az adoit
adatfájla minósitéséÍe jogosult szeru vagy szemé]y Íe|je|eniése a|ápján Van
helye' mondatanak

a kofmárye| enésségél' és semmisítse meg azokai'

Az inditvánnya||ámadoti jogszabá|yheyek á|áspontunk szerin1- az Alkotmány 2.
s (1) bekezdésébe' 7. s (1) bekezdésébe' 8 s (2) bekézdésébe' 5a, s (1)
bekezdésébe,57 s (1) és (5) bekezdéseibe' 59 s (1) bekezdésébe' 61 s (1)
bekezdésébe útkóznek. i|etve ezekkel össze'Üggésben nreÍü fe| a|kotmányos

'|. A közérdékÚ ádatok megisméréséhez va|ó jog korlátozásáva| szembeni
garanciák e|égte|ensége

Az Mi/tv' 3' s 1' a) ponlja és 5 s-a hátározza rneg az adalok mirósítésének töryényi
fetéte ell' ezek a Íende|kezések a|ko!ák az lMvlv foga Ín] rerdszeÍének magjái A2
adatok mjnősíiéséVe| áz A|kotmány 61. s (1) bekezdésében fog|a|t' a ktzérdekű
adalok megismeÍésének, il]etó eg ler]esztésének ]ogát korátozzák konkréi esetben.
és a minósités szabá|yai az a|agog konátozásának no.mativ kereteit hatáÍozák
rneg' A| ásponllnk szeÍ]nt a kor|álozás szabá|yaih ányosak' így rem íe e nek meg az
a ápjog ko||átozássa|szember áz A|kotmány átá|iámaszloí kÓvete ményeknek,

Az lr,4vlv' 5' s ánák (2)bekezdése szerint az adat minósiiésse] ákkor védheió haaz
a iÖfrényben íesorot minósítésse] védhetó ktzérdekek körébe tanozik'
ny|vánosságrá hozala|a jogosu]at|an megszerzése' nTdosítása vagy fehasznáása'
il]eiékte|en számála Va|ó hozzáÍéés Vagy a jogosut számára hoz:áÍérheiel|enné
téle káÍositaná a nr]nósílésse|védhetó közérdekel, és ezéÍl a nyivánossáqál' i|elve
megismeÍhelóségét kor|átozni szükséqes' A minósítés iaÉa|mi kÍtéÍiumainak iehái
kizponti eeme a rn nósÍtésse| védhető kÓzérdek' a nyj|Vánosságkoráiozás csak
ezek€ hiva!kozássaI ióriénhel Í]reg,

Az Mltv téhát'a koábban hatá|yos szabá|yokió e|téróen - nem á|apít meg
á| amtitokkórijket' Ez önmagában nem okozna á|kotmánye||enességet, ám a:
e|bgadoh lo foÁnyaZ 'qv  k| .a .oJ9J ' J rLa .é|yébé ren dh 'a  m|ros io  e1 . |o)égeI
Lo ld lozó  1ás  l ó fuélv  b7 los i 'é|o l '  |2  péo|g á|Jspo. l  | rh  r7ér  Í  a  \ ö zé 'déhl
adalok megjsmeÍéséhez vaó jognak aráry,laan, a|kotmánye||enes koÍáiozásához
vezel' 47 A|.o|fárvbí'oság J4l|994' \v| 2A ' AB ]Ju'oza|Joa. e|v é||e||ógz|etlp'rogy a közé'deki ada.o| meq.t|esél eh a apoga "ozvel|er i .\ |éryégeser
sé|ü a r|rde. löfré.v 9áÍán! al l el l|o' ó (e|e5e1 szabád be|al.sor aapJó
liikosMsi íe]ha|almazássá,

N€m szefepel a töfoényben olyan kor|ál' amey aapján lilos |enne a m]nósitéS a
nyi|vánosságrá hozala| megákadályozása Vagy késeltetése jogszabá|ysértés Vágy
adminisztrác]Ts hjba. i|e1ve a hátékonyság hiáryának |epezése, a Verse.y



e|keÍoLése' Vagy va|ame|y szemé|y vagy szeNezet jó hírnevének véde|me
éÍdekébeni nincs a lóNényben o|yan koÍ|át' amely megiiftaná az olyan adai
minósíÉsel' amely hozáÍélhetóvé téte|éhez' nyiLvánosságához nyi|várva|óan
nagyobb kózérdek iúződ]k' mint a m]nósÍteshez ÍÜzódt ktzérdekhez' Nincs továbbá
|ehetóség a minisÍfés indokoltsága tarla]mi íe üvizsgá|atának kezdeÍnényezéséré a
po|gáÍok á|ta]' Ezek a koÍ]á|ok a ióruényjavasLai eÉdeii szövegében szerepe|lek, a
t.ltokkóíi jegyzék e|maradása miatt szúkséges újabb (a litokkTÍ| jegyzéket
he]yeitesíió) gáEnciákai je|enlették. A iöruénya|kotás ío|yamalában azonban e
iontos biáosíiékok k]marad|ak a normaszóvegbó|' így a minősílés végü|
a|koimányosságl szempontbó szükséges taria|miko álok né|kü|i|ehetósséggé vá|l

Áz lM\4v' á|ta| megkóVete|t egyet|en éÍdemj tarla]mi kor|át az, hogy a minósitésse]
védheló kózérdeket keI igázo|nia a minósiiónek' Az á||aml]iokkörók megszÚnése és
a ínegszűnésse| szijkségessé váó más jogá|am! gaÍancák né|k0|özése gyakor|ati
joga|ka|mázási probémákal is szú|' mjve] a minósitó egyedü| az ]\'!vtv' 5' s (1)
bekezdésében íe|sorot igen e vonl jogi foga|maka támaszkodhai' Tekinietiel arÍa'
hogy a minösítésse tóíénó a|ápjog.koíátoás maga is bizamasan trdénik, a
ko||álozáskor rem ]smerhetó meg senki számára és ezérl e]|enő zheiei|en,
elengedheietlen. hogy már magá a litkosÍlási eÍáÉs szabá|yai ke|]ó galanciál
nyújtsanak az a|apvetó jogok, igy esósorban az iníormáclószabadság
éruényesÍl|éséÍe' Ez pédig megk|vánia' hogy a joga]kotó Ínegfe|e t hangsú|Í
heLyezzen a pÍecÍz, részeles. kóVetheló' az á||ampo|gárck számár.a is hozzáÍéfietó
szabá|yok megalkotasára. A minósilés á||áspontunk szerinl be|áthátát|án
|ehetóségeket ád a m]nósllésre jogosu|laknak' áz MV.lv' rende|kezéseibÖ nern
ál|apÍthatT meg a jogkoÍ|áiozó beavaikozást ndoko]T eselek köíe' ]||elve azok a
ktjrü|mények, eseiek' áme|yek igazo|iák a beavaikozást'

