
A Be. 74/B.§ értelmezési kérdései

74/B. § (1) A bírósági tárgyalásról  a nyilvánosság tájékoztatása érdekében 
hang- vagy képfelvételt a tanács elnöke engedélyével, a bírósági tárgyaláson 
jelenlévő személyről - a bíróság tagjain, a jegyzőkönyvvezetőn, az ügyészen és a 
védőn kívül -  csak  az érintett  hozzájárulásával szabad  készíteni.  A tanács 
elnöke a  tárgyalás  folyamatosságának  és  zavartalanságának  érdekében  az 
engedélyt  megtagadhatja,  illetőleg  azt  a  bírósági  eljárás  bármely 
szakaszában visszavonhatja.

Kizárólag  a  jogszabályhely  kiemelt  részeivel  kapcsolatban  tartok  szükségesnek  és 

lehetségesnek némi előrelépést az értelmezést illetően.

A kérdések felmerülésének aktualitását a következők adják:

1./  2010.  szeptember  16-17.  MBA  képzés  az  adatvédelemmel  és  a  tárgyalási 

nyilvánossággal kapcsolatban.

Semmilyen egységes álláspont, semmilyen egységes gyakorlat nem körvonalazódott.

Egyes bíróságokon a tanács elnöke megtagadja az engedélyt a kép- és hangfelvétel 

készítésére  a  bizonyítási  eljárás  azon  szakaszában,  amikor  a  tanúk  kihallgatására 

kerül sor.

2./  „A  téma  „sláger-jellegét”  számos  esetben  a  kiemelt  ügyeknél  észlelhető  - 

bíróságok és a sajtó képviselői közötti – súrlódás adta, de a téma új oldalról történő 

megközelítését  indokolja  az  az  igény  is,  ami  a  tárgyalások  élő,  internetes 

közvetítése lehetősége irányába hat. A társadalmi, gazdasági változások okozta 

kihívások felerősítették  és kitolták  a társadalmi  ellenőrzés  szerepét  és határait.  A 

bárki számára biztosítható tárgyalótermi nyilvánosság már nem tűnik elégségesnek, 

megjelent  az  ítéletekhez  való  írásos  hozzáférés  igénye,  majd  az  elektronikus 

nyilvánosság igénye is. Ezek a folyamatok számos olyan kérdést vetettek fel, mint a 

tárgyalások  televíziós  közvetítése  vagy  a  bírósági  iratok  teljeskörű  nyilvánossága, 

mely kérdések megválaszolása jelenleg is tart.”1

1 MBA-n előadás: dr. Polgárné dr. Vida Judit



3./ Ítéletek indokolása tartalmazza, hogy a tanúkat befolyásolta a vallomástételben a 

sajtó jelenléte. (Arról nincs információm, hogy az ítélet szerint mennyiben, s ez a 

bizonyítékok mérlegelésének eredményét befolyásolta-e?)

4./  Tanú  tárgyalási  vallomása  tartalmazza,  hogy  már  nem  tudja,  hogy  honnan 

származik az ismerete, mert mindent elolvasott, ami az ügyről a sajtóban megjelent. 

5./  Be. 292. § (1) A tanú kihallgatása alatt a még ki nem hallgatott tanúk 

nem  lehetnek  jelen. Ettől  a  rendelkezéstől  a  tanúként  kihallgatandó  sértett 

esetében el lehet térni.

„A  tanú  kihallgatása  a  bizonyítási  eljárás  egyik  legfontosabb  cselekménye.  A 

tanúvallomás  szinte  minden  ügyben  kivétel  nélkül  fontos  bizonyíték,  amelyre 

alapozva  kontrollálható  a  vádlott  vallomása,  és  amely  elsősorban,  mint  közvetlen 

bizonyíték, lehetővé teheti a tényállás megállapítását.”2

A bírói  gyakorlat  kialakította,  hogy  aki  korábban  már  jelen  volt  a  tárgyaláson  a 

hallgatóság  körében,  s  a  későbbiekben  bizonyítási  indítványt  terjesztenek  elő  a 

tanúkénti kihallgatására, úgy a bíróság ezt a bizonyítási indítványt elutasítja.

6./ A védő a másodfokú tárgyaláson a perbeszéd közben hátat fordított a bíróságnak, 

s a következőket kezdte mondani: „Most pedig a bulvár sajtóhoz fordulok ….”.

7./  A  vádlott  nem járult  hozzá,  hogy  róla  kép-  és  hangfelvétel  készüljön,  ennek 

ellenére  „szerepelt”  a  tv-ben  –  az  arcát  ugyan  nem  mutatták,  más  esetben 

„kitakarták”,  viszont  az  utolsó  szó  jogán  előadottakat  teljes  terjedelmében 

bejátszották.  S  ez  annak ellenére  is  bekövetkezett  egy újabb eljárásban,  hogy a 

mikrofonok kikapcsolására hívta fel a tanács elnöke a jelenlévő tv-stábokat.

8./ „A tanács elnöke a tárgyalás rendjének fenntartása körében tilthatja 
meg a felvételkészítést, ugyanis a nyilvánosság tájékoztatása sem járhat 
azzal,  hogy  egy  bizonyos  mértéken  túl  veszélyezteti  a  büntetőeljárás 
sikerét. Nem szabad elfelejteni, hogy már magának a büntetőeljárásnak is 
van  személyiségformáló  szerepe,  már  magának  az  eljárás  alatt  állás 
2 kapcsos kommentár 818. oldal
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tényének is lehet speciál-preventív (de adott esetben generál-preventív) 
szerepe is. A büntetőeljárás azonban mindig elsősorban az adott terhelt 
ellen  folyik,  így  a  speciális  prevenció  mindig  elsődleges  a  generális 
prevencióhoz  képest.  Emellett  a  tárgyalásnak  megvan  a  sajátos, 
tradicionálisan  kialakult  „liturgiája”,  melybe  a  földön  fekvő  operatőrök 
nem férnek bele. Ameddig biztosíthatóak a kulturált körülmények, addig 
biztosítani kell  a sajtó munkatársainak jelenlétét  és munkáját,  azonban 
amikor  ez  már  a  méltóság  és  a  zavartalanság  rovására  megy,  akkor 
megálljt kell inteni.”3

A  melléklet  tartalmazza  mindazokat  a  jogforrásokat,  amelyek  jelenleg 

rendelkezésre  állnak,  s  amelyek  értelmezéséből,  valamint  a  kiemelt 

egyetlen Be. bekezdés nyelvtani értelmezéséből a következőkig lehet csak 

eljutni:

 A  tárgyaláson  felvétel  készítésére csak  a  nyilvánosság  tájékoztatása 

érdekében van törvényes lehetőség. Amennyiben az érintett nem járul hozzá, 

úgy  az  arcának  és  a  hangjának  a  rögzítése  =  felvétel  készítése  is 

tilalmazott.  A hozzájárulás  fogalmát  az adatvédelmi  törvény 2.  §-ának 6. 

pontja egyértelművé teszi: „az érintett kívánságának önkéntes és határozott 

kinyilvánítása,  amely  megfelelő  tájékoztatáson  alapul,  és  amellyel 

félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes 

körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez”. A hozzájárulás Be-ben 

rögzített  fogalmának  tartalma  még  akkor  is  értelmezhető  a  citált 

jogszabályhely szerint,  ha vita tárgyát képezheti,  hogy a vádlott  utolsó szó 

jogán  tett  nyilatkozata  „védendő  személyes  adatnak”  minősül-e.

Álláspontom szerint hozzájárulás hiányában felvétel nem készíthető, mert az a 

nyilvánosság tájékoztatására nem használható fel, ezért – az ellenőrizhetőség 

hiányában – a rögzítése visszaélésre adhat alkalmat. 

 Egyértelműnek  tűnő  értelmezés,  hogy  a  tanács  elnöke  a  tárgyalás 

folyamatosságának  és  zavartalanságának  érdekében  az  engedélyt 

megtagadhatja,  s  csak  ugyanezen  érdek  indokolhatja  az  engedély 

visszavonását  is.                                          .

3 MBA-n előadás: dr. Polgárné dr. Vida Judit
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A  legegyszerűbb  értelmezés  szerint  nincs  helye  annak,  hogy  a  sajtó 

(értelmezés a sajtótörvényben) a tárgyalás megnyitása után jelenjen meg a 

tárgyalóteremben, vagy elhagyja azt a tanács elnöke által elrendelt szünetig 

(technikai,  tanácskozási,  stb.).  Ez  esetben  a  tanács  elnöke  minden  más 

szempont figyelembevétele nélkül távozásra szólíthatja fel a sajtó képviselőit.

 A legnehezebb  kérdés,  hogy a  tárgyalás  folyamatossága  és  zavartalansága 

elegendő  indok-e  arra,  hogy  a  tanúk  kihallgatása  idejére  a  bíróság  ne 

engedélyezze a kép- és hangfelvétel készítését. Álláspontom szerint el lehet 

jutni  ezen  értelmezésig.  Nem  vitatható,  hogy  a  tanúk  különbözőképpen 

reagálnak a sajtó-nyilvánosságra, s ez messzemenően alkalmas a vallomásuk 

befolyásolására,  a  társadalom  által  megkívánttal  szemben  az  igazság 

kiderítésének  az  ellehetetlenülésére.  Ugyanakkor  az  Alkotmánybíróság 

kimondta „A nyilvánosság mindenekelőtt az igazságszolgáltatás működésének 

ellenőrzését hivatott biztosítani a társadalom részéről.” Itt utalok viszont arra, 

hogy a nyilvánosság kizárása és a kép- és hangfelvétel készítésének 

engedélyezése két különböző dolog. A nyilvános tárgyalás a gyakorlatban 

azt  jelenti,  hogy  hozzátartozók,  ügyvédjelöltek,  joghallgatók  ülnek  be  a 

tárgyalásra, s ez senkit sem zavar. Nem lehet zavaró az sem, ha a sajtó 

képviselői  is  beülnek a tárgyalásra,  s  jegyzetelnek. Zavaró  csak az, 

amikor  a  vakuk  villognak,  a  sajtó  mikrofonja  a  tanú  környékén  mozog, 

valamint tudja, hogy „szerepelni fog a tv-ben”. Tehát a nyilvánosság kizárása 

nélkül  meg  lehet  tiltani  –  álláspontom  szerint  –  a  kép-  és  hangfelvétel 

készítését  (s  mindenféle  sajtóorgánumban  való  közzétételét)  a  nyilvános 

tárgyaláson a tanúk kihallgatása során – összhangban a Be. 292. §-ának (1) 

bekezdésében foglaltakkal.

D e b r e c e n , 2010. december 8.

dr. Ficsór Gabriella

DIT büntető 

kollégiumvezetője
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 Melléklet  

Be.

FELVILÁGOSÍTÁS-ADÁS ÉS A NYILVÁNOSSÁG TÁJÉKOZTATÁSA 
A BÜNTETŐELJÁRÁS SORÁN

74/A. § (1) A sajtó részére a nyomozás befejezéséig a nyomozó hatóság külön 
jogszabályban  erre  feljogosított  tagja,  valamint  az  ügyész;  a  vádemelésig  az 
ügyész, illetőleg az általa megbízott  személy; a bírósági eljárás során a bírák 
jogállásáról  és  javadalmazásáról  szóló  törvényben  erre  feljogosított  személy 
adhat felvilágosítást.
(2) A bíróság nyilvános tárgyalásáról a sajtó jogosult tájékoztatást adni.
(3)  Meg  kell  tagadni  a  sajtó  számára  a  felvilágosítást,  ha  a  minősített  adat 
védelmét  sértené,  vagy  egyébként  az  eljárás  eredményes  lefolytatását 
veszélyeztetné.

74/B.  §  (1)  A bírósági  tárgyalásról  a  nyilvánosság  tájékoztatása  érdekében 
hang-  vagy képfelvételt  a  tanács  elnöke engedélyével,  a  bírósági  tárgyaláson 
jelenlévő személyről - a bíróság tagjain, a jegyzőkönyvvezetőn, az ügyészen és a 
védőn kívül - csak az érintett hozzájárulásával szabad készíteni. A tanács elnöke 
a  tárgyalás  folyamatosságának  és  zavartalanságának  érdekében  az  engedélyt 
megtagadhatja,  illetőleg  azt  a  bírósági  eljárás  bármely  szakaszában 
visszavonhatja.

