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Márki Dávid: 

A nyilvánosság, mint a tisztességes eljáráshoz való jog részeleme a 

büntetőeljárásban 
 

 

 

1. Bevezetés 

 

A független, pártatlan, igazságos eljáráshoz való jog mindenkit megillető alkotmányos alapjog. 

Alaptörvényünk az igazságszolgáltatás működésének e garanciális jelentőségű alapelvét a 

XXVIII. cikkében deklarálja a bírósági eljárásokkal összefüggésben.
1
 A tisztességes eljáráshoz 

való jog, mint „jogcsokor” több részjogosítványból áll, melyek nagy része az összes eljárástípus 

alapját képezi, azonban vannak kifejezetten olyan részjogosítványok, amelyek kizárólag a 

büntetőeljárásban érvényesülnek.
2
 Ezen jogcsokor egyik alapeleme a bírósági eljárások 

nyilvánossága. 

 

A bírósági eljárások nyilvánossága a bírói hatalom korlátjaként a jogállamiság fontos garanciája. 

A nyilvánosság egyik legfontosabb funkciója az igazságszolgáltatás tevékenységének 

ellenőrizhetővé tétele, a pártatlan eljárás biztosításának megvalósulása, ezen felül a bírói önkény 

ellenőrzésének egyik eszköze. Az Alkotmánybíróság ezt elvi éllel mondta ki 58/1995 (IX. 15) 

AB határozatában, miszerint a nyilvánosság mindenekelőtt az igazságszolgáltatás működésének a 

társadalom által történő ellenőrzését hivatott biztosítani.
3
 

 

A nyilvánosság a bírósági eljárások egyik egyedi jellemzője, s bár az nem csupán a 

büntetőeljárások során jut érvényre, jelen tanulmányban annak kérdéskörét csak a 

büntetőeljárások közegében vizsgálom. A technológia fejlődése, a megváltozott médiakörnyezet 

a büntetőeljárások nyilvánosságának eddig ismert formáját alapvetően alakítja át, új kihívások elé 

állítva ezáltal a jogalkotókat és jogalkalmazókat egyaránt. 

 

Jelen tanulmány célja, hogy átlátható képet adjon a tisztességes eljáráshoz való jog részeként 

megjelenő nyilvánosságról, valamint annak büntetőeljárásokban betöltött szerepéről. 

 

 

2. A nyilvánosság elméleti alapjai 

 

„Nyilvánosságnak nevezik azt az intézményesült társadalmi szférát, amelyben a polgárok a 

közügyekről értesülhetnek, azokat megvitathatják és kialakíthatják álláspontjukat. A nyilvánosság 

biztosítja, hogy a polgárok ellenőrzést gyakorolhassanak a közügyek intézése (pl. parlamenti 

viták, bírósági eljárások) felett.”
4
 

 

                                                 
1
 Magyarország Alaptörvénye: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100425.ATV (Letöltve: 

2019.04.15.) 
2
 Halmai Gábor-Tóth Gábor Attila (szerk.): Emberi jogok. Budapest, Osiris, 2008., 703.o. 

3
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4
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Habermas elmélete alapján a modern polgári nyilvánosság egy olyan képződmény, amelyben az 

emberek szabadon egyesülhetnek, eszméket cserélhetnek, szerveződhetnek, és minden témában 

megnyilatkozhatnak. Ennek köszönhetően válik a hatalom a „köz egésze” által 

elszámoltathatóvá. Vagyis a nyilvánosság egy közvetítő funkciót tölt be az állam és a 

magánszféra között, célja nem más, minthogy közvetítse a nyilvánosságot alkotók magánérdekeit 

a közhatalom felé, megvitassa, kritizálja a politikai hatalom döntéseit, követelje a döntésekbe 

való beleszólás jogát.
5
 

 

A nyilvánosság társadalmi ellenőrzésben testet öltő funkciójának legszélesebb körű 

biztosításának követelménye a hatalmi ágak elválasztásához, azon belül is a bírói 

függetlenséghez vezethető vissza. A szabadság biztosítása csak abban az esetben garantálható, ha 

a hatalmi ágak (jogalkotó, végrehajtó, igazságszolgáltató hatalom) egymástól elválasztva, 

függetlenül működnek. Erre az alapvető tételre épül a klasszikus hatalommegosztás elmélete.
6
 

 

Ebből a klasszikus hatalommegosztási elméletből következik az igazságszolgáltatásnak, mint 

hatalmi ágnak a szervezeti függetlensége, valamint az egyedi bírói döntések, mint 

konfliktusmegoldó aktusok függetlenségének alkotmányos alapelve is. Ahogy az 

Alkotmánybíróság megfogalmazta „A bírói hatalom legfőbb sajátossága a másik két 

<<politikai>> jellegű hatalmi ággal szemben ugyanis az, hogy állandó és semleges”.
7
 Az 

igazságszolgáltatás, mint hatalmi ág esetében azonban nincs olyan kontrollszervezet, amely a 

bírói hatalom ellenőrzésére hivatott, jóformán a nyilvánosság az egyetlen eszköz, amely a 

jogállami berendezkedésű államokban az igazságszolgáltatás tevékenységét kontrollálhatja.
8
 