Az egyes adatok tiikossá bizamassá vagy kor|átozott leÍjésaésúvé minósítese a
közérdekÚ adaiok megisÍneÉséhez fÚzódó jog koÍ]átozásának |egdÉsztikusabb
íoÍmáját jeenl ' A közérdekÜ adatok megismeÍéséhez fűzódó jog konáozásánák
alapveló szabá|yait a szemé|yés adaiok Véde|méó| és ktzéldekÚ adátok
nyl|vánosságáró|szó|ó 1992, éVi Lx|| ' tórvény (lovábbiakban: Avtv') iaíá|maza Az
A!4v. 19' s G) bekezdése szerinl 'az adatok meg]sme.ése koÍ!átozható] ha az adatot
töNény a|apján áz afra jogosu|| szefo nrinÓs|teite' ]||elve há az nemzeÍkózi
sze.zódésbÖ| eledó köie]ezetlség a|apján minós|lelt adal' lovábbá' ha a közérdekú
ada|ok nyivánosságához Vá|o jogol - az adatíajták meghaiá|ozásává| - tÓÍvény
honvédemi' nemzeibEonsági' bűnúdözésivagy bŰnm€gelrzési' kózponlipénzügyj
vagy devizapo i|ikai éÍdekbö|, kú|ügyi kapcsolalokÍa, néínzelkóz] szeNezeiekke| Va ó
kapcso]atoka' bÍósági vagy kózigazgatási halósági e!áásra iekinlelte| kor|átoza'''
Lá|haló hogy az NlVtV..Íe töÍlénó uta ás me |eí' az |úVtV. 5. s (1 ) bekezdésében
fe|soroli Védett krzéÍdekkel áÍedésben |évó indokok aapián |ehet infomáclTkal
e|ál1i d 1yivárossag e|o|' ázorban e2 csa| az aoatfailák löfoérvoen lör"no
meghaláÍozásáVa| |ehetséges' Á||ásponlunk szeÍint a ktzérdekú adaiok
megism€Ésének alány,ta|an koiátozásái je|enl] iovábbá az infomác]ószabadság
dognralikájával összeegyeaelhelét|en' hogy a kevésbé sú|yos jogkoÍ]áiozást je enló
A]^v' 19' s (3) bekezdésének haÍmadik íordu|atán alapu|ó á|áPjog'kor|áloás
megkÓVete|] az adatfajták tény|eges meghaiározását' add g a |egsÚyosabb
kor|álozást je enlÖ Íninősllésné| i|yen je|legű gaÉncia nem ta|á|ható'



Az AkoiÍnányblriság 34Í994 (V|' 24.) AB határozalában kmondla' hogy az
injoÍmáT]tszábádság ''az a|kotmányos ko||átok megí!éléséve| összeÍüggésben '
|ega|ább annyj a]kotmányos véde|mel é|Vez' mint az )anya]og(j a
Vé éménynyi|vánités szabadságjoga'' A 30/1992' (V, 26') AB háiározai szerint péd 9
.a vé|emény szabadságáVá| szemben méÍege|endó kol|álozó |óNénynek nagyobb a
súlya' ha kTzve1|enü| másk a|any] aap]og éNényesílésére és védelmére szo|gál
ksebb' ha |yen jogokal csakis mögTtleser, Vaame|y , ntézmény( kózvetitéséVe
véd' s egkisebb, ha cslpár Vá|ame|y e|Vont érték önmágában á |árgyá (p| a
köznyugaom).' Ebbó| kovelkezóen pé|dáu amennyiben a l,4agyar Kizlársaság
szuvercnitása a Védhetó kdzérdek, amey a m]nósíiést indoko|ja, úgy a foga|om
eVonlsága mialt minősitőnek o|yan rendkíV!|1ág |eÍe nyí]ik az iníomác Tszabadság
koÍ|átozásáÉ, amey az informác ószabadság a apvetó ]ogának |ényeges taria mál
koÍ1áÍTza' azaz az Akotmány 8' s i2) bekezdését séri] Ennek elkerÜlésére a
jogako|ó semmj|yen garanciál rem épí1ett be az ál|ámttokkÖrók he|yéÍe

Ú9y VéjÚk' hogy az imént k]fejteltek szeÍint a paida|an minósitésj |eheióség és az azl
e|ensÚ|yozo garanciák hiánya az Akotmány 61. s (1) bekezdésében bizlosítotl
]níomác ószabadság alkotmányeI enes konátozásái je|enti'

2' A védhetó közérdekek meghatálozásá

A Védhetó közérdekek meghatá|oása - minl a minósilés egyelen tarla mi kor|álja .
a ióruényben szirtén alkolnránye |enesen tóíénik' mive| fe|sorolásuk ]gencsak
e nagyo|l kÚ|TnÖsen áz 5, s (1) bekezdés 0 pontjában enr ített az á|lam szeN
, i|etékte|en kÜ|só befolyástT mentes, zavaria|ar mÚkódésének biztosiiása', ameV
szinte kor|álan ltkosílásra ad fehatamazásl' ézze| kiüÍesíl] a kózérdekú adalok
meg]smeréséhez és terjesáéséhez va|ó jogoi Nem fe|e] meg a normaviágosség
kÓvele|ményeinek sern' így séi. az A|kotmá|y 2' s (1) bekezdésén aapuó
jogbáonság kóveie]ményét lr,,IndezekéÍt indíiványozzuk e Ende|kezés