(2)  A  zárt  tárgyalásról,  illetőleg  a  tárgyalásnak  azon  részéről,  amelyről  a 
bíróság  a  nyilvánosságot  kizárta,  a  sajtó  nem adhat  tájékoztatást,  és  a  sajtó 
részére felvilágosítás nem adható, kivéve, ha a nyilvánosság kizárására a 245. § 
(5) bekezdése alapján került sor.

(3)  Ha  törvény  kivételt  nem  tesz,  a  folyamatban  lévő  vagy  befejezett 
büntetőügy irataiba csak az e törvény által erre feljogosított személy tekinthet 
be.
(4)  A  (3)  bekezdés  szerinti  irat  a  köziratokról,  a  közlevéltárakról  és  a 
magánlevéltári  anyag védelméről  szóló törvény közlevéltári  anyagban történő 
kutatásra  vonatkozó  szabályai  szerint  az  ott  írt  védelmi  idő  letelte  előtt  is 
kutatható.
(5) A 74/A. §-ban meghatározott esetet kivéve az eljárásról felvilágosítás annak 
adható,  akinek  az  eljárás  lefolytatásához,  illetőleg  annak  eredményéhez  jogi 
érdeke fűződik. A vádirat benyújtásáig az ügyész, a bírósági  eljárás során az 
eljáró bíróság elnöke - az ehhez fűződő jogi érdek igazolása után - engedélyezi 
az iratok megtekintését, illetőleg a szükséges felvilágosítás megadását.
(6)
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237.  §  (1)  A  bíróság  tárgyalása  nyilvános.  A  tanács  elnöke  a  tárgyalás 
szabályszerű lefolytatása, méltóságának és biztonságának megőrzése érdekében, 
helyszűke esetén meghatározhatja a hallgatóság létszámát.
(2) A tárgyaláson hallgatóként a tizennegyedik életévét be nem töltött személy 
nem vehet  részt,  a  tizennyolcadik  életévét  be  nem töltött  személyt  a  tanács 
elnöke a hallgatóság köréből kizárhatja.
(3) A bíróság hivatalból vagy az ügyész, a vádlott, a védő, a sértett, illetőleg a 
tanú  indítványára  a  nyilvánosságot  az  egész  tárgyalásról  vagy  annak  egy 
részéről indokolt határozattal kizárhatja (zárt tárgyalás)
a) erkölcsi okból,
b) az eljárásban részt vevő kiskorú védelme érdekében,
c)  az  eljárásban  részt  vevő  személyek  (V.  Fejezet)  vagy  a  tanú  védelme 
érdekében,
d) a minősített adat védelme végett.
(4) A nyilvánosság kizárása az eljárás bármely szakaszában indítványozható.
238.  §  (1)  A nyilvánosság  kizárásáról  szóló  határozatot  a  bíróság  nyilvános 
tárgyaláson hirdeti ki. A nyilvánosság kizárása tárgyában hozott határozat ellen 
külön  fellebbezésnek  nincs  helye,  azt  az  ügydöntő  határozattal  szemben 
bejelentett fellebbezésben lehet sérelmezni.
(2)  A  bíróság  a  nyilvánosság  kizárása  esetén  is  engedélyezheti,  hogy  az 
igazságszolgáltatással  összefüggő  feladatokat  ellátó  hivatalos  személyek  a 
tárgyaláson  jelen  legyenek.  A  külföldi  állampolgár  vádlott  ellen,  illetőleg  a 
külföldi  állampolgár  sértett  sérelmére  elkövetett  bűncselekmény  miatt  indult 
eljárás  során  lehetővé  kell  tenni,  hogy  a  tárgyaláson  a  külföldi  állampolgár 
államának  konzuli  tisztviselője,  illetőleg  törvénnyel  kihirdetett  nemzetközi 
szerződés  rendelkezése  alapján  a  külföldi  állam  hatóságának  tagja  jelen 
lehessen.
(3)  A nyilvánosság kizárása esetén a sértett,  ha nincs képviselője,  illetőleg a 
vádlott,  ha  nincs  védője,  indítványozhatja,  hogy  a  tárgyalás  helyszínén 
tartózkodó,  általa  megnevezett  személy  -  kivéve  a  tárgyaláson  kihallgatandó 
személyt - legyen jelen a tárgyaláson. Ha a nyilvánosságot a bíróság a 237. § (3) 
bekezdésének d) pontja alapján zárta ki, ilyen indítvány nem terjeszthető elő. Az 
indítvány tárgyában hozott határozat ellen fellebbezésnek nincs helye.
(4) Ha a bíróság zárt tárgyalást rendel el, figyelmezteti a résztvevőket arra, hogy 
a  tárgyaláson  elhangzottakról  tájékoztatást  nem  adhatnak,  szükség  esetén 
figyelmezteti őket a minősített adattal visszaélés büntetőjogi következményeire. 
A figyelmeztetést a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni.
239. §  (1) A tárgyalást  nyilvánosan kell  folytatni,  ha a zárt  tárgyalás  indoka 
megszűnt.
(2)  A  bíróság  a  tárgyaláson  hozott  határozat  rendelkező  részét  teljes 
terjedelmében, indokolását pedig a (3) bekezdésben foglalt korlátozással akkor 
is nyilvánosan hirdeti ki, ha a tárgyalásról a nyilvánosságot kizárta.
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(3)  A  bíróság  nem  hirdeti  ki  nyilvánosan  a  határozat  indokolásának  részét 
képező azokat az adatokat, melyek nyilvánosságra hozatala azon érdek sérelmét 
eredményezné, amelynek védelmében a zárt tárgyalást a bíróság elrendelte.
244.  §  (1)  A  tárgyalást  a  tanács  elnöke  vezeti,  és  e  törvény  keretei  között 
megállapítja  az  elvégzendő  cselekmények  sorrendjét.  Ügyel  a  törvény 
rendelkezéseinek megtartására, és gondoskodik arról, hogy az eljárásban részt 
vevő személyek a jogaikat gyakorolhassák, ezekre a figyelmüket felhívja.
(2) A tanács elnöke gondoskodik a tárgyalás méltóságának megőrzéséről. Ennek 
érdekében  a  tárgyalóteremből  eltávolíttatja  azokat,  akik  állapotuk  vagy 
megjelenésük folytán a tárgyalás méltóságát sértik.
(3) Akit a bíróság előtt kihallgatnak, vagy aki a bírósághoz szól, annak állva kell 
beszélnie. A tanács elnöke e szabály alól kivételt tehet.
245. §  (1) A tárgyalóterembe - a büntetés-végrehajtási testület és a rendőrség 
szolgálati feladatot ellátó tagjain kívül - fegyverrel vagy rendbontásra alkalmas 
eszközzel senki sem léphet be. A tárgyalásra idézett személy a fegyverét nem 
hozhatja be a tárgyalóterembe.
(2) Azt, aki a tárgyalás rendjét zavarja, a tanács elnöke rendre utasítja, ismételt 
vagy  súlyos  rendzavarás  esetén  a  tárgyalásról  kiutasíthatja,  illetőleg 
kivezettetheti. A tanács elnöke ugyanígy jár el azzal szemben, aki a tárgyalás 
szabályszerű menetét zavarja.
(3)  A  tanács  elnöke  rendelkezhet  úgy,  hogy  a  rendzavaró  vagy  az,  aki  a 
tárgyalás  szabályszerű  menetét  zavarja,  a  tárgyalóterembe  azon  a  tárgyalási 
napon nem térhet vissza.
(4)  A  bíróság  a  rendzavarót  vagy  azt,  aki  a  tárgyalás  szabályszerű  menetét 
zavarja, rendbírsággal sújthatja.
(5) Ha a hallgatóság a tárgyalás rendjét vagy szabályszerű menetét ismételten 
megzavarja, a tanács elnöke a tárgyalásról a nyilvánosságot kizárhatja.
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Alkotmány

59.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaságban  mindenkit  megillet  a  jóhírnévhez,  a  magánlakás 
sérthetetlenségéhez, valamint a magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog.

(2) A személyes adatok védelméről szóló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 
képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

61.  §  (1)  A Magyar  Köztársaságban mindenkinek  joga van  a  véleménynyilvánítás  és  a 
szólás szabadságához, továbbá a közérdekű adatok megismeréséhez, valamint terjesztéséhez.

(2) A Magyar Köztársaság elismeri és védi a sajtó szabadságát és sokszínűségét.

58/1995. (IX. 15.) AB határozat

2.  Az  Alkotmánybíróság  megállapítja:  a  Be.  11.  §  (2)  bekezdése  alkalmazásánál  -  az  
Alkotmány  7.  §-ára  figyelemmel  -  alkotmányos  követelmény,  hogy  a  bíróság a  tárgyalás 
nyilvánosságának  kizárása  kérdésében az  1976.  évi  8.  törvényerejű  rendelettel  kihirdetett  
Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 14. cikk 1. pontja, illetve az 1993. 
évi  XXXI.  törvénnyel  kihirdetett,  az  emberi jogok és  az alapvető  szabadságok védelméről  
szóló Egyezmény 6. cikk 1. pontja figyelembevételével döntsön.

2. Az Alkotmány 59. § (1) bekezdése szerint mindenkit megillet a magántitok és a személyes  
adatok védelméhez való jog. Az Alkotmánybíróság határozataiban [20/1990. (X. 4.) AB hat.,  
ABH 1990, 69.; 15/1991. (VI. 13.) AB hat., ABH 1991, 41.; 21/1993. (IV. 2.) AB hat., ABH 
1993, 172.; 34/1994. (VI. 24.) AB hat., ABH 1994, 177.; 60/1994. (XII. 24.) AB hat., ABH  
1994, 342.] ezen alapjogot információs önrendelkezési jogként értelmezi. Az Alkotmány 59. 
§-ában biztosított jognak eszerint az a tartalma, hogy mindenki maga rendelkezik személyes 
adatainak feltárásáról és felhasználásáról. Ugyanakkor a magántitok és a személyes adatok  
védelméhez való jog nem abszolút jog. Az állam alapjogvédelmi kötelességéből azonban az  
következik,  hogy  az  alapjog  korlátozásának  feltételeit  törvényben,  az  arányosság  és  a  
szükségesség kritériumai alapján határozza meg.

5. A modern büntetőeljárások alkotmányos alapelvei közé tartozik az eljárás nyilvánossága,  
amely elsősorban a tárgyalás nyilvánosságának és a bírósági döntés nyilvános kihirdetésének  
követelményét  jelenti.  A nyilvánosság mindenekelőtt  az igazságszolgáltatás  működésének 
ellenőrzését hivatott biztosítani a társadalom részéről. Ugyanakkor a büntető felelősségre  
vonás  nyilvánossága  az  egyik  útja  annak,  hogy  a  büntetőjog  parancsai  és  tilalmai  
eljussanak a közösség tagjaihoz.

Az Alkotmány a nyilvánosság garanciális oldalára helyezi a hangsúlyt, amikor az alapvető  
jogok között rögzíti mindenki jogát ahhoz, hogy az ellene emelt vádat a bíróság igazságos és  
nyilvános tárgyaláson bírálja el [57. § (1) bek.]. A Be. a büntetőeljárás alapelvei között írja 
elő,  hogy  a  bírósági  tárgyalás  nyilvános  [11.  §  (1)  bek.].  A  tárgyalás  nyilvánossága azt  
jelenti,  hogy azon bárki,  aki  a 14. életévét  betöltötte,  hallgatóként  jelen lehet [189. § (2) 
bek.].

A  tárgyalás  nyilvánossága főszabály,  amely  azonban a bíróság döntésének  megfelelően  
korlátozható.  A  bíróság a  nyilvánosságot  az  egész  tárgyalásról  vagy  annak  egy  részéről  
indokolt  határozattal  kizárhatja,  ha  ez  államtitok  vagy  szolgálati  titok  megőrzése  végett,  
illetőleg erkölcsi okból szükséges. Fiatalkorú ellen folyó eljárásban ezen túlmenően akkor is  
ki  kell  zárni  a  nyilvánosságot,  ha  ez  a  fiatalkorú  érdekében  szükséges.  Ilyen  esetben  a 
tárgyalás a büntetőeljárásban részt vevő hatósági és magánszemélyek (ügyész, magánvádló,  
terhelt,  védő, sértett,  utóbbi képviselője, esetleg szakértő) jelenlétében folyik, de a bíróság 
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egyes hivatalos személyeknek is megengedheti, hogy jelen legyenek. A bíróság a tárgyaláson  
hozott  határozatát  akkor  is  nyilvánosan  köteles  kihirdetni,  ha  a  nyilvánosságot  kizárta.  
Fiatalkorú ellen folyó eljárásban a határozat nyilvános kihirdetése a bíróság mérlegelésétől  
függ [11. § (2)-(3) bek., 294. § (3) bek.].

