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A NAIH adatvédelmi hatósági eljárást indított a Fővárosi Bíróság által 1962. február 17-én hozott 
ítélettel összefüggő adatkezelések miatt, így többek között a Budapest Főváros Levéltára 
(Levéltár) adatkezelésének vizsgálata ügyében is. A sajtó az elmúlt hetekben, hónapokban az 
1962-es ítélet alapján számolt be részletesen a Kiss László és társai által elkövetett 
bűncselekményről. A NAIH eljárása a Levéltár vonatkozásában annak megállapítására irányult, 
hogy a Levéltár jogszerűen biztosított-e hozzáférést az 1962-es ítélethez.  
 
A NAIH határozatában megállapította, hogy a Levéltárnál jogellenes adatkezelés történt, és emiatt 
hárommillió forint adatvédelmi bírságot szabott ki.  
 
A Levéltár által őrzött 1962-es ítélet az Infotv. (2011. évi CXII. törvény) szerinti bűnügyi személyes 
adatokat tartalmaz, amelynek megismerésére az Infotv. alapján akkor van lehetőség, ha az 
ítéletben szereplő érintett írásban hozzájárul ehhez vagy teljesülnek a törvényben meghatározott 
feltételek. A levéltári törvény (1995. évi LXVI. törvény) – az adatvédelmi törvény rendelkezéseit 
követve – szigorú feltételeket állapít meg a személyes adatot tartalmazó levéltári anyagban 
folytatható kutatás esetére, és három esetben teszi lehetővé az ilyen levéltári anyag 
megismerését. Ezek közül a Levéltár arra hivatkozott, hogy anonimizált másolattal biztosít 
hozzáférést a személyes adatot tartalmazó levéltári anyaghoz. 
 
A Levéltár által őrzött 1962-es ítéletet egy újságíró kérte ki úgy, hogy a kérőlapon két természetes 
személy nevét is megjelölte. A Levéltár hozzáférést biztosított az 1962-es ítélethez, holott fel 
kellett volna ismernie, hogy bármilyen anonimizálás mellett is bocsátja az 1962-es ítéletet 
rendelkezésre, az újságíró akkor is összefüggésbe tudja hozni az ítéletet a kérőlapon megjelölt 
természetes személyekkel. Az újságíró kérelme vonatkozásában az 1962-es ítéletre egyáltalán 
nem lett volna alkalmazható a levéltári törvény anonimizálásra vonatkozó rendelkezése, és ezért a 
bűnügyi személyes adatokhoz való hozzáférés biztosítása az Infotv. szerint jogalap nélkül történt.  
 
A NAIH az eljárást más, a Levéltártól független, önálló adatkezelőknek az 1962-es ítélettel 
kapcsolatos adatkezelései vonatkozásában tovább folytatja, ezekről külön határozatot hoz. 
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