Ugyancsak e rendelkezés a|koimánye| enességét iámasája alá az embe|ijogok és
az a|apvetó szabadságok védehérő| szóló Rómában 1950 november 4.én ke|t
Egyezmény (a továbbiakban: EEJE) szÓvege s' Az egyezmény,l az ahhoz taiozó
nyo|c kiegészító jegyzókóryvve együtt az 1993' évi XXX|' tóruény hlrdette ki' Az
EEJE' 10' clkkének 1' pontja szelnt 'mndenknekjoga Van a vé eménynyi vánilás
szabadságához' Ez a jog Ínagában fog|a|ia á véeményaLkotás szabadságát és az
infomác ók' eszmék megisme|ésének és kóz|ésének szabadságát országhatároka
tekiniel né|kü] és ané]k0|' hogy ebbe haiósáqi szefo beavatkozhassor'' A 2 pont a
következó konátozást engedimeg 'e kite]ezet1ségekke|és fe|e|ósségge együlijáró
szabadságok gyako ásá a lrNényben meghatározott, o|yar a|ákszeÍÚségeknek'
fe|léie|eknek' korlátozásoknak Vágy szankciTknak velhétó a|á amelyek szükséges
intézkedéseknek minósÚ|nek egy demokrat]kUs láBadaomban a nemzelbizlonság' a
iefu|eii sé.€tlenség' a közbzionság' á zavaÍgás vagy bünözés megelőzése, a
közegészség Vagy az erkr|csTk Véde|me, mások jó hí|nevé vágy jogaj Véde|me' a
bizamas ériesÚ|és kÖzésének megakadályozása, Vagy a biÍóságok tek]niélyének és
párral anságának fennta'iása cé jábó|',

Az A|kotmány 7. s (1) bekezdése szerinl 'a lL'lagyaÍ KöááBaság jog|éndszére
eíogádia a nemzetkTzijog ála|ánosan eljsmert szabá yait biztosit]a továbbá a vál]a|l



n err. zetkÓzi jog i köle |ezeltség ek és a be|sóiog összhangját'' A|láspontunk szerint az
Í\4vlv. 5 s (1) bekezdés 0 pontjában megfogá|mazoit a N4agyar KTztársaság ,á||arn]
szerye i|élékté en kÚ|só belo Vásió| mentes' závánaan működésének bjáosiiása'
nincsen összhángban az EEJE 10' cikkének 2' ponljában megengedeil
korLáiozásokka|' azok kÖzÚ| egyknek sem Ie eielhetó meg [34/1994' (V|.24.) AB

3' A minósÍtés félétti tártalmi bírói kontro||hiányá

A ttruény csak nagyon koíálozotl kÓrben teszi |eheióVé' ezáltá| Vaójában nem
biztosilia a tikosítás fe etibírój konlro||t

Az A|kotmánybíróság a 12|2004 (v, 7 ) AB hát.'ozatban a
nyi|Vánossá9koráiozássa mint aIapjog.kor|átozássá| szembeni kÖVeleménykéni
hangsú|yoáa hogy ,áz aapjog éNényesüése érdekében biaosítani kél] a
ny]|vánosságkoÍlálozás fe|etti éÍdemi és haiékony b'rtj iogoruos|ati |ehetóségel'
me|ynek a Íormai kritéÍumok vizsgáLátán iúlmenően k keLI te{edn]e a
ny |vánosságkor|átozás indoko|tságának tarla|m] vzsgáatára' [, '! A kózéÍdekŰ
adatok nyivánosságához vaó jog szÜkséges és arányos kor|átozásá [,'] akkoÍ
qaÍanláhatt, há a nyi Városságkodálozás indoko|tságánák tény]eges tarta]mi
Íé]ülvizsgá]ata is biztosÍtott''

E kóóen |ehetóség Vo|na az A!4v. 21 s.ábán bláositott birii ú1 igérybevéielére
abban az eseibén ha a közérdekü adat igény|ését azéd Utasitotla e|az adátkezeó'
meÍt aá az [4\4v alapjá| mirósítet1ék |it azonban VizsgálaltáÍgyává ke| tenni az
AV,lv,21' s'áva|kapcso alos bíró gyakol|a|o| is Abiróságigyakoralugyansrrcsen
ósszhangban az A|koimánybióság á|la ]eÍektetetl e|vekke|. a biróságok azAVIV' 21'
s a a apján a minósítés lartami konlro||ját rem végz]k e|, az AVIV 2] s a aapján
nd|tott perekben csak a nyi|vánosságko álozás íormái kitériumaii vizsgá|ják' Az
Av,lv 21' s.a szerinl bhói Út |gy nem szo|gá|hai a mnósllés taria|ml birói

42 A{v 2. s 'ava| é< á7 á| á1 ||élvÉ q.o|gá éi| | 'o l  (a !  Jp(so.|os b i ló i  9/a\o| '"1
i|usaÍaácá|é. l  hr 'á l .o7J|r á .ouoJ B'|o.;q la\ a |óvá.os| ||Á|d|áb|a á la| a
2PÍ'21'937l2oa9l4 számú ítéetében helybenhagyoii.62'P,22'085/2o09/]1. számÚ
ílé etéÍe, ame|yben a bírÖság mege|ég€delt a minósités tényénék jgazo|ásáva|: ,a
báosítási és inlézkedési tefu kadásáVa| kapcso|atbán áz a|peres a 9/lJ1 a|at
csato|t lElta] gazola hogy az adalot iilkos ügykezeési számon a '' keze|]' á
mjnósités éruényességi ideje ' .'a' '' enné|fogva az adat nem nyi Vános á keÍesetei e
kórben a biróság az A\4v' a|apján elulasítotla