A  tárgyalás  nyilvánossága  a  főszabály  az  alapvető  jogokról  szóló  nemzetközi  
egyezményekben  is.  A  Polgári  és  Politikai  Jogok Nemzetközi  Egyezségokmánya szerint  a  
sajtót és a nyilvánosságot ki lehet zárni a tárgyalás egy részéről vagy az egész tárgyalásról  
mind erkölcsi okból, a demokratikus társadalom közrendjének, vagy az állam biztonságának  
védelme  érdekében,  mindakkor,  amikor  a  felek  magánéletének  érdekei  azt  követelik,  
mindpedig a bíróság által feltétlenül szükségesnek ítélt mértékben, az olyan körülmények  
fennállása  esetén,  amikor  a  nyilvánosság  ártana  az  igazságszolgáltatás  érdekeinek; 
azonban  minden  büntető  ügyben  hozott  ítéletet  nyilvánosan  kell  kihirdetni,  kivéve,  ha  a  
fiatalkorúak érdekei mást kívánnak (14. cikk 1. p.).

Az  Európai  Emberi  Jogi  Egyezményhez  kapcsolódó  esetjog  szerint  az  eljárás 
nyilvánosságához,  különösen  büntető  ügyekben,  nyomós  közérdek  fűződik,  így  annak 
kizárására az érintetteknek nincs alanyi joguk. A bíróságra tartozik annak megítélése, hogy a  
kizárás  indokául  felhozott  magánérdek  meghaladja-e  az  eljárás  nyilvánosságához  fűződő 
közérdeket.

20/2005. (V. 26.) AB határozat

A Bíróság igen nagy számú döntésében vizsgálta a nyilvános tárgyaláshoz és a nyilvános 
ítélethirdetéshez  kapcsolódóan a  6.  cikk  1.  bekezdését,  összekapcsolva  a  „public  hearing” 
követelményét a jogorvoslat hatékonyságának, a tisztességes eljárásnak és a védelemhez való 
jognak  a  kérdésével.  A  döntések  leszögezték,  hogy  a  rendelkezés  által  megkövetelt 
nyilvánosság minden ügyben, minden fokon és mindenféle eljárási rendben a tisztességes 
eljárás  olyan  kiemelt  követelménye,  amely  megvédi  az  eljárás  résztvevőit  a  titkos 
eljárásoktól és ítéletektől, ugyanakkor növeli a bíróságokba vetett bizalmat is (pl. Weber 
v. Switzerland judgment of 22 May 1990, Series A no. 177.). Fő szabályként,  függetlenül 
attól,  hogy adott  esetben  jogorvoslati  eljárásról  van-e  szó,  nyilvános  „meghallgatást”  kell 
tartani. A büntetőeljárás egységes egésznek tekintendő, amely a jogerős döntéssel zárul le, így 
a 6. cikk követelményei  annak egész tartamára érvényesek.  A nyilvánosság alóli kivételek 
szűk  körben  érvényesülnek,  gyakorlatilag  külön  indokolási  kötelezettség  alá  tartoznak  a 
jogalkotás és a jogalkalmazás szintjén egyaránt (pl. No. 13800/88, Dec. 1. 7. 91., D. R., p. 94.; 
Rolf Gustafson v. Sweden judgment of 1 July 1997, Reporst 1997 1997-IV, p. 1149.).

Az  államonként  is  eltérő  funkciókat  betöltő  és  eltérő  sajátosságokkal  rendelkező 
jogorvoslati  eljárásban  többnyire  igen  kevés  olyan  lehetőség  van,  amely  mentesíthet  a 
nyilvánosság  követelménye  alól.  Erre  legfeljebb  akkor  kerülhet  sor,  ha  a  „vizsgálható 
körülmények” különösen szűkre szabottak. Elfogadható a nyilvánosság mellőzése s az ítélet 
nyilvános kihirdetése pl. akkor, ha a bíróság kompetenciája csak az elbírált határozat hatályon 
kívül helyezésének megítélésére, s az új eljárásra kötelezés kimondására, vagy a fellebbezés 
elfogadására vagy elutasítására terjed ki (pl. No. 17265/90, Dec. 21. 10. 93. D. R. 75, p. 76.; 
172, pp. 13-14.; Helmers v. Sweden judgement of 29 October 1991, Series A no. 212-B.; 
Allan Jacobsson v. Sweden No. 2. judgment of 19 February 1998, Reports 1998-I, p. 154.). 
Elvi  éllel  mondta  ki  azonban a  Bíróság több esetben is,  hogy a  nyilvánosság  kérdésének 
szempontjából  a  felülvizsgálat  szűkre  szabottsága  nem  dönthető  el  egyszerűen  annak  a 
kérdésnek a mentén, hogy ennek terjedelme tény- vagy jogkérdésre terjed ki. Mindenképpen 
szigorúbbak  azonban  a  követelmények  akkor,  ha  a  jogorvoslat  elbírálása  során 
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ténykérdésekben is döntési jogköre van a bíróságnak. Még e tekintetben is más azonban a 
helyzet attól függően, ha a jogorvoslati fórum végleges döntést hozhat, vagy ha - akár csak 
részben is - új eljárásra kötelezést mondhat ki, továbbá ha megilleti a bizonyítás felvételének 
joga, illetőleg ha ez csak korlátozottan érvényesül (vö.: No. 17265/90, Dec. 21. 10. 93. D. R. 
75, p. 76.; Ekbatani v. Sweden judgment of 26 May 1998, Series A no. 134.).

A 14/2004. (V. 7.) AB határozat az Alkotmánybíróságnak a tisztességes eljáráshoz való 
jogra vonatkozó gyakorlatát összegezve megállapította, hogy „a tisztességes eljáráshoz való 
jog  abszolút  jog,  amellyel  szemben  nem  létezik  mérlegelhető  más  alapvető  jog  vagy 
alkotmányos cél,  mert már maga is mérlegelés eredménye.  A büntetőeljárás szempontjából 
ezek  a  tételek  a  büntető  igazságszolgáltatás  történeti  rendszereinek  felhalmozódott 
tapasztalatán alapulnak.  Eszerint: az igazság feltárásának az a legmegfelelőbb módja, ha 
az  ítélkezésben  független  és  pártatlan  bíróság  nyilvános  tárgyaláson,  a  bizonyítás 
tekintetében  egyenlő  jogokkal  résztvevő  felek  aktív  közreműködésével  lefolytatott 
eljárás  eredményeként,  közvetlen  észlelése  útján  szerzett  bizonyítékok  szabad 
mérlegelésével  állapítja  meg  a  büntető  felelősségre  vonás  eldöntéséhez  szükséges 
tényeket.”  Hangsúlyozta  továbbá,  hogy  a  büntetőeljárás  szabályrendszerének 
megalkotásakor  a  tisztességes  eljárás  követelményei  az  eljárás  szereplőinek  jogai  és 
védelme  érdekében  olyan  garanciákat  is  megkívánnak,  amelyek  még  az  igazság 
megállapításának lehetőségeit is szűkíthetik (ABH 2004, 241, 266.).

Az Alkotmánybíróság ismételten leszögezi, hogy a bírói függetlenség egyetlen korlátja a 
törvényeknek való alávetettség lehet, nem pedig a szervezeten belüli praktikus szempontokon 
alapuló,  vagy  a  szervezeten  kívülről  érkező  nyomás  kielégítésére  törekvő  célszerűségi 
indíttatású megfontolás [részletesen pl. 53/1991. (X. 31.) AB határozat, ABH 1991, 266, 267.; 
38/1993. (VI. 11.) AB határozat, ABH 1993, 256, 261.; 45/1994. (X. 21.) AB határozat, ABH 
1994, 254, 256.; 627/B/1993. AB határozat, ABH 1997, 767, 769.]. A jogalkotóra mindez azt 
a kötelezettséget  hárítja,  hogy az ítélkezési  tevékenységgel  szorosan összefüggő igazgatási 
szabályok megalkotása során is az Alkotmány rendelkezéseinek megfelelően járjon el. Így az 
eljárási törvény szintjén nem teremthető olyan helyzet, amely a jogalkalmazás folyamatában 
lehetőséget  nyújt  a  döntési  kompetenciákra  vonatkozó  elvek  és  a  „hatáskört  telepítő” 
szabályok  tartalmának  kiüresítésére,  korlátokat  állítva  ezáltal  alkotmányi  garanciák 
érvényesülése elé.

4.  Az  Egyezségokmány,  valamint  az  Egyezmény  a  tárgyalás  nyilvánosságát  az 
igazságszolgáltatás  működésének  alapvető  követelményeként  határozzák  meg,  s  az 
minden modern büntetőeljárás olyan eminens rendelkezései közé tartozik, amely csak 
indokolt  esetben és  szűk körben korlátozható.  A tárgyalási  elv,  az  ehhez  kapcsolódó 
nyilvánosság,  a  közvetlenség  és  a  szóbeliség  az  Alkotmány  és  a  Be.  alapján  is  a 
büntetőeljárás elsőrendű garanciális követelménye.

5.  Az  Alkotmánybíróság  következetes  gyakorlata  szerint  a  jogállami  büntetőeljárás 
tisztességes  voltának  lényeges  eleme  a  nyilvánosság  kérdéséhez  szorosan  kapcsolódó 
pártatlan  bírósághoz  való  jog,  a  védelemhez  való  jog  érvényesülése  és  a  fegyverek 
egyenlőségének  elve.  A  nyilvánosság  teljes  kizárásával  folyó  eljárásban  ezen  utóbbi 
alkotmányi  követelmények  vagy  nyíltan  is  sérülnek,  vagy  a  rájuk  vonatkozó  eljárási 
szabályok betartásának ellenőrizhetetlensége folytán sérelmet szenvedhetnek, ami ugyancsak 
alkotmányellenes.
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30/1992. (V. 26.) AB határozat

2.1.  A  Btk.  269.  §-a  az  Alkotmány  61.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott 
véleménynyilvánítási  szabadság  és  a  (2)  bekezdésben  megjelölt  sajtószabadság  tényleges 
korlátozását,  határainak  a  felelősségi  rendszer  legsúlyosabb  eszközével,  a  büntetőjogi 
szankcióval való kijelölését jelenti.

Valamennyi alkotmányos alapjog tekintetében fontos kérdés, hogy azokat lehete és milyen 
feltételekkel  megszorítani,  korlátozni,  kollíziójuk esetén milyen  szempontok alapján kell  a 
prioritást meghatározni. A véleménynyilvánítás, illetve az ebbe beletartozó sajtószabadság 
esetén  ez  a  kérdés  kiemelt  jelentőséget  kap,  mivel  ezen  szabadságok  a  plurális, 
demokratikus társadalom alapvető értékei közé tartoznak.

Éppen ezért a véleménynyilvánítás szabadságának kitüntetett szerepe van az alkotmányos 
alapjogok  között,  tulajdonképpen  „anyajoga”  többféle  szabadságjognak,  az  ún. 
„kommunikációs”  alapjogoknak.  Ebből  eredő  külön  nevesített  jogok a  szólás  és  a 
sajtószabadság,  amely  utóbbi  felöleli  valamennyi  médium  szabadságát,  továbbá  az 
informáltsághoz  való  jogot,  az  információk  megszerzésének  szabadságát. Tágabb 
értelemben  a  véleménynyilvánítási  szabadsághoz  tartozik  a  művészi,  irodalmi  alkotás 
szabadsága  és  a  művészeti  alkotás  terjesztésének  szabadsága,  a  tudományos  alkotás 
szabadsága  és  a  tudományos  ismeretek  tanításának  szabadsága.  Ez  utóbbiak  tiszteletben 
tartásáról  és  védelméről  az  Alkotmány  70/G.  §-ában  külön  is  rendelkezik.  A 
véleménynyilvánítási  szabadsághoz kapcsolódik a  lelkiismereti  és  vallásszabadság  (60.  §), 
valamint a gyülekezési jog is (62. §).