 

Az igazságszolgáltatás nyilvánossága meglehetősen komplex és szerteágazó. Ebből a 

komplexitásból adódóan a nyilvánosság egyes dimenziói, részelemei tekintetében számtalan 

csoportosítás, rendszerezés lehetséges. Navratil Szonja, valamint az Eötvös Károly Intézet 

nézőpontja szerint a nyilvánosság tárgya alapján beszélhetünk intézményi-szervezeti 

nyilvánosságról, valamint eljárási nyilvánosságról, továbbá megkülönböztethetjük a pillanatnyi (a 

tárgyalások nyilvánossága, ítéletek nyilvános kihirdetése) és elektronikus vagy késleltetett 

nyilvánosságot (bírósági iratok nyilvánossága, bírósági ítéletek nyilvánossága, média 

tárgyalótermi jelenléte).
9
 

 

A bírósági szervezetrendszer finanszírozása a központi költségvetésből történik, ebből kifolyólag 

a társadalom tagjainak joga van ahhoz, hogy a bíróságok költségvetését, szervezeti struktúráját és 

nem utolsó sorban a bíróságok működésére vonatkozó adatokat megismerjék. Ezek alapozzák 

meg az intézményi-szervezeti nyilvánosság létjogosultságát. 

 

Az eljárási nyilvánosság tekintetében azonban, a technológia ugrásszerű fejlődése következtében 

jelentős változást figyelhetünk meg. A pillanatnyi és késleltetett nyilvánosság közötti határok 

elmosódtak. A modern technikai eszközöknek, az internet térnyerésének köszönhetően ma már 

                                                 
5
 Bővebben lásd: Jürgen Habermas: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. Századvég, Budapest, 1993. 

6
 Bővebben lásd: Bibó István: Az államhatalmak elválasztása egykor és most In: Vida István-Nagy Endre (szerk.) 

Demokratikus Magyarország, Válogatás Bibó István tanulmányaiból, Magvető, Budapest, 1994. 
7
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8
 Navratil Szonja: Az igazságszolgáltatás nyilvánossága. In: Badó Attila (szerk.): A bírói függetlenség, a tisztességes 

eljárás és a politika Gondolat, Budapest, 2011. 156. o. 
9
 Uo. 160. o 
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bárki – nem csak a médiaszolgáltatók – képes arra, hogy akár percről percre tudósítsanak az 

eljárások eseményeiről. Ezen elhatárolásnál továbbá azt is meg kell jegyezni, hogy a média 

tárgyalótermi jelenléte egyaránt meghatározó eleme a pillanatnyi nyilvánosságnak (hiszen a sajtó 

munkatársainak a hiteles és pontos tájékoztatáshoz elengedhetetlen a tárgyaláson való jelenléte), 

valamint a késleltetett vagy elektronikus nyilvánosságnak is. 

 

Egy másik megközelítés alapján a legtágabb kategóriának a társadalmi nyilvánosságot 

tekinthetjük. A társadalmi nyilvánosság dimenziójában abból indulunk ki, hogy a bírósági 

eljárásokon nem csak a közvetlenül érintettek vehetnek részt, hanem jóformán bárki, a 

társadalom adott eljárás iránt érdeklődő bármely tagja. A társadalmi nyilvánosság teremti meg 

elsődlegesen a korábban említett társadalmi kontroll-funkciót és biztosít garanciát a pártatlan, 

részrehajlásmentes ítélkezésre.
10

 

 

A következő szűkebb kategóriának a tárgyalótermi nyilvánosság tekinthető. A tárgyalótermi 

nyilvánosság és a társadalmi nyilvánosság között szintén vékony határ húzódik, hiszen a 

tárgyalások nyilvánosságára vonatkozó szabályok alapvetően, de iure mindenkinek jogosultságot 

biztosítanak a tárgyaláson történtek megismerésére – ezzel a társadalmi nyilvánosságot érvényre 

juttatva –, de facto azonban ez nem mindig kivitelezhető (pl.: tárgyalótermek befogadóképessége 

miatt). Azonban a törvények garantálják, hogy a bírósági tárgyalásokról a médiarendszer útján 

tájékoztatást kapjunk.
11

 A sajtó tárgyalótermi jelenléte egyértelműen a tárgyalótermi 

nyilvánosság körébe tartozik, az arról készített tudósítás azonban annál sokkal szélesebb 

kategóriát valósít meg. 

 

Legszűkebb kategóriának az ügyfélnyilvánosságot tekinthetjük. Legyen szó bármilyen bírósági 

eljárásról, a zárt tárgyalás elrendelése eo ipso eredményezi az ügyfélnyilvánosság érvényesülését. 

Azt, hogy ki tekinthető ügyfélnek az eljárási törvények külön-külön határozzák meg, így az 

egységes ügyfélfogalom megalkotása meglehetősen problematikus. Ezen problémakörre a 

terjedelmi kötöttségek miatt azonban jelen tanulmány nem kíván kitérni. Az ügyfélnyilvánosság 

bár a legszűkebb kategória, azonban ugyanúgy érvényesül a nemzetközi instrumentumokra és az 

Alaptörvényre visszavezethető alkotmányos garancia, miszerint a zárt tárgyaláson meghozott 

határozatot nyilvánosan kell kihirdetni. 