A Frvárosi BÍrÖsáa 19,P,2a,a76l200a]14' számú íléetének indoko|ásában
kifejezeiter e| is utasílja a mnősílés tarla mi felÜ V]zsgá]atái Az íiélelben a bírÖság
kieme|le, hogy ,akár egyel|en dokuÍne|tuÍn s nagy számosságÚ adaiollai(a maz és
mikózben az A|kotmánybíÍóság határozaia aía uia] hogy a bíröságnák a kéi(ádatok
Vonátkozásában minden esetben érdemi vizsgáatot kel| |eÍolyta1nia eközben a
biÍóság éppen az á]|aÍntilokká mnŐsítés okán magát a dokumenlÚmTk lanaImái
egyá|talán nem ismerhell meg' |9y vszoni rendkíVÜl sajáios áz hogy a biróság
érdemben Íog|a|jon álásl az egyes adatok m nósítésének jogszerüségéró ' mikÓzber



magál az ]Íatot taÍta mában nem ismerhe1i meg,,'] Az ]dézett ílé|et meghozatalakor a
mlnósiielt adatok véde]mének tárgykóÍét az á]amtitokÍó és szo|gá|ati titokról szóó,]995' éVi LxV' ttfoény szábá yoáa azonban ez a lórvény sem |árta mazott érdemi
szabáyokát á blróság íeüv]zsgáatÍa vonaikozóan' Ennek köVelkeáében az A\4v.
21 s.a szerint megnyiló biói úi nem biztositotla és ma sem biziosíija a minósíiés
larta|mi Íe|ü|vzsgáalát, csupán a tTruényben rÓgziletl fomáis szemponlok
fe úlvizsgálaiá|a ierjed ki. így 'a ny|vánosság indoko]at|an koÍálozásának tj|a|mát
éNényesÍtó. a kor|átozást kzáÍó|ag a kényszeritóen indoko|l esetre szÚkitó' azaz a
nyi|Vánosságkorátozás tarta|m Íeié1e|eii meghatározó garanciák hiányában a
kdzérdekű adatok nyilvánosságának kor|átozása elen r]rG érdemi jogofoos|at, az
csakiormáisanéfoéryesÚ| ' ' [1212004'  (V. 7)AB hatáÍozal ' I

Az |r',|!'lv' és az A!,lv' rende|kezése]vel kapcso alos bíro] gyakor|al lehát a maga
konpexitásábán idéz e|ó á|kotmánye|énes helyzetei A tarta|mi biÍói koniÍo I hiánya
mialti a|kotmányos .]ru asztás megá|lapiiásakol aÍa kérjük az A|kotmánybíóságol'
hogy az AVIV 2j. s'áva| kapcso aios biróigyakol]atot lényként fogadja e|' és ennek
tudatában álapítsa meg a szábá|yok komp|exi|ásában megmutalkozó
alkoimánye|eres he]yzetet. Bár ennek kezdeményezésére az Abtv, számUnkÍa rem
ad |ehelóséget, az Akoimánybíróság számára ny1va á| az az Úl is' hogy az eze|
kapcsoatos indilvánvunk e|utasilása me|eii hatáÍozata rende|kező részében'a
38í993' (V| 11) AB halároza1 óla kaakilolÍ gyakoÍala szerini. akolmányos
kÓvetelményként á]apítja meg, hogy a bíróságok áz AVIV' 21' s'a a|apján indított
perekben a nr]nósítés laiG mife]Ú vizsgá|atát is köle|esék e|Végeznl

A minósítés fe|eili bíról konlro| és az Aviv' 21, s.a alapjár indíiotl perekke
kapcsoatban nregjegyezzük' hogy a minósTlés megszünletése és az adatok kadása
kél kü|önbözó aklus enré|fogva ha a biÍóság az A!,iv' a|apián aáá||apílja meg hogy
jogej|enesen nem adták k! az adatot csak annak k]adásál rende|heti e|, de ez a
dönlése a minósiiést magát nem érinti' aá csak á mlrósitó Vá|toztathatja Íneg A
joga]kotrnak lisztáznia ke|, hogy á bíliság szánráÍa szükséges e a m]nósilés
megszüntetésén€k jogái biztosítani' vagy e]egendó e az' ha a bíÍóság fe|szó|iija eÍe
a minósíiói, Az eóbbj mego|dás Válasáása hata|ommegosziási problémákat v€lhel
fe|, UtóbbiVszonl löbbek közóti azt is eredményezhéti. hogy a bíóság ilé|el aapján
a m rősítetl adal keze|óje á fe]peres számára megismerhelóvé leszi a minósíieí
adatoi de a minósítesét nem szüniet meg' igy az adat lgénylóje nem haszná|halja
az adatol' senkinek nem mutathaijá meg mert azza| bÚncse|ekmény,l kóVelne e|' E
probémára is Ígye emme] szükséges enne a bíróikoni|ol]szabá|yozása a jogakoló
áia|' igy az akolmányos mt]aszlás Ínegálapitása; a Íent em|itetl a|kotmányos
kóv€te|mény eá fe tehetően nem o|dará meg

Az országgyÜ|és á|la|most elÍogadoit lóryény egyéi|en eselben ryitja meg az !ta1a
minósi|és tarla|m bíÍii feúlvjzsgá|aia e|Őlt] ha az Avlv' aapján az adafuédemi
biáosnák a minósités megszünietésére vagy mégvá|toztatásáÉ Vonatkozó
Íe|szó]ításál iámadja meg a minósíló' Ez a kózéÍdekÚ adátok megismeréséhez
fÚzódó a|anyi jog éNényesúésének b|ói Úlon Való k kényszeríthelóségéi az
adatvéde]mi biztos és a m]rtsÍló ddniésétó teszifúggóvé amj á]áspontunk szerint
nem póio|ja az A|ko1mánybiróság fent idézett hátá rozalá ba n rész|etezetl tarta|nrj birói
fe]0|vizsgá|aioi' mini a minósiiésse| szembenj. A|koimánybó fakadó köVete|méní A



biról Út kizárása éÍnlj továbbá a b|Íósághoz fo|duláshoz Vá|ó. áz A|kotmány 57' s
ábán biaosíloli jogol is' A minósiteli adátok je|entós része közérdekÚ adát,
amé]yekel valamey krzérdek véde|méber zámák e| a nyivánosságtó|' a minós|tés
tehát a közéÍdekú ádaiok megism€réséhez va ó akolmányosjog ko átozását ie|enti'
A közérdekú adalhoz Va|ó hozzáfélés a|anyijogának ezen egyedi kor|átozása e|en
azonban a töwény a fentiek szeint egyá|tá]án nem bjáositja a jog a]aiyá
számára a bírósághoz íordu|ás iogá1 'A bíÍósághoz való jog égy]k e|eme a
b'ósághoz ,o.ouás jTga' aoban a7 e.e|eaoer' hooy a7 e.oF|er eÁ'hes)e Jsye|
b'oság |á lgvá|á a le lJ| '  hogy joqi  vag/ ova|ola. i  j . ||egj '  

