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Fenti hivatkozási számú, 2014. május 6. napján kézhez vett tájékoztatás és felhívás alapján a
megadott határidőben a korábban előterjesztett egyedi normakontroll indítványt az alábbi akkal
egészítjük ki:

A bírói tanács a jelen per elbírálása szempontjából irányadó jogszabályok között fennálló kollízió
feloldása végett tette meg indítványát, megjegyezve, hogy a kollízió fennállása már önmagában az
Alaptörvénynek a jogállamiságot deklaráló rendelkezésébe ütközik.
Az alkalmazandó jogszabályok a közérdekű adatok megismeréséhez és a személyes adatok
védelméhez fűződő, egymással konkuráló jogok érvényesülése érdekében tartalmaznak
rendelkezéseket, ekként a prioritást élvező jog meghatározásával lehet kiválasztani az Alaptörvény
ellenes rendelkezést.

Figyelemmel a kérelemhez kötöttség elvére, és arra, hogy az Alkotmánybíróság csak bírói
indítványra jár el e tárgyban, a bírói tanács elsődleges álláspontja mellett - arra az esetre, ha azt az
Alkotmánybíróság nem osztaná - az ügy megoldása érdekében másodlagos indítványként kívánja
előterjeszteni a kollízió feloldására elvileg szintén alkalmas, ám alkotmánybírósági hatáskörbe
tartozó döntés meghozatala iránti indítványait.

L) A bírói tanács elsődlegesen indítványozta, hogy az Alkotmánybíróság a jogszabályok egymással
ellentétes rendelkezései folytán fennálló alaptörvényt-sértő kollízió feloldása végett állapítsa meg,
mulasztásban álló Alaptörvény sértés fennálltát, és kezdeményezze a jogalkotónál az Info tv. 27.S
(2) bekezdésének kiegészítését akként, hogy az folyamatban lévő (bármely ügyészség által folytatott
eljárásra tekintettel is tegye lehető vé a közérdekű adatok megismerésének korlátozását;

II.) Amennyiben az Alkotmánybíróság álláspontja szerint az Info tv-ben jogalkotói mulasztással
megvalósuló alaptörvény-sértés nem áll fenn, és a bírósági és a közigazgatási űgyektől eltérő módon
nincs helye egyedi ügyészségi eljárásban keletkezett közérdekű adatok megismerése korlátozásának,
csak abban az esetben, ha az bűncselekmények üldözése vagy megelőzése érdekében (Info tv. 27.S
(2) bekezdés cl pont), vagy bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak lenne minősíthető (Info
tv. 27.S (2) bekezdés g1pont)
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(a.) a bírói tanács máSOdlagOs!anindítványozza, hogy az Alkotmánybíróság semmisítse meg az
ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény tv. 34. s-át,

I

vagy I

(b.) harmadlagosan állaPítsJ meg mulasztásban álló Alaptörvény sértés fennálltát, és
kezdeményezze a jOgalkotónáll' az ügyészségről s~óló 2011. évi CLXIII. törvény v. fejezetének -
különösen a közérdekvédelmi tevékenység során történő adatkezelést szabályozó 34. s-ának -
kiegészítését a közérdekű adatok kezelésére és kiadására vonatkozó szabályokkal.

III. A bírói tanács kezdeménxezi továbbá, hogy az alaptörvény - ellenesnek talált jogszabályi
rendelkezés tekintetében az. Alkotmánybíróság mondja ki annak jelen ügyben való
alkalmazhatatlanságát.

Budapest, 2015. május 20.
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