 

 

3. Nyilvánosság a büntetőeljárásban 

 

A nyilvánosság nem csupán a tisztességes eljáráshoz való jog részjogosítványa, hanem a 

büntetőeljárások processzuális alapelve is. Kiemelkedő fontosságát tükrözi az a négy védelmi 

szinten elhelyezkedő szabályozás, amely a nyilvánosságot az egyik legerőteljesebben garantált 

igazságszolgáltatáshoz kapcsolódó alapjoggá emeli azt. Ezen védelmi rendszer elemei: 

 

• nemzetközi egyezmények,
 12

 

                                                 
10

 Szabó Máté – Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának jelentése az OBH 1439/2009. számú ügyében, 

http://www.mabie.hu/index.php/cikkek-tanulmanyok/44-az-allampolgari-jogok-orszaggyulesi-biztosanak-jelentese-

a-birosagi-tajekoztatasrol-es-a-targyalasok-nyilvanossagarol (Letöltve: 2019.06.10.) 
11

 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról 108.§ (1) bekezdés 
12

 Emberi Jogok Európai Egyezménye, Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, az Európai Unió 

Alapjogi Chartája 
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• európai standardok,
 13

 

 

• alkotmányos szabályok és büntető eljárásjogi normák,
 14

 valamint  

 

• Az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) esetjoga
15

. 

 

A nyilvánosság kötelezettségként és jogként is értelmezhető. Kötelezettség a bíróságok részéről, 

hiszen a büntetőeljárások főszabály szerint nyilvánosak, azokon bárki részt vehet, valamint – a 

bíróságok működésének átláthatósága biztosítása érdekében – a médiaszolgáltatók számára 

tájékoztatást kell adni.
16

 A nyilvánosság, de iure a terheltet megillető jogosultság, hiszen minden 

ügyben, minden fokon és minden eljárási rendben megvédi a terheltet a titkos eljárásoktól és 

ítéletektől, és jogosultságot teremt arra, hogy a terhelt ügyét pártatlanul, részrehajlásmentesen 

bírálják el. De facto azonban a társadalom részéről is jogosultságként jelentkezik. 

 

Jahn azon megállapítása, miszerint „a büntetőeljárási jog megalvadt alkotmányjog”
17

 

helytállónak bizonyulhat, ha alapul vesszük, hogy a büntetőeljárások során a tárgyalás egy olyan 

speciális közeg, ahol az egymással konkuráló alapjogok (mint például az emberi méltósághoz 

való jog és az abból levezethető személyiségi jogok, a tájékoztatáshoz való jog, közérdekű adatok 

nyilvánosságához való jog) és alkotmányos alapelvek (a nyilvánosságon keresztül megvalósuló 

társadalmi kontroll) közötti kényes egyensúlyt meg kell teremteni. 

 

Jahn megállapításának alátámasztásához további érvként felhozható, hogy az Alaptörvény 

XXVIII. cikkében is szinte kizárólag büntetőeljárási vonatkozású garanciarendszert találhatunk 

nevesítve (pl.: ártatlanság vélelme, védelemhez való jog, nullum crimen / nulla poena sine lege-

elv).
18

 

                                                 
13

 Legfőképp az Európa Tanács és a Velencei Bizottság dokumentumait érdemes itt megjegyezni, hiszen a Joggal a 

Demokráciáért Európai Bizottság – ismertebb nevén a Velencei Bizottság – elsődleges feladata, hogy jogi tanácsokat 

nyújtson, véleményeket formáljon a különböző jogszabálytervezetekről, valamint a már hatályba lépett 

jogszabályokról, továbbá aktuális jogi kérdésekről tanulmányokat és jelentéseket készítsen, ahogy azt tette 

Magyarország tekintetében is például az Alaptörvény elfogadásakor, ezzel segítve a jogállamiság, a demokrácia és az 

emberi jogok, azon belül a tisztességes eljáráshoz való jog védelmét. Erről bővebben: 

https://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=01_activities&lang=EN (Letöltve: 2019. 07. 16.) 
14

 Az eljárások nyilvánosságára és a határozatok nyilvános kihirdetésére vonatkozó szabályok mind az 

Alaptörvényben, mind a büntetőeljárási törvényben megjelennek. Ilyen védelmet jelentő büntetőeljárásjogi norma 

többek között, ha a bíróság a nyilvánosságot törvényes ok nélkül zárja ki a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság 

határozatát hatályon kívül helyezi és az elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatására kötelezi. 
15

 Bővebben lásd: Olujic kontra Horvátország (no. 22330/05), Hummatov kontra Azerbajdzsán (no. 13413/04), 

Csikós kontra Magyarország (no. 37251/04), Österreichischer Rundfunk kontra Ausztria (no. 35841/02), 