" i .szde|essz.Íjakadályok ebben megakadá|yoznák' [9]418/2006 AB határozatl Amenrvben az
ádatigény|ó m]nósílett kdzéÍdekÚ adatok kjadásának megtagádása eselén
]ogoryosaioi csak úgy szerezhet' hogy kizáró|ag az adatvéde|mi biáos dTrtésén
mú ik. hogy indule peÉs ejárás' úgy nem éfoényesÚ|a bírósághoz 'ordu ás ioga. Az
adalvédemi biáos diszkrecionáis dórtése - hasonóan a tiryénvésséo óVáshoz
19, '992 | '  3o ' '  AB |á ld|ol" ' l  ,o9 átadé|^e'e| á2 á|áp-oqáb;1 .o iá lo loh |é
jogéryényesítése e|ótl Az adafuéde mi biztos ,] 4 éVes gyakor|ata aá is mulalja. hogy
az j|yer e!áÍásoknak Vá|ámi|yen gyakor|átl akadá ya is van mive|egyellen per sem
indL]| Ínindeddig áz Av,lV. 26' s (5) bekezdése aapján, Az Európai Emb€ll Jogi
Bíróság az EurópaiEmbei Jog Egyezmény 6' cikk ]' bekezdését édelmezve szinlén
rögzíieíé' hogy ugyar a bíÍTsághoz forduás joga nem abszolút ám e jogol nem
|ehei ánnylÍa |eszÚkiteni' hogy a jog |ény€ges ladamának koÍlátozásál jeertse
szi]|á. .|.cc oss.haTbár 6 c||a ! bé.é7oósé]e |.a a ko||JlozJrnáL r rfu |eo|'ia
ce|á vágy aZ ee'r l vá1l ce es az a|.á|-nazon esl1ozo| nóí áÉnvosd|\ cas; o'
Janosevic v. sweden (Application no 34619/97)1.

Az Nlúv' 11' sa szerinti meg snerésl engedé]y megtagadásá matti bírósághoz
foÍdu|á' ]e|elosége rcr J7 i1lo|mJL ószabádsag Íegvd]osu|osd| .7o'9álá e
s ld(a\7 a7 é. i . le l11e| á  1 i1ós ' leh.ze.éyes aoJu|oz \á|o ázA|\omdrv \q 's
ábi| |evezethetó hTzzáíé.ési jogát biztosítia csupán

4. A konüTl|.sreruek függel|énsége

A halalmi ágak megosztásának e|ve á rnagyal á|lamszeeezet |egíoniosabb
sz€ruezetiés működésialapeVe mondla kiaz A koimánybiróság 3,l/,l99o (X||,18)
AB hatá.ozatábán A biróságok számos ponton je|entik a nemzetbiztonsági
szo|gá|a|ok jogá| aml kontro|!ál [p|, Nblv' 58' s, MV,IV 11. s (3) bekezdése] ahogyan
a |óruényhozó hataomnak is vannak e]enórzési Íeladaia a nemzelbiziorsáoi
s lo|oá|ato\  .een ' 'a2 o ls-ágqvÚ.s  a re . -e lo 'z to]sáq i '7o|9á 'á|o.  pa|Jme|: '
e|enózésél Nemzetbjáonság Bizolisága (továbbak6an: Bizoaság)
kózÍeÍnÚködéséVe||á1ja e|,' [NblV' 14' s (1) bekezdés]

,Az A kotÍnánybíróság á||andó és kóVetkezetes gyakor|ala szer]nt áz A|koimány 50' s(3) be|ezd.cé á|aoiJ l á 1 .de| kJ|.o bF|o|/d |o| 'üss.l|er 
b Íoi |e'lezes et|.

lélL i  \oJe lere1y F< |eryesebFr .o ,zo i '  aIo||  á .VTc veoeer á|ár  á|
Á|<ol_a]\o' |.ooLok req|ele Frelel J b .ó s7e1ezeLe' é| rlo l ||so hé.á|.ni ioo^ol
éfre l f r le f  s  ' ' á (  á  iLgge le l  lé|.é'és se|ere.e|U e.ged|-e lo _e9 '  | .1e
Íogadhaló e| a|kohányosnak''. [1711994' (|||. 29.) AB haiá'ozat] Az l\4VtV 11 s(3)
b€kezdése szelni ''a pefuen csak o|yan bí|ó jálhal e]' akinek a nemzetblztonsági
s2o|gá|a|ohó szóó lofuérv c7e... 'eo 'á9J\áob s7i1l! nemzelbzo.sag
e ieró '2F 'é| F|vegeaék'  A7 AV1.  26 '  5 '5 '  beaezoése sze|r l  \  a  pó 'oe l  c .dk



ová1b i | ó  i J 'ha t . j  á l i . ea  d  Fr  7e lb  ̂ o r \ Jg|  szo|gá  a lo{|  o|  szó |o  l ö f re ly  q7éÍi r |
egmdgdsdbb r7n|Ú reTzelb7lolsJg e|e|o.zésÉl elvPgP' te.' Áz \bfu' 68 s \4,
bekezdés a) ponlja a|apjái az Nbtv' 'sze ntiiitkos információgyújlést engédé|yezó
biró' vá|aminl a minósitett adal véde|méÍó szóó tóNényben meghatározot peres
e!áÍásban e|jáó bífo, tekinletében kije|ö|ése megbizása e]óit, vaamin| e
mégb l ; sa '  íL l t a | ö | e  oé lo .ése  Jéí  |FgaábT  ó l eve1aen l  l  e .2é lT i '  | o1 )d9|
e||e]ouesl |.é 'e-dP...yéz.| A2 Nbtv 68 s (1] belFzoesó 9ze'|1l ;
nemzetbiztonsági e|lenórzés1 a nemzetbi2tonság szo|gálaiok végzik' ame|yet az
NblV' 69. s (1o) bekezdése szeint a FóVárosiBíróság e|nrke kezdeményez'