Tekintettel arra, hogy a vizsgálat tárgya a véleménynyilvánítási szabadságnak a büntetőjog 
eszközeivel  történő  korlátozása,  az  alkotmányosság  megítélésénél  érvényesülnie  kell  a 
büntetőjog egész rendszerére vonatkozó alkotmányos követelményeknek is. Ezek forrása az 
alkotmányos  büntetőjog  koncepciója,  a  jogállamiságból,  mint  alapértékből  az  állami 
büntetőhatalom gyakorlására háramló következmények rendszere, ezen belül pedig a büntető 
jogalkotás számára adódó tartalmi korlátok és formai követelmények.
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1993. évi XXXI. törvény

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

jegyzőkönyv kihirdetéséről

6. Cikk - Tisztességes tárgyaláshoz való jog

1. Mindenkinek joga van arra, hogy ügyét a törvény által létrehozott független és pártatlan 
bíróság  tisztességesen  nyilvánosan  és  ésszerű  időn  belül  tárgyalja,  és  hozzon  határozatot 
polgári jogi jogai és kötelezettségei tárgyában, illetőleg az ellene felhozott büntetőjogi vádak 
megalapozottságát illetően. Az ítéletet nyilvánosan kell kihirdetni, a tárgyalóterembe történő 
belépést azonban meg lehet tiltani a sajtónak és a közönségnek a tárgyalás teljes időtartamára 
vagy egy részére annyiban, amennyiben egy demokratikus társadalomban ez az erkölcsök, a 
közrend, illetőleg a nemzetbiztonság érdekében szükséges, ha e korlátozás kiskorúak érdekei, 
vagy az eljárásban résztvevő felek magánéletének védelme szempontjából szükséges, illetőleg 
annyiban, amennyiben ezt a bíróság feltétlenül szükségesnek tartja, mert úgy ítéli meg, hogy 
az adott ügyben olyan különleges körülmények állnak fenn, melyek folytán a nyilvánosság az 
igazságszolgáltatás érdekeit veszélyeztetné.
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1992. évi LXIII. törvény

a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

1. § (1) E törvény célja annak biztosítása, hogy - ha e törvényben meghatározott jogszabály kivételt nem tesz - 
személyes adatával mindenki maga rendelkezzen, és a közérdekű adatokat mindenki megismerhesse.

2. § E törvény alkalmazása során:
1.  személyes  adat:  bármely  meghatározott  (azonosított  vagy  azonosítható)  természetes  személlyel  (a 

továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A 
személyes  adat  az  adatkezelés  során  mindaddig  megőrzi  e  minőségét,  amíg  kapcsolata  az  érintettel 
helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, 
azonosító  jel,  illetőleg  egy  vagy  több,  fizikai,  fiziológiai,  mentális,  gazdasági,  kulturális  vagy  szociális 
azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

2. különleges adat:
a)  a faji  eredetre,  a nemzeti és etnikai  kisebbséghez  tartozásra,  a politikai véleményre  vagy pártállásra,  a 

vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra,
b)  az  egészségi  állapotra,  a  kóros  szenvedélyre,  a  szexuális  életre  vonatkozó  adat,  valamint  a  bűnügyi 

személyes adat;
3.  bűnügyi  személyes  adat:  a  büntetőeljárás  során  vagy  azt  megelőzően  a  bűncselekménnyel  vagy  a 

büntetőeljárással  összefüggésben,  a  büntetőeljárás  lefolytatására,  illetőleg  a  bűncselekmények  felderítésére 
jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, 
valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

4. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb 
közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat 
fogalma  alá  nem  eső,  bármilyen  módon  vagy  formában  rögzített  információ  vagy  ismeret,  függetlenül 
kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől;

5.  közérdekből  nyilvános  adat:  a  közérdekű  adat  fogalma  alá  nem tartozó  minden  olyan  adat,  amelynek 
nyilvánosságra hozatalát vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

6.  hozzájárulás:  az  érintett  kívánságának  önkéntes  és  határozott  kinyilvánítása,  amely  megfelelő 
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - 
teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

5.  §  (1)  Személyes  adatot  kezelni  csak  meghatározott  célból,  jog  gyakorlása  és  kötelezettség  teljesítése 
érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

(2) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a 
cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

(5) Kizárólag állami vagy önkormányzati szerv kezelheti az állam bűnüldözési és bűnmegelőzési, valamint 
közigazgatási és igazságszolgáltatási feladatainak ellátása céljából kezelt bűnügyi személyes adatokat, illetve a 
szabálysértési, a polgári peres és nemperes ügyekre vonatkozó adatokat tartalmazó adatállományokat.

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK NYILVÁNOSSÁGA

19.  §  (1)  Az  állami  vagy  helyi  önkormányzati  feladatot,  valamint  jogszabályban  meghatározott  egyéb 
közfeladatot ellátó szerv vagy személy (a továbbiakban együtt: szerv) a feladatkörébe tartozó ügyekben - így 
különösen  az  állami  és  önkormányzati  költségvetésre  és  annak  végrehajtására,  az  állami  és  önkormányzati 
vagyon  kezelésére,  a  közpénzek  felhasználására  és  az  erre  kötött  szerződésekre,  a  piaci  szereplők,  a 
magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan - köteles 
elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott  szervek rendszeresen elektronikusan vagy más módon közzéteszik, 
továbbá  erre  irányuló  igény  esetén  a  20.  §  rendelkezései  szerint  hozzáférhetővé  teszik  a  tevékenységükkel 
kapcsolatos  legfontosabb  -  így különösen  a  hatáskörükre,  illetékességükre,  szervezeti  felépítésükre,  szakmai 
tevékenységükre,  annak  eredményességére  is  kiterjedő  értékelésére,  a  birtokukban  lévő  adatfajtákra  és  a 
működésükről szóló jogszabályokra, valamint a gazdálkodásukra vonatkozó - adatokat. A tájékoztatás módját, a 
vonatkozó adatok körét jogszabály is megállapíthatja.

(3) Az (1) bekezdésben említetteknek lehetővé kell tenniük, hogy a kezelésükben lévő közérdekű adatot bárki 
megismerhesse, kivéve, ha az adatot törvény alapján az arra jogosult szerv minősítette, illetve ha az nemzetközi 
szerződésből eredő kötelezettség alapján minősített adat, továbbá, ha a közérdekű adatok nyilvánosságához való 
jogot - az adatfajták meghatározásával - törvény

a) honvédelmi;
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b) nemzetbiztonsági;
c) bűnüldözési vagy bűnmegelőzési;
d) központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekből;
e) külügyi kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra;
f) bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra tekintettel

korlátozza.
(4)  Ha  törvény másként  nem rendelkezik,  közérdekből  nyilvános  adat  az  (1)  bekezdésben  meghatározott 

szervek  feladat-  és  hatáskörében  eljáró  személy feladatkörével  összefüggő  személyes  adata,  továbbá  egyéb, 
közfeladatot  ellátó  személy  e  feladatkörével  összefüggő  személyes  adata.  Ezen  adatok  megismerésére  e 
törvénynek a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
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2005. évi XC. törvény

az elektronikus információszabadságról

2. § (1) E törvény alkalmazásában
c) közzététel: az e törvényben meghatározott adatoknak internetes honlapon, digitális formában, bárki 

számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is kimásolható 
módon,  a  betekintés,  a  letöltés,  a  nyomtatás,  a  kimásolás  és  a  hálózati  adatátvitel  szempontjából  is 
díjmentesen történő hozzáférhetővé tétele.

(2) E törvény közérdekű adatokra vonatkozó rendelkezéseit a közérdekből nyilvános adatokra is alkalmazni 
kell.

A BÍRÓSÁGI HATÁROZATOK NYILVÁNOSSÁGA4

16. §  (1) A Bírósági Határozatok Gyűjteményében (a továbbiakban: gyűjtemény) digitális formában, bárki 
számára,  személyazonosítás  nélkül,  korlátozástól  mentesen,  díjmentesen  hozzáférhetőek  az  e  törvényben 
meghatározott bírósági határozatok.

(2) A gyűjteményt az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala teszi közzé.
17. §  (1) A gyűjteményben közzé kell tenni a Legfelsőbb Bíróság és az ítélőtáblák által az ügy érdemében 

hozott határozatokat.
(2) A gyűjteményben közzé kell tenni a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: 

Pp.)  XX.  fejezetének  alkalmazásával  az  ügy  érdemében  hozott  határozatokat,  ha  a  felülvizsgált  határozatot 
egyfokú eljárásban hozták, és a bíróság határozata ellen nincs helye rendes jogorvoslatnak.

(3) A közzétett bírósági határozathoz kapcsolva, azzal egyidejűleg közzé kell tenni mindazon bírósági és más 
hatósági  vagy  egyéb  szerv  által  hozott  határozatoknak  az  Országos  Igazságszolgáltatási  Tanács  által 
meghatározott  eljárásban  a  bíróság  által  anonimizált  digitális  másolatát  is,  amelyeket  a  közzétett  bírósági 
határozattal felülbíráltak vagy felülvizsgáltak.

(4) A gyűjteményben közzé kell tenni a jogegységi határozatokat, az elvi bírósági határozatokat, kollégiumi 
véleményeket, elvi döntéseket és kollégiumi állásfoglalásokat.

(5) Nem kell közzétenni a gyűjteményben a fizetési meghagyásos, a végrehajtási, a cégbírósági, a csőd- és 
felszámolási,  valamint  a  bíróságon  vezetett  névjegyzékekkel  kapcsolatos  eljárásban  hozott  bírósági 
határozatokat.

(6) A bíróság elnöke e rész rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával elrendelheti a bíróság által hozott más 
határozat közzétételét is.

(7) Nem tehetők közzé a Pp. XV-XVIII. fejezete (házassági perek, apasági és a származás megállapítása iránti 
egyéb  perek,  a  szülői  felügyelet  megszüntetése,  gondnokság  alá  helyezés)  szerinti  eljárásokban  hozott 
határozatok, ha valamelyik fél kérte a közzététel mellőzését.

(8)  A Büntető Törvénykönyvről  szóló 1978. évi  IV.  törvény XIV.  fejezet  II.  címe (a nemi erkölcs  elleni 
bűncselekmények)  alapján  hozott  határozat  csak  akkor  tehető  közzé,  ha  ahhoz  a  sértett  az  eljáró  bíróság 
felhívására hozzájárult.

18. § (1) A közzétett határozatban szereplő személyek azonosítását lehetővé tevő adatokat olyan módon kell 
törölni,  hogy  az  ne  járjon  a  megállapított  tényállás  sérelmével.  Egyebekben  a  határozatban  szereplő  egyes 
személyeket az eljárásban betöltött szerepüknek megfelelően kell megjelölni.

(2) A közzétett határozatban - ha törvény másként nem rendelkezik - nem kell törölni
a)  az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot 

ellátó szerv és - ha törvény kivételt nem tesz - az e minőségében eljáró személy családi és utónevét, illetve neveit 
(a továbbiakban együtt: nevét), továbbá beosztását, ha az adott személy az eljárásban közfeladatának ellátásával 
összefüggésben vett részt;

b) a meghatalmazottként vagy védőként eljárt ügyvéd nevét;
c) az alperesként pervesztes természetes személy nevét, továbbá jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet nevét és székhelyét, amennyiben a határozatot olyan ügyben hozták, amelyben jogszabály 
alapján közérdekű igényérvényesítésnek helye van;

d) a társadalmi szervezet vagy alapítvány nevét, székhelyét és képviselőjének nevét;
e) a közérdekből nyilvános adatokat.
(3) Amennyiben a nyilvánosságot a tárgyalás egészéről vagy egy részéről kizárták, és a nyilvánosság kizárását 

megalapozó, törvényben meghatározott érdek védelme másképpen nem biztosítható, a határozat egyes részeinek 

4 anonimizált határozatok elérhetősége az AHKAT-ben
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vagy a határozat egészének a gyűjteményben való megjelentetését mellőzni, illetve a közzétett határozat egyes 
részeit vagy a határozat egészét a gyűjteményből törölni kell.

(4) Egy részében vagy egészében zárt tárgyalás alapján hozott határozatnak a gyűjteményből való törlését 
vagy a közzététel mellőzését polgári eljárásban a fél, büntetőeljárásban a sértett kérheti. A kérelmet az érintett 
legkésőbb  a  határozat  közzétételét  követő  egy  évig  az  Országos  Igazságszolgáltatási  Tanács  Hivatalának 
vezetőjéhez  terjesztheti  elő,  aki  haladéktalanul,  de  legkésőbb  a  kérelem  kézhezvételétől  számított  öt 
munkanapon belül gondoskodik a kérelem teljesítéséről.