Verlagsgruppe News GmbH kontra Ausztria (no. 59631/09) 
16

 Harangozó Attila: Vitaanyag az igazságügyi adatkezelésről és a bírósági tájékoztatásról szóló törvénytervezet 

előzetes egyeztetéséhez. http://birosag.hu/nyilvanossag/az-igazsagugyi-adatkezelesrol-es-birosagi-tajekoztatasrol-

szolo-torvenytervezet (Letöltve: 2019.04.15.)  
17

 Matthias Jahn: Strafprozessrecht als geronnenes Verfassungsrecht – Hauptprobleme und Streitfragen des § 136a 

StPO” Juristische Schulung 2005/12 1057-1062.o. idézi: Szomora Zsolt: Alkotmány és büntetőjog. A büntetőjog-

alkalmazás alkotmányosságának egyes kérdései. Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2015.,8. o. 
18

 Bővebben az Alaptörvény reformjának megalapozottsága kapcsán a polgári eljárásokra tekintettel lásd: Sulyok 

Márton: Magánszféravédelem a tisztességes eljárásban – Az alapjogsértő bizonyítás összehasonlító alkotmányjogi 

vizsgálata (PhD értekezés) Elérhető: http://doktori.bibl.u-szeged.hu/3953/1/Sulyok_Marton_ertekezes.pdf (Letöltve: 

2019. 07.16.) 
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A fent említett egyensúly azonban megfelelő törvényi garanciák és biztosítékok nélkül nem 

valósítható meg.
19

 

 

Ezen egyensúly megteremtését célozza a korábban említett négyszintű szabályozási rendszer. 

 

Az Emberi Jogok Európai Egyezménye (EJEE) 6. cikkében deklarálja a tisztességes eljáráshoz 

való jogot és ezen belül a nyilvánosság követelményét: „Mindenkinek joga van arra, hogy ügyét 

a törvény által létrehozott független és pártatlan bíróság tisztességesen, nyilvánosan és ésszerű 

időn belül tárgyalja [...]”
20

 Ezen felül az Egyezmény tartalmazza az ítéletek nyilvános 

kihirdetésének követelményét is. Megjegyzendő azonban, hogy a nyilvános tárgyaláshoz való jog 

nem abszolút jogosultság, vagyis bizonyos esetekben korlátozni, illetve mellőzni lehet. Ezek 

alapján a sajtó és a hallgatóság tárgyalóterembe történő belépését meg lehet tiltani „a tárgyalás 

teljes időtartamára vagy egy részére, ha ezt a demokratikus társadalomban az erkölcs, a közrend, 

nemzetbiztonsági érdek, kiskorú védelme, az eljárásban résztvevő felek magánéletének védelme 

indokolja, illetve, ha a bíróság feltétlenül szükségesnek tartja, mert megítélése szerint olyan 

körülmények állnak fenn, amelyek folytán a nyilvánosság az igazságszolgáltatás érdekeit 

veszélyeztetné.”
21

 

 

A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya szintén garantálja mindenkinek a 

jogát ahhoz, hogy az ellene emelt bármely vádat, vagy valamely perben jogait és kötelességeit a 

törvény által felállított független és pártatlan bíróság igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja 

el.
22

 Az Egyezségokmány 14. cikk 1. pontja szintén részletesen határozza meg a nyilvánosság 

kizárásának okait, a bíróság által feltétlenül szükségesnek ítélt mértékben. Szintén 

követelményként szerepel az ítéletek nyilvánosan történő kihirdetése, azonban az 

Egyezségokmány lehetőséget biztosít e szabály mellőzésére, abban az esetben, ha az eljárásban 

érintett fiatalkorú érdekei mást kívánnak. 

 

A nizzai csúcstalálkozón elfogadott Alapjogi Charta
23

 eredetileg nem kötelező jogi normaként 

született, csupán az igazságszolgáltatásban szolgált olyan segédeszközként, amelyben 

megmutatkoztak a tagállamok alapjogi hagyományai.
24

 A Lisszaboni Szerződés azonban 

kimondta, hogy „Az Unió elismeri az Európai Unió Alapjogi Chartájának szövegében foglalt 

jogokat, szabadságokat és elveket; e Charta ugyanolyan jogi kötőerővel bír, mint a 

Szerződések”
25

. 

 

                                                 
19

 Szabó Máté – Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának jelentése az OBH 1439/2009. számú ügyében 

http://www.mabie.hu/index.php/cikkek-tanulmanyok/44-az-allampolgari-jogok-orszaggyulesi-biztosanak-jelentese-

a-birosagi-tajekoztatasrol-es-a-targyalasok-nyilvanossagarol (Letöltve: 2019.06.10.)  
20

 https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_HUN.pdf (Letöltve: 2019.04.15.) 
21

 Dr. Grád András - Dr. Weller Mónika: A strasbourgi emberi jogi bíráskodás kézikönyve. HVG-ORAC, Budapest, 

2010, 257. o. 
22
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A Charta 47. cikke foglalkozik a tisztességes eljáráshoz való joggal, azon belül pedig a nyilvános 

tárgyalás követelményével. Bár a fentebb ismertetett egyezményekhez képest újat nem tartalmaz, 

a teljesség igénye megköveteli a Charta említését.
 
 

 

Az EJEE a benne foglalt jogok megsértése esetén lehetőséget biztosít arra, hogy a sérelmet 

szenvedett az EJEB-hez forduljon, amelynek esetjogában így szintén találkozhatunk a 

nyilvánossággal foglalkozó ügyekkel. 