Úgy vé|]úk azá megoldás, hogy a végrehajtó hala onr a|á lariozó nemzétb]áonság
szo|gá|atok végz]k a bÍák nemz€ibiztonság e|enóuését séni a hata|mi ágák
megosaásának elvét' ame|y az A|kotnrány 2, s (1) bekezdésébő| Vezeihetó le'
Továbbá sén] az A|kolmány 57' s (1) bekezdését is' amey áá bztosit]a, hogy
bá'me|v váda. vaq/ /á|áíe|v oe'oe] ba'\ i  |ooa'  é..o leésségei l  .uqqel|"r  p.
pá1á|ar b i|ó ,áq b. j ja e| '  A l  l r/v|v 1I 6 3 '  oe|pzoésé1 ésdzAW 26 s(5]bekezdésén á|apÚT perekben ugyan s konnyen rnegeshei, hoqv az a
nemzeibiáonsági szo|gá|al keze|i az ugyben e|járó bí|ónak az Nb1v. 3 számú
me|éketében szerepló 'íontos és b]zamas munkakó| betó|téséÍe elólt. ileive i]Ven
íJnu|ó1 bélo||T\ o iáo|sá9 e|eloE" ' .1.7 c t ipJ,L e|;rc l7ps "JóJ1összegyújlÓlt iníonációkat ameyk az adott ejáÉsban éppen peres íé] Az Nbfu'
58. s.ában |ész|elezett blói koni|o|szntén i|uzórikus ábbán az eselben há az
engedéyt kéró nemzetb]zlonság szo|gá|at rendekezésé.e ál]nak a blrT
nemzelbizionság e|enórzésébT| származó érzék€ny . adolt eseiben ko]tneges

A nemzeib]ztonsági szogá|atok pallamenti e|enózésé1 e||áló országgyÚ|ési
képviselóket az Nblv' 68 s (4) bekezdés c) pontja szerrt ,'k je r ésük, megbizásÚk
e|ólt Vaam]nt e mégbizásuk. rnunkakölr]k be|ó|tése a|at| |eqa|ább üéVenkéni.E-7etbaonsJo 

lF|'e.T.ze,l he| |ezdere.vel| ésázNbN 6ó s (2] oe|ezdése
szel 'rt az oÍszággyú|és e|nÓke kezdeményeziaz e||€nórzést, ame|yét az NblV' 68' s
11) bekezdése szerinl á nenrzelbizlonság szo|gá]alok véqezrek e|' Az országgyijlési
képvise|ők eseiében a fentiekben' a bírói fÚggelénség kapcsán kileÍeli pióbEma
a2onos módon je|enjk meg e||enórzési lurkciójukat hatékonyan nem |Údják e||átn],
Úgy hogy maguk a nemzetb]áonsági szogálaioknak k Vannak szo9áiatvá
(rész etesebben eaa Viszonyt a|ább Íejljük k)

A blÍák és az oBzággyű|és képvise|ők végrchajti hala|om áta|i rem2elbizlonsági
e|e1olzesé Íiatl bzorv1á|a.rá v.h. rcgv I e|elo? |' es azzd J ves-Ái|F|
|elyegeL 'roov d nFf7elbi/o1.á9i szooáalo. .p|élÍ ...|i ler qvaholo' 1alé.ory
Lorf o|| . ve' ser|' n' lc. ábbd| . I eV7élber hoov ez á7 é kT.Ídl yo, Íe|ádaD|
fÜgget|enü és be|oyastÓ menteser qy.koÍohassá

5' N€mzetbiztonsági e||enőEés

Az e|óző ponlban kfejteíek a|apján |álható' hogy a minósítés feletti haiékony
dernokratikus kontro]t ehetet|erné leszik áz idézetl lÓÍvénvi rende|kezésék. Az Nbfu,
azonbán |rem csupán az országgyÚ ési képvse|ók és az ]\4vtv' hatá Va a|á tá.lozó
e|jéÉsokban iié|kézó bí|ák vonatkozásábán tárlálmaz á|láspontunk szeini



akoimányel|enes szabá|yokat, hanem Íninden o yan szemé|yre nézve' akiaz Nbiv,3'
számú Ínel|ék]eÍben meghátározott''c, típusú kéldóivettóti kl,

lMás euróPai oBzágok Nbtv. nek megfe|e|ó szabályozása oyan nemzetbizlonsági
e|enózésf ir e|Ö ame|y aá vizsgá|ja hogy az ]||ető megbizhatósáqához. józan
édékíté|é|éhez íére érdem kétség' azaz nr]|yen kockázaiokkal jár' ha m]ntsilelt
adalokhoz biáositaiak hozáférést számáÍa'z

A 'c' tipusÚ kérdóíV ényegesen tÚlmegy az európaj standardokon. azon hogy
puszlán az e |enőEötl szemé|y bÚnleleii elóé|eléi, kapcso|atait' megbízhalóságái
v izsgája a ké'dóv.e- egy te 'oés. o|ya 1 in.oÍ.ác ior |r2Fse'e |É1v! a.eye<
zsa'o|hdlóvá iFc7| á2 e|e1o'2es aá vonl . t  |q/ oé'oáJ| a l  ' ! I '  APami 'ág vJsy
rendszeresen Iogyasztott e, forgahazon e e óá|líioit.e kábitószert vagy kábító
bódÍtó ha|ású drogokal, gyógyszerekel, mikTÍ m|yen mértékben, mj|yen lajtál'' és á
'42' Van e házásságon Vagy éleitárs kizÖsségen kíVü| parlnerkapcso|alá
(homoszexuá|s is)' kérdések eseiében nehézen a|átámasztható. nTgy a2 azakÍa
adoí válaszokka| a fonlos és biza|mas munkakórókber csókkenteni ehelne a
nemzebiaonsági kockáza|okat Az |yen típusú kérdések k fejezetlen ara iláryuliak'
hogy az il|eló zsaro|haló e és ha gen nr]ve eá iámasája a]á a kéÍdóíV ulosó
kédése is .44' A lent eken kíVü| ismen.e Ón eótt T|van kÖrÚ|ménv íkockázati
léryezot' he|yre1 |Pzésé. á bztolsá9 e|é.o^é9 szeTponuJbó| .;l hséoesré|
1arlja (p|' konplomitlá|ásra' aaroásra aapol adó inÍormációk)''

