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1.  Az indítványok

!

a) b"ncse
lekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntet#

b) a bíróság vele szemben b"nösséget 

a) akivel szemben magánvádas b"ncse
lekmény miatt el#terjesztett magánindítvány alapján indult el

b) akivel szemben pótmagánvádló vádindítványa alapján 
c) akinek katonai b"ncselekménye miatt 

vagy hatóság sérelmére hivatali m"ködésével összefüggésben 

Az alapvet# jogok biztosa az indítványában el#ször arra mu

szövegéhez kapcsolódó korábbi alkotmánybírósági megálla

gyanúsítottról készült fényképfelvétel a b"nügyi nyilvántartás 

információs$

%
kotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indít

Az Alkotmánybíróság határozata a személyes adatok védelmér!l a rágalmazás  
és a becsületsértés közvádra üldözend! eseteiben*

Az arcképmások tárolása a b"nügyi nyilvántartásban

Hivatalos hivatkozás

Tárgyszavak:

Értelmezett jogszabályhelyek:  

*  

 A tanulmány elkészítéséhez nyújtott észrevételekért köszönetet mondok 

továbbá 



A L K O T M Á N Y J O G  2012/4    JeMa

4  

& továbbá az alapjogok korlátozhatóságával 
' az alapvet# adatvédelmi( és különösen a b"n

ügyi nyilvántartással kapcsolatos)

li b"ncselekmények elkövet#inek felderítése és azonosítása le

az információs önrendelkezési jog korlátozása nem állja ki a 

het#sége valósul meg a becsületsértés és rágalmazás tényál
lások esetében is

2.  A döntés érvelése

kezdésében rögzített személyes adatok védelméhez való 
jogot a rágalmazás és becsületsértés közvádra üldözend# ese

a) pont
*

nyilvántartásához önmagában semmilyen hátrányos jogkö

illetve rendészeti célokból nem sérti a személyes adatok vé

gánvádas b"ncselekményekre vonatkozó kivétel ezek szerint 

ti különbségekre+

a)

szándékos b"ncselekmény elkövetésének alapos gyanúja miatt büntet#el
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tust megragadó eltér# szabály a jogalkotó szabad elhatározá

mely rendelkezésének érvényesülését biztosító szükségszer" 

szerít#en ki kellene zárni az arcképmás nyilvántartását az indít

3. A rendelkez! rész és a ratio decidendi

kezdésében rögzített személyes adatok védelméhez való jo

üldözend# eseteiben a b"ncselekmény elkövetésének meg
alapozott gyanúja miatt büntet#eljárás alá vont vagy olyan 

4. Az érvelés kritikája

letsértés közvádra üldözend# eseteiben a terhelt arcképmá

nyosan megengedhet#nél szélesebb terhelti körre terjeszti ki 

rendszere mint olyan

ai és fényképnyilvántartásra vonatkozó részeinek az ismerteté
!, 

képest nem felelt meg a személyes adatok korlátozására vo

határozásával együtt indokolatlanul széles adatbázis létreho

formációs önrendelkezési jog szempontjából önmagában 

mennyiség" b"nügyi személyes adat megfelel# adatbizton

a szükségképpeni technikai veszélyeket meghaladó mértéken 

alkalmas a gyanúsított kés#bbi potenciális társadalomra veszé

szükségképpen csak a jöv#beli b"ncselekmények elkövet#inek 

Az ismételt b"nelkövetés és b"nösség formái között önma

a daktiloszkópiai és fényképnyilvántartás számos b"ncselek

góriákat -gyelembe véve egyes esetekben ugyanígy indi.e
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az elkövet#i kategóriák vagy a b"nismétlésnek a büntet#jo

!!
!$

hanem a gondatlanságból elkövetett b"ncselekmények elkö
vetése miatt büntet#eljárás alá vontaknak az arcképmását is 

rülhetetlenség és szükségesség a »közérdeknél« szigorúbb al

»közérdek« fennállásának és alkotmányos indokának a vizsgá

!%

A jelen határozatban azonban ezzel ellentétben a személyes 
adatok védelméhez való jog korlátozása alapjául fogadott el 

gyakorlatában az alapjogi korlátozáshoz általában nem elég
!& a határozat mégis e körbe 

képnyilvántartással járó alapjogi korlátozás jelent#ségét a való

Az Alkotmánybíróság elmulasztotta annak alaposabb vizs

!' -gyelem

András 

Az Alkotmány kommentárja 2

átvenni a) a bíróság büntet#eljárás lefolytatása vagy büntetés és intézke

b) a nyomozó hatóság és az ügyészség b"n

c) a nemzetbiztonsági szolgálatok a 

d)
 
a rend#rségr#l szóló 

törvényben meghatározott terrorizmust elhárító szerv a terrorcselekmé

nyek vagy azzal összefüggésben elkövetett más b"ncselekmények meg

e)
 
a rend#rségr#l szóló törvényben meghatározott
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mel a fényképnyilvántartás funkciója továbbra is a jöv#be

vizsgálata megrekedt az alapjogi korlátozás céljának elemzé

!( majd a központi hitelinformációs rendszer adat
kezelési szabályainak alkotmányosságát elbíráló döntésben!) 

Az érvelés tehát nemcsak bels# ellentmondásokkal ter

hagyja -gyelmen kívül a fényképnyilvántartással szemben a 

5.  A határozat jelent!sége

!*
legesen alkalmazzák az Alkotmánybíróság által kimunkált 

!+

hogy az információs önrendelkezési jog relativizálása az állam 
$, aminek nem sza

$! to
vábbá megfordítani látszik az alapjogi korlátozások alkotmá

Bártfai Zsolt

 bels# b"nmegel#zési és b"nfelderítési feladatokat ellátó szerv a hatáskö

a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok 

kezelésér!l szóló 1995. évi CXIX. tv. d)  alkotmányel

a hitelintézetekr!l és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. tv. 

részletesen lásd Adatvédelmi kézikönyv


