Ügyszám: NAIH/2020/294/4
[…] részére

Tisztelt […]!
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) írt
elektronikus leveleiben arról a szakkérdésről kért állásfoglalást, hogy:
„Egy bíróság előtt folyamatban lévő ügy, eljárás, jogorvoslat stb. ténye, pusztán a nyilvánosan
közzétett korábbi ügyszáma alapján - tehát a peres felek neve nélkül - közérdekű vagy
közérdekből nyilvános adatnak minősül, vagy esetleg személyes adat?”
A kérdésére válaszul a következőkről tájékoztatom. Az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 5. pontja
szerint közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és
tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a
személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ
vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így
különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak
eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó
jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat,
továbbá 6. pontja alapján közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem
tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy
hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.
Nyilvánvaló, hogy tekintettel arra, hogy a peres ügy számát, mint adatot a bíróság a
közfeladata ellátásával összefüggésben keletkezteti és az önmagában nem hozható
kapcsolatba természetes személlyel, így az közérdekű adatnak minősül mindaddig, amíg az
az adat nem válik/válhat személyes adattá, vagyis vele, vagy általa valamely természetes
személy nem hozható kapcsolatba, és ekként az információs önrendelkezési joga nem sérül,
vagy ennek közvetlen veszélye nem állhat elő. Az ügyiratszám kezelésére, megismerésére a
bíróság közfeladatának ellátásával, az ítélkezési és ahhoz kapcsolódó egyéb tevékenységével
összefüggésben lehet mód. Az Ön által példaként hozott esetben például egy konkrét üggyel
kapcsolatba nem hozható általános jogi tárgyhoz kötődően megismerhető például a
folyamatban levő ügyek ügyszáma.
BDT2019. 4060. számon1 közzétett bírósági határozat értelmében:
I. A bírósági eljárás során nyilvánosságra került személyes és különleges adatok nem osztják
a közérdekből nyilvános vagy közérdekű adatok jogi sorsát.
II. A peres eljárás tárgyalásának nyilvánossága nem azonos a periratok nyilvánosságával. A
tárgyaláson az érdeklődők megjelenhetnek és a szóbeli eljárást figyelemmel kísérhetik, e jog
azonban nem foglalja magában az iratok nyilvánosságát. A peres eljárás iratai - ide értve a
Megjelent: Bírósági Döntések Tára 2019/9/100, Szegedi Ítélőtábla Pf. 20.307/2018/4. Polgári ügyben hozott
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tárgyalási jegyzőkönyveket is - nem hozhatók nyilvánosságra a bennük foglalt személyes
adatok miatt általában akkor sem, ha egyébként az az eljárási cselekmény, amelyről készültek,
nyilvánosan zajlott.
A fentiekre tekintettel egy meghatározott, vagy meghatározható természetes személlyel
kapcsolatba hozható adat, tehát személyes adat lehet egy bírósági ügyszám is, melynek
kezelésére adott esetben alkalmazni kell a GDPR2 rendelkezéseit is.
A bírósági határozatok nyilvánosságát biztosítandó, a Bírósági Határozatok Gyűjteményével
kapcsolatos feladatokról, többek között a közzéteendő határozatok köréről, a közzététel
eljárási szabályairól, illetve a személyes adatok védelméről a bíróságok szervezetéről és
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) részletezi azt, hogy –
amennyiben törvény másként nem rendelkezik – a Bírósági Határozatok Gyűjteményében
közzétett határozatból 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 eljárt ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos, továbbá a védő nevét,
c) az alperesként pervesztes természetes személy nevét, továbbá jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet nevét és székhelyét, ha a határozatot olyan
ügyben hozták, amelyben jogszabály alapján közérdekű igényérvényesítésnek helye
van,
d) az egyesület vagy alapítvány nevét, székhelyét és képviselőjének nevét,
e) a közérdekből nyilvános adatot.
Budapest, 2020. január

Üdvözlettel:

Dr. Péterfalvi Attila
elnök
c. egyetemi tanár

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
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