Azáia|' hogy a kérdéseke az e|enózés alá Vont szenré|y Vá|asá ad, zsa|o hattvá'
beÍoyáso|halóvá Vá|ik nem cstpán azok á|la|' akik eddig is birlokában votak
ezeknek az informácjóknak] hanenr az azokaikezeó nemzetbiáonság] szo gála| á|la
is, Az |yen he|yzel rendkíVÚ| kiszolgá|iaiotlá teszi az el|enózés alá vont szemé|Vt
mile |a vJ|os ád.rc(aL ad Té9 Lgv J|aob sleTe|ye| ,l má|. olar adébk o|ro.aba'
am"|ye\ esel|es 7sa.o|alovo leszk' áda.olat ad aeg
bü-be|.LmÁry' \óvel e|' A|áspo]lJ]. s2el Í á c npJqÚ ke|oo'voer |o9a.
kérdések|e adolt vá|ászok keze és€ más jogá||ami szabályozások példáiábó| is
|átha|óan - rem szükséges égy demokratikus iársada|omban. Veszé]yes a
hata|ommegosztás e|vének éfuényesü ésére nézve és szükségtelenúl és
a.ány'laanu| kor|áiozza áz A|kotmány 54' s (l) b€kezdésében bizlos'iott embeÍi
métósághoz vá|ó iogot va|aminta259. s (1) bekezdésében bizlosilolt a magántiiok
és a szemé|yes adatok véde méhez va ó jogoi,

Az MVtV' 13. s (5) bekezdése szernt 'a bírtt - ha törvény máskéri n€m rende|kezik
- nemzelbiztonsági e||enórzés. szemé|yi bizionságl tanúsllvány' Va|amint liokiáriásl
ry]|a|kozat és íelhásznáói engedé|y nékul Íneg||et az ügyejosáásj rend szeÍ]nt

s^liy s' szüu! l^d Ú B&k@ur cl{B ( l772oo)'

|D]^Ir\mhü|í/ofl. l !oÍ!$j3i Ábru1mjlhs re!úe aúidÜlh i! M 3ü(N nr!{]ÍtriÚ\M.).!
( n . í  | !  j i d h f u r n J
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k osaott úgyek e|bírá]ásához szÜkséges rende|kezésijogosu|lságok gyakoÍása,' Ez
a rcnde|kezés te|iesen e||entmond az l\4W 11. s (3) bekezdésében taáható.'a
peÍben csak o|yán bíó jáÍhat e|' akinek a nemzeibztonsági szogáalokóL szóT
töfuény szérinl legmagasabb szinlÚ nemzetbjztonsági el|enözését evégeaék,
rende|kezésnek' vaam]niA\4v' 26' s (5) bekezdése Uiosó mondalának'

l/jve] e három si semmi|yer iogéde|Í]ezésse ósszhangba hozni nern ehe|' lgy az
i]yen ügyekben |ehelelen bírót kÚe|ö|niés a iórvény] szabá|yokal is betai@n Ezsédi
az AkTtmány 2 s (1) bekezdésén a|apuó normávilágosság követe ményét' továbbá
az 57. s (1)és (5) bekezdéseiben fog a tjogokat,

7. BÜnte!ó tórvénykönyv 224's

Az lr/]vtv' 24' s (6) bekezdése kiegésziietle a Bünietó Tóryénykónyvei a 224 s ba
foglali érie mezó rendekezésse amey szerinl ',a sz1gorúan titkos és tjtkas
ninósilésÚ adatta]' bizalnas ninósitésú adaÍta!' valanjnt korlátazo|t teiesztés|i
ninósÍ|ett adattal visszaélés niat! bÚnbtreljá|áshak csak a ninósilelt adat
véde]néró] 9óló !öfoényben az a.latt aclatfala ninósitésére jogasull szeN vagy
szenély fe|jelehtése alapján Va, helye,l A hatáyos bÜnielójogban ez a megodás
kizáÍó agos íeje|eniésijogost iság iéVen smert' ame|y Btk''ban a hamis Vád' i|elve
a hamisianúzás tÓfuényi |ényál ásaiban |a á ható még meg:az alapügy (ame|yben a
hamis Vádal megfogalmaáák, i|eive hámis tarúva|omásl tettek) befejezéséig
kizáÍó ag az a|apügyben éjáró hátTság íele|entése a|apján indu|hat bünteióejáÍás
hamis vád' i|et'/e haÍnjs tanúzás miati' Ennek a jog niézménynek á iogpoitikai
indoka egyrészi az hogy akik e]|en bÚncseekmény szabé yséltés vagy íegyelnri
véiség miáli indu|t e]jáÍás' ham s Vád és hamis ianúzás címén teil fe|je|eniésúkke| ne
íé|em íthessék meg az e||enúk fele|eniés tevó szemé|É, il|eive ezen a cimen ne
késetelhessék az eljárásti másÉszt igy biaosílott' hogy mind a hamis vád mnd a
hamis tanúzás esetében az elköveló az a]apÚgy befejezéséig fe tálhatja a Vád' i|e|Ve
az áta|a szo|gá|latotl bizonyílási észköz hams vollát, ame|y a büntetés korái|an
enyhitéséi. eset|eg a bÚntetés kiszabás me|ózéséi Vonhaija maga után' Az a|api]qy
|ezáÉsa ulán bárkineka fe|]eentése a apot szo]gá|lalhat az e|járás |eÍo|y1atásához'