 

2006-ban a Csikós kontra Magyarország ügyben az EJEB megállapította, hogy az Egyezmény 

megsértését jelenti, ha az első fokú ítélet ellen benyújtott fellebbezés elbírálásakor nyilvános ülés 

mellőzésével hoznak a terheltre nézve hátrányosabb ítéletet. Az EJEB álláspontja szerint nem 

minősül tisztességesnek az eljárás, ha a másodfokú eljárásban a tényállást és a bűnösségi kérdést 

újraértékeli a másodfokon eljáró bíróság. Ilyen esetben a terheltet a nyilvánosság biztosításával 

személyesen is meg kell hallgatni.
26

 

 

Az EJEB több ügy kapcsán is kifejtette azon álláspontját, miszerint különösen a büntetőeljárások 

nyilvánosságához jelentős közérdek fűződik, ezért az érintett feleknek a nyilvánosság kizárásához 

nincs alanyi joguk. A közérdek fontosságát emelte ki az Olujic kontra Horvátország ügyben is, 

ahol a Legfelsőbb Bíróság elnökének fegyelmi ügyében eljáró bírói testület a kérelmező 

kifejezett kérése ellenére sem tartott nyilvános tárgyalást az érintett személyiségi jogainak 

védelmére hivatkozással. Az EJEB indokolásában kitért arra, hogy a média korábban széles 

körben tárgyalta az ügyet, amelyek során a kérelmező is nyilatkozott a politikai üldöztetésére 

való felvetései kapcsán, így a közérdeket érintve fokozottan indokolt lett volna a nyilvános 

tárgyalás. Továbbá az, hogy a kérelmező külön kérte a nyilvános tárgyalás tartását eleve kizárta a 

személyiségi jogok sérelmét.
27

 

 

Az EJEB egy meglehetősen speciális esetnek minősülő kérdésben foglalt állást a Hummatov 

kontra Azerbajdzsán ügyben, melyben biztonsági okokból egy büntetésvégrehajtási intézetben 

tartottak tárgyalást a nyilvánosság teljes kizárásával. A Bíróság indokolásában kitért arra, hogy az 

ilyen speciális körülmények esetén is gondoskodni kell a nyilvánosság megfelelő 

tájékoztatásáról, valamint a biztonsági intézkedések mellett a nyilvánosság tárgyalásra való 

beengedéséről.
28

 

 

Említést érdemel, hogy az EJEB ítélkezési gyakorlata alapján az eljárások nyilvánossága nem 

csupán a tárgyalótermi és sajtónyilvánosságot, valamint az ítéletek nyilvánosan történő 

kihirdetését jelenti. A nyilvánosság „public hearing” szükségképpen magában foglalja a szóbeli 

meghallgatáshoz és a tárgyaláson való jelenléthez való jogot is.
29

 A szóbeli meghallgatás tartása 

azonban akárcsak maga a nyilvánossághoz való jog nem abszolút, mindazonáltal megtagadása 

csak kivételes esetekben igazolható. Nem szükséges a szóbeli meghallgatás olyan esetekben, ahol 

nincsenek vitatott tények, vagy nem merül fel a hitelességgel kapcsolatos probléma, amely 

szükségessé tenné a bizonyítékok szóbeli előadását és a vádlottnak megfelelő lehetőséget 
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biztosítottak az ügy írásbeli ismertetésére és a ránézve terhelő bizonyítékok 

megkérdőjelezésére.
30

 

 

A jelenléthez való jog lehetőséget teremt a vádlott számára, hogy ellenőrizhessék védekezésének 

pontosságát, hitelességét, és összehasonlítsák azt a sértettek és a tanúk állításaival. 

Azonban, míg a vádlott oldaláról a jelenléthez és a szóbeli meghallgatásához fűződő érdek 

komoly jelentőséggel bír, a tanúk és sértettek érdekeivel ez gyakran ütközhet. Bár a nyilvánosság 

részéről érkező elvárás a büntetőeljárások során meglehetősen nagy, a sértettek és a tanúk 

biztonsága vagy magánéletük védelme gyakran felülírja a tárgyalások nyilvánosságának 

követelményét. 
31

 

 

Az EJEB megállapítása alapján a biztonsági kockázatok, biztonsági problémák közös velejárói 

egy büntetőeljárásnak, azonban a biztonsági intézkedéseket (pl. a sértett vagy tanú védelme 

érdekében történő zárt tárgyalás elrendelése) szigorú szabályok közé kell szorítani, amelynek 

azonban minden esetben meg kell felelnie a szükségesség elvének. Vagyis a bíróságoknak az 

eljárás során figyelembe kell vennie minden lehetséges alternatívát a sértettek és a tanúk, illetőleg 

a hallgatóság biztonságának és védelmének, valamint a vádlott jogainak biztosítása érdekében, és 

a cél eléréshez feltétlenül szükséges intézkedést kell alkalmazniuk.
32

 

 