(5) A minősített adat védelmét a bírósági határozatok közzétételekor is biztosítani kell.
(6) A határozat szövegében az e §-ban meghatározottakon túl további szerkesztés nem végezhető.
19. § (1) A határozatot az azt meghozó bíróság elnöke a határozat írásba foglalásától számított harminc napon 

belül teszi közzé a gyűjteményben.
(2) Amennyiben a már közzétett határozatot kijavítják, vagy annak tartalma kiegészítés folytán megváltozik, a 

kijavítást, kiegészítést annak jelzésével a jogerőre emelkedésétől számított öt munkanapon belül át kell vezetni.
20. §  (1) A közzétett határozatok megjelölésében fel kell tüntetni a bíróság és a jogterület megnevezését, a 

határozat meghozatalának évét, valamint sorszámát.
(2) A határozatot hozó bíróság a közzététellel egyidejűleg megjelöli  azokat a jogszabályhelyeket,  amelyek 

alapján a bíróság a határozatot hozta.
(3) A működtető biztosítja, hogy a gyűjteményben a határozatok szövegére és a megjelölt jogszabályhelyekre 

keresni lehessen.

21. §
(2) E törvény negyedik része 2007. július 1-jén lép hatályba.
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1986. évi II. törvény a sajtóról

2. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van arra, hogy tájékoztatást kapjon szűkebb környezetét, 
hazáját, a világot érintő kérdésekben. A sajtó feladata - a hírközlés más eszközeivel összhangban - a hiteles, 
pontos és gyors tájékoztatásról való gondoskodás.

3. § (1) A sajtószabadság gyakorlása nem valósíthat meg bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére 
való felhívást, nem sértheti a közerkölcsöt, valamint nem járhat mások személyhez fűződő jogainak sérelmével.

4. § (1) A hiteles, pontos és gyors tájékoztatást az állami szervek, a társadalmi szervezetek és az egyesületek a 
saját  kezdeményezéseikkel,  továbbá  a  szükséges  felvilágosításoknak  és  adatoknak  a  sajtó  rendelkezésére 
bocsátásával  kötelesek elősegíteni.  Meg kell  tagadni  a  felvilágosítást,  ha az a 3.  § (1)  bekezdésében foglalt 
tilalmakba  ütközik,  illetőleg  ha  az  minősített  adatot,  üzemi  (üzleti)  vagy  magántitkot  sért,  és  a  titoktartási 
kötelezettség alól az arra jogosult szerv vagy személy nem adott felmentést.

(2) A sajtó részére felvilágosítást adó személy a valóságnak megfelelő felvilágosítást köteles adni.
5. § A sajtó - az érdekeltek hozzájárulása nélkül is - tájékoztatást adhat az állami szervek, a gazdálkodó 

szervezetek,  a  társadalmi  szervezetek  és  az  egyesületek,  valamint  ezek  bizottságai  nyilvános  üléséről, 
továbbá a bíróságok nyilvános tárgyalásairól.

11.  §  (1)  A sajtónál  hivatásszerűen tájékoztatási  tevékenységet  végző személy (a  továbbiakban:  újságíró) 
hivatása gyakorlása során:

a) bármely szervezettől vagy magánszemélytől jogosult felvilágosítást kérni;
b) a felvilágosítást adó személy nevét jogosult - annak kérelmére köteles - titokban tartani; bűncselekményre 

vonatkozó felvilágosítás esetén a büntető jogszabályok rendelkezései az irányadók;
c)  a  kapott  felvilágosítást,  valamint  megállapításait  kellő  körültekintéssel,  ellenőrzéssel  és  a  valóságnak 

megfelelően  köteles  közzétételre  előkészíteni,  a  tényeket,  eseményeket,  a  maguk  teljességében  köteles 
ismertetni;

d) köteles a nyilvános közlésre készített nyilatkozatot a nyilatkozatot adó személynek - kérelmére - bemutatni; 
azt nem közölheti, ha ehhez a nyilatkozatot adó személy azért nem járul hozzá, mert nyilatkozatát az újságíró 
megváltoztatta;

19. § (1) Aki e törvényben és a végrehajtására kiadott rendeletekben foglalt rendelkezéseket megszegi, a külön 
jogszabályban meghatározott büntetőjogi, szabálysértési, polgári jogi, fegyelmi és anyagi felelősséggel tartozik.

(2) A 4. § (1) bekezdésében, a 6. §-ban és a 11. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettség teljesítését - a 
jogosult kérelmére - a bíróság is elrendelheti. A sajtó szervének perbeli jogképességére a polgári perrendtartásról 
szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 343. § (3) bekezdését alkalmazni kell.

(3) Ha a sajtóban közölt tájékoztatás a személyhez fűződő jogot vagy a hiteles tájékoztatás követelményét 
sérti, külön jogszabály szerint helyreigazításnak is helye van.

Értelmező rendelkezések

20. § E törvény alkalmazásában:
a)  sajtó: az időszaki lap, a rádiózásról és televíziózásról szóló törvény szerinti műsorszolgáltató és a 

hírügynökség;
b) sajtótermék: az időszaki lap egyes lapszámai, a rádió- és a televízióműsor, a könyv, a röplap és az egyéb 

szöveges kiadvány - ide nem értve a bankjegyet  és az értékpapírt  -,  a zeneművet, grafikát, rajzot vagy fotót 
tartalmazó  kiadvány,  a  térkép,  a  nyilvános  közlésre  szánt  műsoros  filmszalag,  videokazetta,  videolemez, 
hangszalag és hanglemez, továbbá bármely más téjékoztatást vagy műsort tartalmazó, nyilvános közlésre szánt 
technikai eszköz;

c) sajtótevékenység: a sajtótermék előállításával, kiadásával és nyilvános közlésével kapcsolatos tevékenység;
d)  nyilvános  közlés:  a  sajtótermék  árusítása,  szétküldése,  kézbesítése,  üzletszerű  kölcsönzése,  ingyenes 

szétosztása, bemutatása nyilvánosság előtt, sugárzása vagy vezetékes továbbítása;
e) tájékoztatás: tényeknek, eseményeknek, hivatalos közleményeknek, beszédeknek, valamint az ezekre 

vonatkozó véleményeknek, elemzéseknek és értékeléseknek sajtótermék útján történő nyilvános közlése;
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1952. évi III. törvény

a polgári perrendtartásról

Felvételkészítés a tárgyaláson

134/A.  §  (1)  A nyilvános  tárgyaláson  -  a  bíróság  által  meghatározott  módon  -  időbeli 
korlátozás nélkül készíthető kép-, illetve hangfelvétel.

(2)  A nyilvános  tárgyaláson  a  bíróság  tagjairól  és  a  jegyzőkönyvvezetőről,  továbbá  az 
ügyészről a sajtó kép-, illetve hangfelvételt készíthet.

(3)  Az  ügyész  kivételével  a  felekről  és  más  perbeli  személyekről,  ezek  képviselőiről, 
továbbá a tanúról, a szakértőről,  a tolmácsról és a szemletárgy birtokosáról csak kifejezett 
hozzájárulása  esetén  készíthető  kép-,  illetve  hangfelvétel.  Szükség  esetén  a  bíróság  e 
személyeket  a  kép-,  illetve  hangfelvétel  készítéséhez  való  hozzájárulásról  nyilatkoztatja; 
ennek  megtörténtét,  valamint  a  nyilatkozat  tartalmát  a  jegyzőkönyvben  fel  kell  tüntetni. 
törvény  eltérő  rendelkezésének  hiányában  az  állami  vagy  helyi  önkormányzati  feladatot, 
valamint  jogszabályban  meghatározott  egyéb  közfeladatot  ellátó,  e  feladatkörében  eljáró 
személyről hozzájárulása nélkül is készíthető kép-, illetve hangfelvétel.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott személyek személyhez fűződő jogainak védelméről a 
tárgyaláson az elnök a rendfenntartás keretében gondoskodik.

2008. évi XXX. törvény indokolása

a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény és egyes kapcsolódó 
törvények módosításáról

A 14. §-hoz

A törvény ezen §-a a  bíróság és  a  sajtó  viszonyát  a  közelmúltban felmerült  problémákra  is  figyelemmel 
törvényi  szinten szabályozza.  A nyilvános tárgyaláson való kép- és hangfelvétel  készítése tekintetében a Pp. 
jelenleg  kifejezett  rendelkezést  nem  tartalmaz,  az  alacsonyabb  szintű  szabályozás  pedig  alkotmányossági 
szempontból aggályos.

A  szabályozás  leköveti  a  büntetőeljárásról  szóló  1998.  évi  XIX.  törvény  (a  továbbiakban:  Be.) 
rendszerét,  amely  a  gyakorlatban bevált,  összhangban van továbbá a  Polgári  Törvénykönyvvel  és  az 
Alkotmánybíróság  személyiségi  jogra  vonatkozó határozataival.  Előnye,  hogy a  nyilvános  tárgyaláson 
főszabály szerint külön engedély nélkül lehet felvételt készíteni a bíróság személyzetéről és az ügyészről. A 
perben  résztvevő  összes  többi  személyről  azonban  kizárólag  hozzájárulása  esetén  lehet  kép-,  illetve 
hangfelvételt készíteni.

Mivel  a  felvétel  készítésének  kizárólag  a  nyilvános  tárgyaláson  van  relevanciája,  zárt  tárgyaláson 
nyilvánvalóan  nem  lehet  semmilyen  felvételt  készíteni  -  leszámítva  a  jegyzőkönyv-készítés  céljára  történő 
hangfelvétel-rögzítést.
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1959. évi IV. törvény

a Polgári Törvénykönyvről

78. § (1) A személyhez fűződő jogok védelme kiterjed a jóhírnév védelmére is.
(2) A jóhírnév sérelmét jelenti különösen, ha valaki más személyre vonatkozó, azt sértő, 

valótlan tényt állít, híresztel, vagy való tényt hamis színben tüntet fel.
79. §  (1) Ha valakiről  napilap,  folyóirat  (időszaki  lap),  rádió,  televízió  vagy filmhíradó 

valótlan  tényt  közöl  vagy  híresztel,  illetőleg  való  tényeket  hamis  színben  tüntet  fel  -  a 
törvényben  biztosított  egyéb  igényeken  kívül  -  követelheti  olyan  közlemény  közzétételét, 
amelyből kitűnik, hogy a közlemény mely tényállítása valótlan, mely tényeket tüntet fel hamis 
színben, illetőleg melyek a való tények (helyreigazítás).

(2) A helyreigazítást  napilap esetében az erre irányuló igény kézhezvételét követő nyolc 
napon belül, folyóirat, illetőleg filmhíradó esetében a legközelebbi számban azonos módon, 
rádió, illetőleg televízió esetében pedig - ugyancsak nyolc napon belül - a sérelmes közléssel 
azonos napszakban kell közölni.

80.  §  (1)  A  személyhez  fűződő  jogok  megsértését  jelenti  a  más  képmásával  vagy 
hangfelvételével kapcsolatos bármiféle visszaélés.

(2)  Képmás  vagy  hangfelvétel  nyilvánosságra  hozatalához  -  a  nyilvános  közszereplés 
kivételével - az érintett személy hozzájárulása szükséges.

81.  §  (1)  Személyhez  fűződő  jogokat  sért,  aki  a  levéltitkot  megsérti,  továbbá  aki  a 
magántitok vagy üzleti titok birtokába jut, és azt jogosulatlanul nyilvánosságra hozza vagy 
azzal egyéb módon visszaél.

83.  §  (1)  A  számítógéppel  vagy  más  módon  történő  adatkezelés  és  adatfeldolgozás  a 
személyhez fűződő jogokat nem sértheti.