A minósíten adatta| vaó visszaéés tényáj|ása áiál Védeil iTgi láÍgy a lr/'lagyal
KóááÍsaság minden o|yan éÍdeke, ame|ynek megóvása céjábil va|amey adat
minósíiése lehetséges' A Btk' áia|unk kfogáso|l módositása - áme]yei a lrfoény
Íész|eles jndokolása nem mágyaráz - mögött fe|lételezésÚnk szeÍft az az
e]gondolás húzödhat mé9, hogy a mlndenkoí tilokgazda képes n'ér|egén ' hogy az
adalia| való Visszaé|és kÓvetkeztében sérü|€ a lv]agyar Kóáársaság védeii érdeke
Vágy sem' A hala|ommegosziás e|ve a jogá|aÍn a|app]|érc, enrek az a kolÍ]ányos
búnleiójogi veiÚ|ete hogy a bÚnüldtjzó szeryek jogosu]tak és kóie]esek a bi]niető
jogszabá|yokba ütkózó magaiartások e]kTvelóinek feeósségre Vonását
kezdeményezni, Ez a|t csak szűk körben ismedek kivéie ek. ide ianozk a
kzáÍó|agos íeje enlésijogost iság is. Azonban arÍa a íenl ekben Émulaltunk, hogy
ez egy lendkivú s2Úk kórben és csak álmeneli]eg a]ka|nazhaió bÜn1etheióségei
klzéÍó másod|agos akadé|y A hámis Vád' i|étvé haús tánÚzás nem kzári|ag
búnleióügyekben eljári hatiság eótt köveiheló e|, és a kizáró|agos fe|]e eniés
jogosL]ltság már az alapÚgyben euáÍó igazságs zo gá |taiás i szefret i|eti' í9y nem
sérü|a hala|ommegosáás e|ve, A kizáÍT|agos íé]je|entés jogosu]tság azéÍi ke|' hogy
kvéie|es ioginlézmény maEdjon, meri e|entétes a jogbiztonság eLvéve]' ameiy
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megkövete| hogy 'a jog szabá]ya egyénenrÜek. ha1ásÚkat tek ntve kiszámílhatóak
és a noÍma címzetljei számáÍa á bÜntetőjogban is eóre áthaióak |egyenek.''
[]'1992 (|'5)AB határczat] A jogá]ami büntetójog Íe iéie|e hoqy mindenkinek
|ehetősége |egyen am' hogy e|őre |áihassa hogy me|y magatarlások l ]loltak és
bünleiésse|fenyege1etlek' Ez azonban csak akkorte|]esü ha a tóruényhozó dónlie|
ezi e|óze1esen és nem a ]e|emezÖen végreha]tó halam]ághoz tariozó mnŐsítésre
jTgTsut. A tilokgazdá k záÍó agos ielje|entési ]ogos!|lsága a bünteló]ogi
kóvelkezmények a ká|mazását kiszámitha1al anná lesz] és ónkényes. eseteges
po i|ikai @|okat érdekekel éfuényle jLttáló gyakor|alra ad ehetóség€t'

A jogá|anriság egyik .á|apvetó követe|ménye' hÓgy a ktzhata|omma rendekezó
szeruek a jog á ta] meghatározoti szefuezetj keretek közÓll a iog á ia| meghatározott
mÚkódési rendb€n' a ]og á]1á| a po|gárok számára meqsmeÍhetó és kiszámilható
mTdon szabáyozott kor|átTk közötl Íejl k k a tevékénységüket,[56/1991 (X|,8') AB
há1ározat] A minósÍtett adalia va|ó Visszaé|és esetén biaositoti kizáróaoos
Íe ie|e l leJ  |ogTs l l -g  e .é 'ébpr  a  'Tga|  o l ó  sea ' |yP l  ho lá lo2á( |  4 . r  á '  '  d
m rósítesÍe és íéle|eniésrc iogosu|t szeméy eé: n]ncsen meghaláÍozva hogy
rn |yen sz€mponiok a]apjái |ehei dÓnteni a büntetóe|rárás kezdeménvezésérój:
szemben a hamis Vád és hamis lanÚzás tényá|ásaival idóbel más eljáÍásló|Íúgg(j
koÍá1ozás senr la|á|haió' Az akolmányos b.]ntetójog kóveternénye szerni a
bÜntetiiog szankció kiátásba he|yezéséVe l|a]mazolt magaiaíásl ieíró
d szpozíciónak határozotlnak, kórÚ|hatáÍo|tnak, v|ágosan megfoga]mazoltnak keI
|enne' A|kohányossági kóVetelmény a Védelt iÓgláqyÉ és az elkÓvetés]
magatar|ásra vonatkozó lijNényhozói akaral viágos klejezésre jÜnátása'
Egyérle|mú üzenelet ke| taria|mázn a' hogy az egyén m kol kóVet e| bünlelójogj|ag
szankc]onát ]ogsértést Ugyanakkol ko.átozn á kel az önkényes jogériehrezés
|ehetőSégél ajogalkahazók részéró [30í992 (' 26 ) AB hátározátlA Btk 224 s'
ban biziositon kjzáróagos fe|je|entés jogost|lság ktvelkeáében nem lehet tudni
hogy ajogitárgy ml|yen fokú, mi]yénje|egű séreme eredméryez] búntetó e|jáIás és
bÚrieló szankcó a|kamazását' A]ásponlunk szeínt e|enléles a hala]ommeoosztás
e|Véve|, merl az ádálok m]nósítésre fe|hata|mazott véglehájtó hatá|om gyakor|ói
számán biztosit]a bÚrtetó.igazságszo|gá|latás Ínegakadá|yozását, ráádásu -
szemben a hams Vád és hams tanÚzás tényá|ásaiva| - nem áimenel je]|egg€|'
o|yar íokú hala|omkonceniÍáció1 ]eent ez a fehata]mazás' amev e |eniéies az
Akotmány 2 s (1) bekezdésébe fogat jogá|amiságga|' TeÍmészelesen
eképze|hefónek ta.ljuk hogy á ffinósit €tt adai1a úgy éhek vissza hogy annak
bunletójogi údózése nem indoko|l' Pédáként ehel em|iteni ha á|aml m(lkÓdés
d szfu.kciona itását |ePezi á miósítés. ]lYenkor nYilv'nva|óan naqYobb éd€k
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