Ahogy a fentiekből is látszik, az eljárások nyilvánossága szinte minden esetben kiváló táptalajt 

biztosít versengő alapjogi érdekek vizsgálatának. A Pfeifer kontra Ausztria ügyben az EJEB 

kimondta, hogy a versengő alapjogi érdekek vizsgálata során az egyének egymással szemben álló 

érdekeit és a közösség, a társadalom egészének érdekét kell figyelembe venni.
33

  Az EJEB szerint 

az Egyezmény széles mérlegelési lehetőséget biztosított a szerződő államok számára az alapjogok 

közötti megfelelő egyensúly megteremtése kapcsán és véleménye szerint a Bíróság feladata az, 

hogy felügyelje, hogy a részes államok által bevezetett mechanizmusok alkalmazása során a 

nemzeti bíróságok az alapjogok közötti egyensúly megteremtésekor figyelembe vett tényezők 

összhangban állnak-e az Egyezménnyel és az EJEB ítélkezési gyakorlatával.
34

 Ezzel 

kapcsolatban a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatát is érdemes megemlíteni, amely értelmében 

mind a törvényhozónak, mind a jogalkalmazónak figyelembe kell vennie azt, hogy a versengő 

alapjogok egyikének lényeges tartalma sem korlátozható, továbbá törekedniük kell arra, hogy 

ezen alapjogok megfelelően kíméletes kiegyenlítésre, méltányos egyensúlyba kerüljenek.
35

 

 

 

4. Nyilvánosság szabályozása a büntetőeljárási törvényben 

 

A tárgyalások nyilvánosságára vonatkozó szabályokat nem egyetlen igazságügyi, szektorális 

jogszabály tartalmazza, hanem több különböző törvény, valamint a jogforrási hierarchia 

alacsonyabb szintjén elhelyezkedő jogszabály. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 
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(továbbiakban: Be.) mellett nyilvánossághoz kapcsolódó rendelkezéseket tartalmaz a bírák 

jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény,
36

 a sajtószabadságról és a médiatartalmak 

alapvető szabályairól szóló törvény,
37

 az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló törvény,
38

 de ide sorolhatjuk a Polgári Törvénykönyvet
39

 – hiszen 

ahogy Pribula László fogalmazott a bírósági tárgyalás, önmagában azzal, hogy nyilvánosságot 

kap, megteremti bizonyos személyhez fűződő jogok elvi megsértésének lehetőségét
40

 - valamint a 

bírósági ügyvitel szabályairól szóló rendeletet.
41

 

 

„A nyilvánosság alapvetően biztosíték szerepét tölti be a büntetőeljárásban, garancia a független 

és pártatlan ítélkezés mellett arra, hogy a terhelt ne kerüljön hátrányos helyzetbe a hatóságokkal 

szemben.”
42

 

 

Bár az Alkotmánybíróság interpretációjában az igazságszolgáltatás nyilvánossága
43

 jelenik meg, 

amelyből következik, hogy az a büntetőeljárás teljes egészét áthatja, azonban elmondható, hogy a 

nyilvánosság elve, tekintettel a tárgyalások akkuzatórius jellegére, főként a tárgyalási szakra 

irányadó. A büntetőeljárások nyomozati szakasza meglehetősen kényes terület, ahol a 

nyilvánosság csak minimális mértékben érvényesülhet. Abban az esetben, ha a nyilvánosság 

elvének tág teret engedünk a nyomozati szakban, azzal a teljes nyomozás, vagy az egyes eljárási 

cselekmények eredményességét veszélyeztetnénk, és kontraproduktívvá válna az alapvetően 

inkvizitórius nyomozás. Vagyis ilyenkor a társadalom felé csak annyi információ juthat el, 

amennyi nem hátráltatja az igazságszolgáltatás eredményességét.
44

 

 

A tárgyalások nyilvánossága alkotmányban foglalt követelményének tesz eleget az új 

büntetőeljárási törvény, amely a korábbi jogszabálynál nagyobb részletességgel szabályozza a 

nyilvánosság kérdéskörét: az annak kizárására, illetve korlátozására vonatkozó szabályokat a 

korábbi törvény rendelkezéseit kibővítve tartalmazza, és a zárt tárgyalás elrendelését 

indítványozók körében is változás következett be. 

 

A bírósági tárgyalások nyilvánosságának részletszabályait a Be. LXXI. fejezete tartalmazza, 

amelynek alapján tehát a tárgyalások elvileg mindenki előtt nyitva állnak (főszabály), azonban 

ahogy a nemzetközi jogi instrumentumok körében is láthattuk, a nyilvánosság követelménye nem 

minden esetben garantálható és nem is mindig érvényesítendő. A nyilvánosság alóli kivételek 

alapvetően két irányúak lehetnek. (i) korlátozások és (ii) kizáró okok, vagyis a zárt tárgyalás 

elrendelésének esetei.
45
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A tárgyalás nyilvánosságának korlátozását eredményezhetik eljárási érdekek és rendfenntartással 