84. §  (1) Akit személyhez fűződő jogában megsértenek, az eset körülményeihez képest a 
következő polgári jogi igényeket támaszthatja:

a) követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;
b) követelheti a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;
c) követelheti, hogy a jogsértő nyilatkozattal vagy más megfelelő módon adjon elégtételt, és 

hogy  szükség  esetén  a  jogsértő  részéről  vagy  költségén  az  elégtételnek  megfelelő 
nyilvánosságot biztosítsanak;

d)  követelheti  a  sérelmes  helyzet  megszüntetését,  a  jogsértést  megelőző  állapot 
helyreállítását  a  jogsértő  részéről  vagy  költségén,  továbbá  a  jogsértéssel  előállott  dolog 
megsemmisítését, illetőleg jogsértő mivoltától megfosztását;

e) kártérítést követelhet a polgári jogi felelősség szabályai szerint.
(2)  Ha  a  kártérítés  címén  megítélhető  összeg  nem áll  arányban  a  felróható  magatartás 

súlyosságával, a bíróság a jogsértőre közérdekű célra fordítható bírságot is kiszabhat.
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10/1986. (IX. 1.) IM-BM együttes rendelet5

a bűnügyi és az igazságügyi tájékoztatásról

A sajtóról szóló 1986. évi II. törvény (a továbbiakban: Tv.) 21. § (3) bekezdésének a) pontjában foglalt  
felhatalmazás alapján - a legfőbb ügyésszel egyetértésben - a következőket rendeljük:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed:
a) a nyomozóhatóságok és az ügyészségek (a továbbiakban: bűnüldöző szervek) előtt folyamatban levő, illetve 

az általuk befejezett büntetőügyekről,
b) a bíróságok, a közjegyzők, a bírósági végrehajtók (a továbbiakban: bíróságok) előtt folyamatban levő,  

illetőleg az általuk befejezett ügyekről, továbbá
c) a büntetésvégrehajtási intézetek által végrehajtott bírósági határozatokról szóló,

a sajtóban közölt tájékoztatásra.
BDT2005. 1086.  I. Nem sérti a súlyos bűncselekményt elkövető és e miatt elítélt személy jóhírnévhez fűződő  
személyiségi jogát, ha a sajtó az erről szóló sajtóközleményben őt bűnöző jelzővel illeti.

2. § (1) A bűnüldöző szervek, a bíróságok és a büntetésvégrehajtási intézetek a szükséges felvilágosításoknak 
és adatoknak a sajtó rendelkezésére bocsátásával biztosítják, hogy az előttük folyó eljárásokról, az egyes  
ügyekben végzett tevékenységükről a közvélemény hiteles, pontos és gyors tájékoztatást kapjon.

(2) A felvilágosítást - a Tv. 4. § (1) bekezdésében meghatározott eseteken kívül - meg kell tagadni akkor is, ha 
az veszélyezteti az eljárás eredményes lefolytatását.
BH2002. 51.  A sajtószerv nem kötelezhető arra,  hogy a rendőrség által  tartott  sajtótájékoztatón elhangzott  
tényállítások  valóságtartalmát  ellenőrizze;  nem  sérti  az  ártatlanság  vélelmét  és  a  személyiségi  jogokat  a 
sajtóközlemény, ha a rendőrségi sajtótájékoztatón elhangzottakkal egyezően arról tudósít, hogy az eljárás alá 
vont  felperessel  szemben a sajtótájékoztató tárgyát  képező  eljáráson kívül  az  ország más részein elkövetett  
hasonló  cselekmények  miatt  is  büntetőeljárás  van  folyamatban  [1959.  évi  IV.  törvény  79.  §  (1)  bekezdés,  
10/1986. (IX. 1.) IM-BM együttes rendelet 2. § (1) bekezdés, 3. § (1)-(3) bekezdés, 5. § (1) bekezdés].

3. § (1) Az 1. §-ban meghatározott ügyekről adott tájékoztatás nem sértheti az ártatlanság vélelmét és az 
állampolgárok személyhez fűződő jogait. Nem tartalmazhat olyan megállapítást, amely a tárgyilagos döntést  
veszélyezteti.

(2) A tájékoztatásban közölni kell, hogy az ismertetett ügy az eljárásnak milyen szakaszában van, és hogy a 
tájékoztatás milyen forrásból származik.

(3) Ha a sajtó az 1. §-ban meghatározott ügyről az eljárást befejező határozat meghozatala előtt közölt  
tájékoztatást, akkor az eljárást befejező határozatról, ha pedig a határozatot utóbb megváltoztatták, erről a 
döntésről is - az érdekelt kérelmére - hírt kell adni.

(4) A tájékoztatás során a kiskorú személy családi neve - kivéve, ha súlyos bűncselekményt követett el - csak 
kezdőbetűvel jelölhető, képmása és hangfelvétele pedig - a Ptk. 80. § (3) bekezdésében meghatározott eseten 
kívül - csak olyan módon közölhető, hogy a kiskorú ne legyen azonosítható.
BDT2005. 1086.  I. Nem sérti a súlyos bűncselekményt elkövető és e miatt elítélt személy jóhírnévhez fűződő  
személyiségi jogát, ha a sajtó az erről szóló sajtóközleményben őt bűnöző jelzővel illeti.
BH2002. 51.  A sajtószerv nem kötelezhető arra,  hogy a rendőrség által  tartott  sajtótájékoztatón elhangzott  
tényállítások  valóságtartalmát  ellenőrizze;  nem  sérti  az  ártatlanság  vélelmét  és  a  személyiségi  jogokat  a 
sajtóközlemény, ha a rendőrségi sajtótájékoztatón elhangzottakkal egyezően arról tudósít, hogy az eljárás alá 
vont  felperessel  szemben a sajtótájékoztató tárgyát  képező  eljáráson kívül  az  ország más részein elkövetett  
hasonló  cselekmények  miatt  is  büntetőeljárás  van  folyamatban  [1959.  évi  IV.  törvény  79.  §  (1)  bekezdés,  
10/1986. (IX. 1.) IM-BM együttes rendelet 2. § (1) bekezdés, 3. § (1)-(3) bekezdés, 5. § (1) bekezdés].
BH1996.  248.  II.  Rendőrség  előtt  folyamatban  levő  ügyről  közzétett  sajtótájékoztatásban  félreérthetetlenül  
közölni kell azt is, hogy az ismertetett ügy az eljárásnak milyen szakaszában van, és hogy a tájékoztatás milyen  
forrásból származik [10/1986. (IX. 1.) IM-BM r. 3. §, 5. §].

4. § A folyamatban levő ügyre vonatkozó, a sajtó által nyilvánosan közölt közérdekű bejelentést, illetőleg 
javaslatot a bíróságok és a bűnüldöző szervek az ügy jogerős befejezése után válaszolják meg.

5 hatályon kívül helyezte a  170/2008. (VI. 28.) Korm. r. 3. § (2) bek.,  hatálytalan 2008. VII. 1-től, hatályon kívül 
helyezte továbbá a 383/2007. (XII. 23.) Korm. r. 2. § 
( nincs helyette új jogszabály)
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Tájékoztatás a bírósági eljárásról

8. § (1) A bíróság előtt folyamatban levő ügyről a sajtó részére a bíróság elnöke vagy az általa megbízott  
személy ad felvilágosítást.

(2) A jogerősen befejezett ügyről - az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül - az ügy intézéséért  
felelős dolgozó (közjegyző, végrehajtó) is adhat felvilágosítást, a bíró azonban az általa tárgyalt ügyről nem 
adhat felvilágosítást.

9. § (1) A bíróság elnöke a folyamatban levő, illetve a bíróság által befejezett ügyben az újságírónak 
betekintést engedélyezhet az ügy irataiba.

(2) A nyilvánosság kizárásával tartott tárgyaláson történtekről a sajtó részére felvilágosítás nem adható, az 
ügy irataiba betekintés nem engedélyezhető.

10. § Magánszemélyek polgári jogi perének, a családjogi pernek, valamint a munkaügyi és a szövetkezeti  
tagsági viszonnyal kapcsolatos pernek nyilvános bírósági tárgyalásáról csak valamennyi perben álló fél  
(beavatkozó) hozzájárulásával szabad tájékoztatást adni.

11. § (1) A bírósági tárgyaláson felvételt készíteni csak az eljáró tanács elnökének engedélyével szabad. Az 
engedély - a Ptk. 80. § (3) bekezdésében meghatározott eseten kívül - csak akkor adható meg, ha a felvétel  
nyilvánosságra hozatalához a felvételen szereplő és az eljárásban részt vevő személyek hozzájárultak.

(2) Az érintett személy hozzájárulása nélkül felvételt készíteni csak a Ptk. 80. § (3) bekezdésében 
meghatározott esetben szabad, erre az eljáró tanács elnöke adhat engedélyt.

(3) Az engedélyt vissza kell vonni, illetve a további nyilvánosságra hozatalt meg kell tiltani, ha utóbb a 
tárgyalásról a bíróság a nyilvánosságot kizárta. Az engedély visszavonható, ha a tanács elnöke az eljárás,  
illetőleg a rendfenntartás érdekében azt indokoltnak tartja.
BH2004. 234. A tanács elnöke is csak akkor engedélyezheti a képmás rögzítését és nyilvánosságra hozatalát, ha  
ehhez  az  érintett  személy  maga is  hozzájárul.  A  hozzájárulásnak  egyértelműnek  és  kifejezettnek  kell  lennie  
[1959. évi IV. törvény 80. § (1)-(3) bekezdés; 1986. évi II. törvény 21. § (3) bekezdés a) pont; 10/1986. (IX. 1.)  
IM-BM rendelet 11. § (1) bekezdés].
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Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
1999. évi 7. számú 
s z a b á l y z a t a

a bíróságok tájékoztatási tevékenységéről

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (OIT) a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. 
évi LXVI. törvény (Bszi.) 39. §-ának q) pontjában kapott felhatalmazás alapján – annak érdekében, hogy a 
közvélemény a bíróságok működéséről hiteles és gyors tájékoztatást kapjon – a következő szabályzatot 
alkotja.

1. §

(1) A szabályzat hatálya a bíróságokra, az ott működő bírákra, valamint az igazságügyi alkalmazottakra 
és általuk a bíróságok tevékenységéről adott tájékoztatásra terjed ki. 

(2) Az OIT határozatairól és a testület munkájáról, továbbá az OIT Hivatalának tevékenységéről az 
OIT,  illetőleg  a  Hivatal  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatában  meghatározottak  szerint  adható 
tájékoztatás.

2. §

(1) A bíróságok a sajtó tájékoztatását a Bszi.-ben, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. 
évi LXVII. törvényben (Bjj.), valamint az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. 
évi  LXVII.  törvényben (Iasz.)  foglalt  külön rendelkezések érvényesítésével,  a  tájékoztatásra vonatkozó 
jogszabályok, valamint e szabályzat alapján végzik.

(2) A tájékoztatásra vonatkozó fontosabb jogszabályi rendelkezéseket a melléklet tartalmazza. 

3. §

(1)  A Legfelsőbb Bíróságon,  az  ítélőtáblákon,  valamint  a  megyei  (fővárosi)  bíróságokon a  bíróság 
elnöke (a továbbiakban együtt: a bíróság elnöke) a bírák közül sajtószóvivőt bíz meg. Indokolt esetben a 
bírák vagy az igazságügyi alkalmazottak közül sajtótitkár is megbízható.

(2) A helyi (munkaügyi) bíróságokon az elnök a megyei bíróság elnökének egyetértésével sajtószóvivőt 
bízhat meg.

(3) A sajtótitkár az információk gyűjtésével,  rendszerezésével,  a sajtótermékek figyelésével és egyéb 
szervezési feladatok ellátásával segíti az elnök, illetve a sajtószóvivő munkáját. 

4. §

A bíróságok a szerkesztőségekkel és az újságírókkal rendszeres kapcsolatot tartanak. A sajtószóvivő a 
bíróság  illetékességi  területén  gondoskodik  a  sajtóval  való  kapcsolat  hatékony  fenntartásáról,  az 
igazságszolgáltatással  kapcsolatos  legfontosabb  információk  rendszeres  közzétételéről  vagy  ezek  más 
módon való hozzáférhetővé tételéről.

5. §

(1) A bíróságok tevékenységéről a sajtó részére az OIT elnöke, az OIT Hivatalának a vezetője, az adott 
bíróságok  elnökei,  a  sajtószóvivők,  illetve  az  esetileg  megbízott  bírák  vagy  igazságügyi  alkalmazottak 
jogosultak nyilatkozni, tarthatnak sajtótájékoztatót, intézkedhetnek közlemények kiadása iránt.
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(2) A tájékoztatás nem terjedhet ki a bíróság előtt folyamatban lévő ügy érdemére. 

(3)  A  sajtószóvivők,  illetve  az  (1)  bekezdés  szerint  megbízott  személyek  nyilatkozataikat, 
tájékoztatóikat, stb. a lehetőségekhez képest a megbízást adó vezetővel előzetesen egyeztetik. 

(4)  A tájékoztatást  adó személy jogosult  kikötni,  hogy a  neve feltüntetésével  megjelenő,  illetőleg a 
közreműködésével készült nyilatkozat, interjú vagy cikk csak akkor közölhető, ha azt a megjelenés előtt 
részére bemutatták. 

6. §

A közérdek, így különösen az igazságszolgáltatás érdekének sérelme esetén a bíróságok tevékenységével 
összefüggő sajtó helyreigazítási eljárásról a bíróság elnöke – a helyi (munkaügyi) bíróság esetében a megyei 
bíróság elnöke – dönt. 

7. §

(1)  Az  3.  §-ban  megjelölt  bíróságok  a  tájékoztatás  körében  előre  tervezhető  céljaikat,  a  főbb 
témaköröket, illetve a tájékoztatás formáit az adott naptári év folyamán sajtótervben állapítják meg.

(2) A sajtóterv kialakításánál arra kell törekedni, hogy a tájékoztatás különösen az ítélkezés adott szintű 
tapasztalataira, a főbb statisztikai mutatók, valamint a működési feltételek ismertetésére, az adott időszak 
jelentősebb bírósági rendezvényeire, értekezleteire és a fontosabb személyi változásokra terjedjen ki.

8. §

Az OIT Hivatala

a) a  központi  oktatási  terv  keretében  továbbképzést  szervez  a  sajtókapcsolatok  bírósági  résztvevői 
számára, összeállítást készít a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekről, illetőleg a mellékletben szereplő 
jogszabályok változásairól, 

b) felkérésre  segítséget  nyújt  a  sajtóterv  elkészítéséhez,  a  tájékoztatók  megtartásához,  illetőleg  a 
szerkesztőségek akkreditálásai alapján összeállítást készít az igazságügyi és bírósági tudósítók nevéről,

c) erre  irányuló  igény  esetén  szervezi  az  igazságügyi  és   bírósági  tudósítók  jogi  kérdésekben  való 
tájékoztatását.

9. §

(1) A szabályzat 1999. március hó 1. napján lép hatályba. 

(2) A  sajtószóvivőket (sajtótitkárokat)  a szabályzat hatálybalépésétől számított egy hónapon belül 
kell megbízni. 

(3) Sajtótervet első alkalommal 1999. második félévére kell készíteni a szabályzat hatálybalépésétől 
számított két hónapon belül. 
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Tisztelt Elnökhelyettes Úr!

Hozzám írt  levelében a büntető és a polgári  perekről szóló sajtóbeszámolókhoz 
kapcsolódó adatvédelmi kérdésekben kérte állásfoglalásomat. Kérdéseinek lényege 
abban áll, hogy a bírósági eljárás egyes szakaszaiban mikor hozható nyilvánosságra a 
vádlott  teljes  neve,  illetve  polgári  perekben  a  magánszemélyek  teljes  nevével 
adható-e  tájékoztatás.  Beadványában  kiemelte,  hogy  a  bűnügyi  és  igazságügyi 
tájékoztatásról  szóló  10/1986.  (IX.1.)  számú  IM-BM  együttes  rendelet  (a 
továbbiakban: Rendelet) hatályon kívül helyezésével megszűnt a vádlottak, illetve 
polgári  perekben  a  peres  felek  nevének  nyilvánosságával  kapcsolatos,  az  eljárási 
törvényeken kívüli jogszabályi szintű szabályozás. 

Pontos  jogszabályi  iránymutatás  hiányában  –  tekintettel  a  személyes  adatok 
védelmére vonatkozó általános szabályok kógens jellegére is – a vádlottak, peres 
felek  nevének  nyilvánosságra  hozásával  kapcsolatban  a  következőkben  foglalok 
állást: 

A hatályon kívül helyezett Rendelet és a vonatkozó jogi szabályozás

Tény,  hogy a  Rendelet  szövege nincsen már hatályban,  ugyanakkor a  személyes 
adatok védelmét szolgáló rendelkezései  mögött álló megfontolásokat  továbbra is 
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figyelembe  veendőnek  tekintem.  Mivel  a  Rendelet  helyébe  nem  lépett  más 
szabályozás,  ezért  ha  nem  is  normatív  tartalommal,  de  ajánlás  jelleggel 
követendőnek  tartom  a  kiskorú  személyre  vonatkozó  információk  fokozott 
védelmét (a kiskorú személy családi neve csak kezdőbetűvel jelölhető, képmása és 
hangfelvétele  pedig  csak  olyan  módon  közölhető,  hogy  a  kiskorú  ne  legyen 
azonosítható), hiszen ez kifejezetten a magánszféra védelmét szolgálja. 

Az ítélkezési tevékenység nyilvánosságát biztosító szabályokból a teljes átláthatóság 
elve bontakozik ki, a törvényben meghatározott kivételekkel. A személyes adatok 
védelmére vonatkozó szabályozás emellett a nyilvánosság kógens kizárására épül, 
törvényben meghatározott kivételekkel. A törvényi szabályozás ebben a tekintetben 
a  Be.  és  a  Pp.,  továbbá  a  sajtóról  szóló  1986.  évi  II.  törvény  (a  továbbiakban: 
sajtótörvény),  valamint  a  személyes  adatok  védelméről  és  a  közérdekű  adatok 
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.). 

A sajtótörvény Ön által is idézett 5. §-a szerint a sajtó - az érdekeltek hozzájárulása 
nélkül  is  -  tájékoztatást  adhat  az  állami  szervek,  a  gazdálkodó  szervezetek,  a 
társadalmi  szervezetek  és  az  egyesületek,  valamint  ezek  bizottságai  nyilvános 
üléséről, továbbá a bíróságok nyilvános tárgyalásairól. E szabály két elemét tartom 
külön  is  kiemelendőnek:  az  egyik  a  felsorolt  szereplők  átlátható  működéséhez 
fűződő  vitathatatlan  közérdek,  a  másik  pedig  a  nyilvánosság  hagyományos 
értelemben vett biztosítása, tehát az újságíró személyesen megjelenhet az ülésen, és 
arról tájékoztathatja a nyilvánosságot. Fontos azt is kiemelni, hogy ez a szabály nem 
kíván a felsorolt szervezetektől aktivitást, tehát ez egyfajta passzív nyilvánosságot 
feltételez. Abban az esetben tehát, amikor a sajtó képviselője az említett törvényi 
felhatalmazás  birtokában  számol  be  a  nyilvános  tárgyalásról,  a  bíróság 
közreműködésére nincsen szükség. 

A peres felek, továbbá a terhelt nevének nyilvánosságát vizsgálva elemeznünk kell 
egyrészt azt az esetet, amikor a bíróságtól függetlenül jogszerűen a sajtó tudomására 
jutnak,  vagy nyilvánosságra kerülnek az eljárásra vonatkozó információk,  és  erre 
nézve kérnek megerősítést a bíróságtól, másrészt az olyan eseteket, amikor a sajtó 
érdeklődő munkatársa nem tudja a fél, terhelt nevét, de az ügy lényegét ismeri, és 
konkrét esetben kér felvilágosítást a bíróságtól. 

Az első esetben a sajtó munkatársa a bíróságtól azt kérheti, hogy erősítse meg a 
nyilvánosságra  került  értesülést.  Amennyiben  a  nyilvánosság  kizárása  nélkül 
tárgyalják  az  ügyet,  nem tartom aggályosnak  ezekben  az  esetekben  a  peres  fél, 
illetve terhelt nevének megerősítését. 

A  fent  említett  második  esetben,  tehát  olyan  ügyekben,  amelyekről  a  sajtónak 
tudomása van, a bíróság a nyilvános tárgyalás időpontjáról tájékoztatást adhat. Nem 
támogatom,  hogy  polgári  ügyekben  az  érintett  magánszemélyek  nevét  a  bíróság 
kiadja,  ilyenkor  a  tárgyalás  nyilvánossága  teremti  meg  a  közvélemény 
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tájékoztatásának  jogszerű  keretét,  tehát  a  sajtó  beszámolhat  a  bíróság  nyilvános 
tárgyalásáról,  a  peres  felek  nevéről  is,  amennyiben  az  ügy  bemutatásához 
elengedhetetlenül szükséges. A polgári peres ügyekben mindazonáltal a felek neve 
főszabály szerint nem ismerhető meg a nyilvánosság számára. 

Büntető ügyekben osztom azt a korábban kialakított álláspontot, amely szerint nem 
kifogásolható,  ha a sajtó feltünteti a terhelt teljes nevét a híradásokban a vádirat 
benyújtását követően. A sajtónak azonban a bíróság – véleményem szerint – nem 
köteles valamennyi vádemelésről beszámolni, csupán azokban az esetekben, amikor 
a  sajtó  képviselője  azonosítani  tudja  az  ügyet,  és  körül  tudja  írni,  hogy  melyik 
eljárásra  vonatkozik  az  érdeklődése.  Az ilyen jellegű  tájékoztatás  értelemszerűen 
csak kivételes lehet. 

A tárgyalási jegyzék nyilvánossága

A  tárgyalási  jegyzék  hozzáférhetőségével  kapcsolatban  szükségesnek  tartom  a 
nyilvánosság  körének  kérdését  vizsgálni.  Figyelemre  méltó  a  bírósági  ügyviteli 
szabályairól  szóló  14/2002.  (VIII.  1.)  számú  IM  rendelet  (BÜSZ)  19.  §  (3) 
bekezdésének rendelkezése ebben a tekintetben, amely szerint a „tárgyalási jegyzék 
egy  példányát  a  tárgyalások  megkezdése  előtt  a  tárgyalóterem  ajtajára  ki  kell 
függeszteni”.  Nem  rendelkezik  tehát  arról,  hogy  milyen  időtartamban  kell  azt 
hozzáférhetővé tenni. A kifüggesztésről szóló említett rendelkezés nyilvánvalóan a 
bíróság épületén belüli eligazodást szolgálja, és nem tévesztendő össze a világhálón 
történő nyilvánosságra hozatallal. 

Amint arra az Európai Közösségek Bíróságának vonatkozó határozata is rámutat, a 
jogszerűen nyilvánosságra  kerülő  adat  is  élvezi  a  személyes  adatokra  vonatkozó 
szabályok  védelmét  (Tietosuojavaltuutettu  v.  Satakunnan  Markkinapörssi  Oy, 
Satamedia  Oy,  C-73/07).  A személyes  adatok  oltalmán  keresztül  a  magánszféra 
védelemben  részesül  még  akkor  is,  ha  az  adat  a  nyilvánosság  elé  került,  vagy 
közelebbről meg nem határozható számú személy számára ismertté vált, válhatott. 
A magánszféra védelme szempontjából helyteleníteném azt a gyakorlatot, amely a 
tárgyalási  jegyzékekben  foglalt  adatok  minden  szelekció  nélküli,  teljes 
nyilvánosságát  eredményezné.  Ennek  megfelelően  a  tárgyalási  jegyzék  a  bíróság 
épületén belül megismerhető, de azon kívül nem. Álláspontom szerint egyébként 
sem lehetne törvénynél alacsonyabb szintű jogszabályban (miniszteri rendeletben) 
személyes adatok nyilvánosságáról rendelkezni, ezért csupán a bíróság falain belüli 
hozzáférhetőség  tekinthető  a  BÜSZ  szóban  forgó  rendelkezése  alkotmányos 
értelmezésének. A tárgyalási jegyzéknél szélesebb körben merülnek fel személyhez 
köthető információk a tárgyalás folyamán (például a bizonyítás körében), amelyek a 
magánszféra védelme érdekében fokozott védelmet érdemelnek, ezért is sajnálatos 
az  olyan  törvényi  rendelkezések  hiánya,  amelyek  az  adatok  (nem  csak  a  felek 
nevének) nyilvánosságát illetően útmutatást nyújtanának. 
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Nyilvánosság az állami és önkormányzati szervek esetében 

A nyilvánosság  korlátozását  érintő  említett  megfontolások  nem vonatkoznak  az 
állami vagy önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb 
közfeladatot  ellátó  szerv  vagy  személy  feladatkörébe  tartozó  ügyeket  érintő 
eljárásokra,  hiszen  az  ilyen  ügyekkel  összefüggő adatok  nem esnek  a  személyes 
adatok  védelme  alá.  Mivel  az  említett  adatkör  a  közérdekű  adatok,  illetőleg  a 
közérdekből  nyilvános  adatok  kategóriájába  tartozik,  az  előzetes  bírósági 
tájékoztatást  nem tartom kifogásolhatónak.  Ilyenkor  tehát  a  Pp.  hatálya  alá  eső 
eljárásokban  elfogadhatónak  tartom,  ha  az  állami  vagy  önkormányzati  feladatot, 
valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy 
feladatkörébe  tartozó  ügyeket  érintő  eljárásokra  vonatkozóan  előzetesen  vagy  a 
sajtó  érdeklődésére  válaszolva  a  bíróságok  tájékoztatják  a  nyilvánosságot  az 
eljárásban érintett személyek nevéről. 