összefüggő okok, a férőhely hiánya, valamint az életkori sajátosságok. Az egyesbíró, valamint az 

eljáró tanács elnöke korlátozhatja a hallgatóság létszámát, ha azt a tárgyalás szabályszerű 

lefolytatása, méltóságának és biztonságának megőrzéséhez fűződő érdeke, valamint a 

tárgyalóterem befogadóképessége azt feltétlenül szükségessé teszi.
46

 Az életkori sajátosságok 

tekintetében a nyilvánosság korlátját jelenti a Be. azon rendelkezése, amely alapján – ha az 

eljárásban nem érintett -, 14. életévét be nem töltött kiskorú nem vehet részt a tárgyaláson, 

valamint a 18. életévét be nem töltött személyt a tanács elnöke, vagy az egyesbíró a hallgatóság 

köréből kizárhatja.
47

 

 

A nyilvánosság kizárására és a zárt tárgyalás elrendelésére szigorúbb szabályokat tartalmaz a Be., 

hiszen a zárt tárgyalás elrendelésére a törvény taxatív felsorolásában szereplő ok fennállása 

esetén van lehetősége az eljárást vezető bírónak. Ilyen esetekben az eljárást vezető bíró a 

tárgyalás egy részére vagy egészére zárt tárgyalást rendelhet el erkölcsi okból, a különleges 

bánásmódot igénylő személy védelme érdekében, illetve minősített adat és egyéb védett adat 

védelme érdekében.  

 

A zárt tárgyalás elrendelése történhet hivatalból, valamint az ügyész, a vádlott, a védő, a sértett, 

illetve a vagyoni érdekelt, és egyéb érdekelt indítványára. A kizárásról szóló határozat 

meghozatalakor a bírót minden esetben indokolási kötelezettség terheli.
48

 Érdemes megemlíteni, 

hogy a korábbi Be. az indítványozók körébe sorolta a tanút is, ami az új törvény vonatkozó 

rendelkezéséből ugyan kikerült, bár de facto az egyéb érdekelt körébe beletartozik a tanú is. 

 

A korábbi szabályokhoz képest a zárt tárgyalás elrendelésének köre kibővült a védett adat 

érdekében történő kizárás és a különleges bánásmódot igénylő személy védelmében történő 

kizáró okkal. 

 

 

4.1. A nyilvánosság kizárása védett adat érdekében és különleges bánásmódot igénylő 

személy érdekében 
 

Védett adat alatt a Be. a törvényi védelem alatt álló titkot és a hivatás gyakorlásához kötött titkot 

érti.
49

 A törvény részletes indokolása rámutat arra, hogy egyes bűncselekmények, különösképpen 

a gazdasági bűncselekmények során, az egyes eljárásokban olyan információk és adatok 

merülhetnek fel, amelyek nyilvánosságra hozatala alapvetően és nagymértékben sértheti vagy 

veszélyeztetheti az eljárásban részt vevők érdekeit.
50

 Fontos megjegyezni, hogy az egyes 

büntetőeljárásokban sokszor elkerülhetetlenül kerülhetnek nyilvánosságra olyan adatok, amelyek 

csak közvetetten vagy egyáltalán nem képezik a büntetőeljárás tárgyát, azonban széleskörben 
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történő nyilvánosságra hozataluk szükségtelen mértékű hátrányos következményeket 

eredményezhet.
51

 

 

A különleges bánásmódot igénylő személy kategóriájának bevezetésével a törvény lehetőséget 

biztosított a hatóságok számára az egységes szempontrendszer alapján történő döntéshozatalra, az 

egyéniesítés szempontjainak hangsúlyosabbá tételére, valamint, hogy az arra igényt tartó 

személyek egyedi igényei jobban érvényesüljenek az eljárások során.
52

 Ezt az esetkört 

szabályozza a Be. azon szakasza, amely kimondja, hogy a bíróság a különleges bánásmódot 

igénylő személy jogai gyakorlásának, kötelezettségei teljesítésének elősegítése és kímélete 

érdekében kizárhatja a nyilvánosságot.
53

 

 

A nyilvánosság különleges bánásmódot igénylő személy miatti kizárásával a magyar 

jogirodalomban eddig még nem született átfogó tanulmány, így ennek áttekintése során 

kizárólagosan a törvényszövegre lehet hagyatkozni, amelynek részletes ismertetését jelen 

tanulmány mellőzi. 

 

 

5. A tájékoztatásban megjelenő nyilvánosság 

 

A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvény a médiarendszer 

feladatául határozza meg a helyi, az országos és az európai közélet ügyeiről, valamint 

Magyarország polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről a 

„hiteles, gyors, pontos tájékoztatást.” 
54

 Ezzel együtt a Be. is garantálja mindenki jogát ahhoz, 

hogy a bíróság tárgyalásáról a médiarendszer útján tájékoztatást kapjon.
55

 

 

Ahogy arra Hack Péter egy Szegeden megrendezett konferencián rámutatott, az 

igazságszolgáltatás eddig soha nem látott mértékben van jelen a médiában.
56

 A bírósági 

eljárásokról készített tudósítások nem a büntetőeljárás sajátosságai, azonban kijelenthető, hogy a 

büntetőügyekben folyó eljárások nagyobb mértékben jelennek meg a médiában, mint a polgári 

eljárások, hiszen manapság az egyik legmeghatározóbb nézettségnövelő elem az erőszak. A sajtó 

szenzációéhségének eredményeként „egy bűncselekmény akkor érdekes, ha valamilyen 

tekintetben szokatlan, furcsa.”
57

 