Külön  ki  kell  térnünk  az  Avtv.  19.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott  szervek 
feladat-  és  hatáskörében  eljáró  személy  feladatkörével  összefüggő  adatainak 
nyilvánosságára (Avtv. 19. § (4) bekezdés). Amennyiben az adott személy a pernek 
az idézett szabályban megfogalmazott minőségében kifejtett magatartása révén válik 
résztvevőjévé  (vádlott  vagy  peres  fél),  és  a  folyamatban  lévő  per  tárgya  (akár 
büntető, akár polgári) ezen adatkörbe tartozik, úgy e személyek neve az Avtv. III. 
fejezetében  foglaltaknak  megfelelően,  a  közérdekű  adatok  megismerésére 
vonatkozó szabályok alapján bárki számára hozzáférhetőek. 

Álláspontom  szerint  a  sajtótörvény  szabályozása  nem  ad  világos  garanciális 
szabályokat  a  magánszféra  védelmét  illetően,  ezért  a  jogalkotó  ezen  a  téren 
garanciákat  kell,  hogy  alkosson.  A  magánszféra  és  a  személyiség  védelmének  a 
sajtóban megvalósuló sajátos körülményeinek elemzésére irányul az a hivatalomban 
indított  átfogó  vizsgálat,  amelynek  eredményeit  ajánlásban  fogom összegezni,  a 
kialakult nemzetközi gyakorlat fényében vizsgálva az Ön által felvetett kérdéseket 
is.  Mind a bíróságok tájékoztatási  lehetőségeit  és kötelezettségeit,  mind pedig az 
érintettek helyzetét kiszámíthatóbbá tenné, ha a sajtó tájékoztatásának kereteit, ezen 
belül  a személyes adatok kezelését  törvényi  szinten,  a jelenleginél  részletesebben 
szabályozná a jogalkotó. 

Bízom abban, hogy tájékoztatásom elősegíti munkájukat. 

Budapest, 2010. április 27.

                                                                                              Üdvözlettel

                                                                                              Dr. Jóri András 

27


	2. Az Alkotmánybíróság megállapítja: a Be. 11. § (2) bekezdése alkalmazásánál - az Alkotmány 7. §-ára figyelemmel - alkotmányos követelmény, hogy a bíróság a tárgyalás nyilvánosságának kizárása kérdésében az 1976. évi 8. törvényerejű rendelettel kihirdetett Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 14. cikk 1. pontja, illetve az 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett, az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezmény 6. cikk 1. pontja figyelembevételével döntsön.
	2. Az Alkotmány 59. § (1) bekezdése szerint mindenkit megillet a magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog. Az Alkotmánybíróság határozataiban [20/1990. (X. 4.) AB hat., ABH 1990, 69.; 15/1991. (VI. 13.) AB hat., ABH 1991, 41.; 21/1993. (IV. 2.) AB hat., ABH 1993, 172.; 34/1994. (VI. 24.) AB hat., ABH 1994, 177.; 60/1994. (XII. 24.) AB hat., ABH 1994, 342.] ezen alapjogot információs önrendelkezési jogként értelmezi. Az Alkotmány 59. §-ában biztosított jognak eszerint az a tartalma, hogy mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. Ugyanakkor a magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog nem abszolút jog. Az állam alapjogvédelmi kötelességéből azonban az következik, hogy az alapjog korlátozásának feltételeit törvényben, az arányosság és a szükségesség kritériumai alapján határozza meg.
	5. A modern büntetőeljárások alkotmányos alapelvei közé tartozik az eljárás nyilvánossága, amely elsősorban a tárgyalás nyilvánosságának és a bírósági döntés nyilvános kihirdetésének követelményét jelenti. A nyilvánosság mindenekelőtt az igazságszolgáltatás működésének ellenőrzését hivatott biztosítani a társadalom részéről. Ugyanakkor a büntető felelősségre vonás nyilvánossága az egyik útja annak, hogy a büntetőjog parancsai és tilalmai eljussanak a közösség tagjaihoz.
	Az Alkotmány a nyilvánosság garanciális oldalára helyezi a hangsúlyt, amikor az alapvető jogok között rögzíti mindenki jogát ahhoz, hogy az ellene emelt vádat a bíróság igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el [57. § (1) bek.]. A Be. a büntetőeljárás alapelvei között írja elő, hogy a bírósági tárgyalás nyilvános [11. § (1) bek.]. A tárgyalás nyilvánossága azt jelenti, hogy azon bárki, aki a 14. életévét betöltötte, hallgatóként jelen lehet [189. § (2) bek.].
	A tárgyalás nyilvánossága főszabály, amely azonban a bíróság döntésének megfelelően korlátozható. A bíróság a nyilvánosságot az egész tárgyalásról vagy annak egy részéről indokolt határozattal kizárhatja, ha ez államtitok vagy szolgálati titok megőrzése végett, illetőleg erkölcsi okból szükséges. Fiatalkorú ellen folyó eljárásban ezen túlmenően akkor is ki kell zárni a nyilvánosságot, ha ez a fiatalkorú érdekében szükséges. Ilyen esetben a tárgyalás a büntetőeljárásban részt vevő hatósági és magánszemélyek (ügyész, magánvádló, terhelt, védő, sértett, utóbbi képviselője, esetleg szakértő) jelenlétében folyik, de a bíróság egyes hivatalos személyeknek is megengedheti, hogy jelen legyenek. A bíróság a tárgyaláson hozott határozatát akkor is nyilvánosan köteles kihirdetni, ha a nyilvánosságot kizárta. Fiatalkorú ellen folyó eljárásban a határozat nyilvános kihirdetése a bíróság mérlegelésétől függ [11. § (2)-(3) bek., 294. § (3) bek.].
	A tárgyalás nyilvánossága a főszabály az alapvető jogokról szóló nemzetközi egyezményekben is. A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya szerint a sajtót és a nyilvánosságot ki lehet zárni a tárgyalás egy részéről vagy az egész tárgyalásról mind erkölcsi okból, a demokratikus társadalom közrendjének, vagy az állam biztonságának védelme érdekében, mindakkor, amikor a felek magánéletének érdekei azt követelik, mindpedig a bíróság által feltétlenül szükségesnek ítélt mértékben, az olyan körülmények fennállása esetén, amikor a nyilvánosság ártana az igazságszolgáltatás érdekeinek; azonban minden büntető ügyben hozott ítéletet nyilvánosan kell kihirdetni, kivéve, ha a fiatalkorúak érdekei mást kívánnak (14. cikk 1. p.).
	Az Európai Emberi Jogi Egyezményhez kapcsolódó esetjog szerint az eljárás nyilvánosságához, különösen büntető ügyekben, nyomós közérdek fűződik, így annak kizárására az érintetteknek nincs alanyi joguk. A bíróságra tartozik annak megítélése, hogy a kizárás indokául felhozott magánérdek meghaladja-e az eljárás nyilvánosságához fűződő közérdeket.
	A sajtóról szóló 1986. évi II. törvény (a továbbiakban: Tv.) 21. § (3) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - a legfőbb ügyésszel egyetértésben - a következőket rendeljük:
	Általános rendelkezések

	1. § A rendelet hatálya kiterjed:
	a) a nyomozóhatóságok és az ügyészségek (a továbbiakban: bűnüldöző szervek) előtt folyamatban levő, illetve az általuk befejezett büntetőügyekről,
	b) a bíróságok, a közjegyzők, a bírósági végrehajtók (a továbbiakban: bíróságok) előtt folyamatban levő, illetőleg az általuk befejezett ügyekről, továbbá
	c) a büntetésvégrehajtási intézetek által végrehajtott bírósági határozatokról szóló,
	2. § (1) A bűnüldöző szervek, a bíróságok és a büntetésvégrehajtási intézetek a szükséges felvilágosításoknak és adatoknak a sajtó rendelkezésére bocsátásával biztosítják, hogy az előttük folyó eljárásokról, az egyes ügyekben végzett tevékenységükről a közvélemény hiteles, pontos és gyors tájékoztatást kapjon.
	(2) A felvilágosítást - a Tv. 4. § (1) bekezdésében meghatározott eseteken kívül - meg kell tagadni akkor is, ha az veszélyezteti az eljárás eredményes lefolytatását.
	3. § (1) Az 1. §-ban meghatározott ügyekről adott tájékoztatás nem sértheti az ártatlanság vélelmét és az állampolgárok személyhez fűződő jogait. Nem tartalmazhat olyan megállapítást, amely a tárgyilagos döntést veszélyezteti.
	(2) A tájékoztatásban közölni kell, hogy az ismertetett ügy az eljárásnak milyen szakaszában van, és hogy a tájékoztatás milyen forrásból származik.
	(3) Ha a sajtó az 1. §-ban meghatározott ügyről az eljárást befejező határozat meghozatala előtt közölt tájékoztatást, akkor az eljárást befejező határozatról, ha pedig a határozatot utóbb megváltoztatták, erről a döntésről is - az érdekelt kérelmére - hírt kell adni.
	(4) A tájékoztatás során a kiskorú személy családi neve - kivéve, ha súlyos bűncselekményt követett el - csak kezdőbetűvel jelölhető, képmása és hangfelvétele pedig - a Ptk. 80. § (3) bekezdésében meghatározott eseten kívül - csak olyan módon közölhető, hogy a kiskorú ne legyen azonosítható.
	4. § A folyamatban levő ügyre vonatkozó, a sajtó által nyilvánosan közölt közérdekű bejelentést, illetőleg javaslatot a bíróságok és a bűnüldöző szervek az ügy jogerős befejezése után válaszolják meg.
	Tájékoztatás a bírósági eljárásról

	8. § (1) A bíróság előtt folyamatban levő ügyről a sajtó részére a bíróság elnöke vagy az általa megbízott személy ad felvilágosítást.
	(2) A jogerősen befejezett ügyről - az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül - az ügy intézéséért felelős dolgozó (közjegyző, végrehajtó) is adhat felvilágosítást, a bíró azonban az általa tárgyalt ügyről nem adhat felvilágosítást.
	9. § (1) A bíróság elnöke a folyamatban levő, illetve a bíróság által befejezett ügyben az újságírónak betekintést engedélyezhet az ügy irataiba.
	(2) A nyilvánosság kizárásával tartott tárgyaláson történtekről a sajtó részére felvilágosítás nem adható, az ügy irataiba betekintés nem engedélyezhető.
	10. § Magánszemélyek polgári jogi perének, a családjogi pernek, valamint a munkaügyi és a szövetkezeti tagsági viszonnyal kapcsolatos pernek nyilvános bírósági tárgyalásáról csak valamennyi perben álló fél (beavatkozó) hozzájárulásával szabad tájékoztatást adni.
	11. § (1) A bírósági tárgyaláson felvételt készíteni csak az eljáró tanács elnökének engedélyével szabad. Az engedély - a Ptk. 80. § (3) bekezdésében meghatározott eseten kívül - csak akkor adható meg, ha a felvétel nyilvánosságra hozatalához a felvételen szereplő és az eljárásban részt vevő személyek hozzájárultak.
	(2) Az érintett személy hozzájárulása nélkül felvételt készíteni csak a Ptk. 80. § (3) bekezdésében meghatározott esetben szabad, erre az eljáró tanács elnöke adhat engedélyt.
	(3) Az engedélyt vissza kell vonni, illetve a további nyilvánosságra hozatalt meg kell tiltani, ha utóbb a tárgyalásról a bíróság a nyilvánosságot kizárta. Az engedély visszavonható, ha a tanács elnöke az eljárás, illetőleg a rendfenntartás érdekében azt indokoltnak tartja.
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