 

Az eljárásokról történő tudósítás azonban elengedhetetlen eleme a nyilvánosságnak. A Be. a 

tájékoztatás általános szabályai alatt a korábbi szabályozásnál szigorúbb rendelkezések 
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megalkotására törekedett. Jó példa erre azon rendelkezés, amely kimondja, hogy aki a bíróságtól, 

ügyészségtől vagy nyomozóhatóságtól a nyilvánosság tájékoztatása céljából kér tájékoztatás, 

valamint kép-, hang-, vagy kép- és hangfelvétel készítésére kér engedélyt, köteles az 

indítványában közölni nevét, elérhetőségét, valamint azt, hogy a nyilvánosságot milyen módon 

kívánja tájékoztatni.
58

 Ha a tájékoztatást kérő ezen kötelezettségeinek nem tesz eleget, a bíróság 

válaszadás nélkül mellőzheti az engedélykérés elbírálását. 

 

A büntetőeljárások tárgyalásáról kizárólag az eljárást vezető bíró engedélyével készíthető 

felvétel. Figyelemmel kell lenni arra azonban, hogy a bíróság tagjain, a jegyzőkönyvvezetőn, az 

ügyészen és a védőn kívül a tárgyaláson jelen lévő más személyekről csak hozzájárulásukkal 

készíthető felvétel.
59

 A kép- és hangfelvétel készítéséről szóló engedély megadása tehát a bíró 

mérlegelési jogkörébe tartozik. A sajtószabadságra, mint konkuráló alapjogra tekintettel azonban 

a törvény meglehetősen szűkre szabott keretben enged lehetőséget a korlátozásra. 

 

Ennek köszönhetően a Be. taxatív felsorolásban határozza meg
60

 azokat a körülményeket, 

amelyek megalapozhatják a felvételkészítésre vonatkozó engedély megtagadását. A 

szemléletesség végett kiemeljük, hogy pl. ilyen körülmény lehet a büntetőeljárásban részt vevő 

személy élete, testi épsége, egészsége, valamint magánélethez fűződő jogának veszélyeztetése, a 

személyes és minősített adatok védelme. Ezen felül az engedély megtagadható abban az esetben 

is, ha az feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az eljárásban részt vevő személy bármilyen befolyás 

vagy megfélemlítés nélkül gyakorolhassa jogait, illetőleg teljesíthesse kötelezettségeit, illetve, ha 

a felvételkészítés engedélyezése sértené a büntetőeljárás eredményességét, az eljárási 

cselekmények folyamatosságát, zavartalanságát. 

 

A felvételkészítésre vonatkozó engedély megtagadása kizárólag a fentebb említett célok 

eléréséhez, biztosításához szükséges mértékben és ideig történhet. Ebben az esetben tehát az 

eljárást vezető bírónak tulajdonképpen egy szükségességi-arányosság tesztet kell alkalmaznia, 

hogy megállapítsa, hogy a sajtó felvételkészítésének megtagadása milyen mértékben és milyen 

időtartamra nézve szükséges. 

 

Jelen tanulmány a tárgyalások nyilvánosságának lényegi elemeinek és szabályozásának 

áttekintését célozta, mellőzve a nyilvánossághoz kapcsolódó problémák (adatvédelem, 

személyiségi jogok védelme, tárgyalási jegyzékek nyilvánossága, online-streaming) kifejtését. 

Azonban úgy gondolom, hogy már a szabályozás áttekintése alapján is megállapítható, hogy a 

technológia végeláthatatlan fejlődésének és az információs szupersztráda folyamatos bővülésének 

köszönhetően a bírósági eljárások nyilvánosságának elméleti és gyakorlati aspektusaira a 

továbbiakban is megfelelő figyelmet kell szentelni jogalkotói, jogalkalmazói és jogtudományi 

oldalról egyaránt. Hiszen a témában korábban végzett összehasonlító kutatások eredményei 

kimutatták, hogy a nyilvánosság terjedelme folyamatosan bővül, új kihívásokat és problémákat 

hozva felszínre. 
61

 Ahogy a Kúria évértékelőjében is fogalmazott, a bíróságoknak - különösen a 

Kúriának - fontos szerepe van a jogi életben. Az ítélkezési feladatok mellett részt vesz a 
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jogfejlesztés folyamatában is, a jogegységi határozatok, az alsóbb bíróságok ítélkezését vizsgáló 

joggyakorlat-elemzések, valamint a törvénytervezetek véleményezésének formájában. Egyre 

nagyobb hangsúlyt kap a bíróságok kommunikációja, a nyilvánosság előtt történő megjelenés 

minősége, mennyisége. A nyilvánosság ilyesfajta felértékelődésének köszönhetően a Kúria az 

elmúlt években tájékoztató filmeket, jogeset-elemző videókat készít, amelyben a közérdeklődésre 

számot tartó ügyekben született döntések miértjét, az ok-okozati kapcsolatokat mutatják be. Így 

került sor a „Vörösiszap- katasztrófát”, vagy a West Balkán ügyet feldolgozó videó 

elkészítésére.
62
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