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Tisztelt Elnök ÚÍ!

Áz ÁIkotrnánybírósághoz 2011. júiius szeptembe! 12-én éÍkezett leveléte válaszolr.a' ameli,ben a
Büntetó Törvénykőn}.vÍóI szóló 1978' évi IV. tőrény *t]r.) 47lA' \.ában szetepló tényleges
életfogytigJani szabadságvesztés biintetéssel Lapcsolatos fo1yamatban leva akoün,lnytiós;gl iigy
2010' febnix 9i, 15-i, március 8], ápd1is 19-i, rnájus 3i, 11-! 17i és 31-i tetjes Liléú
enrlékeztetóit és hangfelYételeit, a 2001. májui alkotmánybítósági tcljes iíések emlékeztetóit,
Yx1emint az 54/2004, Q{LI' 13.) AB hatáÍozatot előkészít6 tetjes ríési enlékeztetóket,
hangfe}.éreleket kéÍte, az a1abb nfu óI tE ékoz'tztot}'

Áz ÁlkoEnánÉfuóságtól szóló 1989' éÍi )cc l' töÍvéÍy (a továbbiakban: Abt\..) 25' \ (3)
bekczdése, valamint Alkotmánybíóság ideiglenes iigytendjétől és annak közzétételéÍő] s;óió,
többszöÍ módosított és egységes szerkezetbe |o,lát 2/2009' (I. 12') Tü. hátátozzi (ÁBK 2009'
jenút, 3; 2 

-továbbiakban: Ügpend) 35. s (1) (2) beLezdése alapjáo az Álkotmánybfuóság
b^tátozatút ̂ ItÁáb^n záLtt iilésen hozza' Áz Üg1tend 39' \ a éttelmében a teljes it1és étdeml,
ügydöntó mun]rájának lefolyásától ,,Efulékeztetó'' készii1' Áz E'nlékeztetó nem szo szerrntr
jeg1.zőkönyv' hanem 2 teljes iilésen elhaflgozotiak kiYonatott váItozata' Áz Ügytend 40' \ (1)
b-ckezrtese sz:rrnt 

". :.]|., 9:' tátgyalisáról hang|elvótel késziit, arrrclyet az ÁIJrotrrrán]'bitóság
fóorkara az L g;rrnd J0. $ (5| be\ezdése alaoján eg érg m.góri: '

Á 2áÍt iíésse1 lrapcsolatos dokumeolumok esetón a ny vánosság körének meghatározásánÁl e
dokünentumok tartalmábólkell kiindu]ni- Á köz&dehi iÍformáció Liadását tórwénv mestilthatia-
Á személyes adatok véde]méról és a közétdekű adatok nyilváÍossáqáÍól szóló 19ó2. é; I){IíI.
tőÍvén1' (a továbbiakban: Ár.tr') Ár.tv' 19lÁ' $ 0) bekezdése erte]nJben a dontes meghozatalfua
nányuló eljárás sotán rögátett, a dőntés megalapozását szolgáló atlatok a kclctkezéstóI számitott
ú évig nerr-r nyilvánosak, azonban ezen adatok megismetésZt az azt kezeIő szefi \Iezetóje' je]cn
esetben az Á1kotrrán1üftóság elrröke Livételesen engectélyezheti' Áz Ávtv. 19lÁ. s (2) bejlezdése
alApján a döntés bega]ap ozását szolgaló ̂ d^t Ínegismerésére irán1rr1ó igeny a döntés meghozata1át
követóen elutasítható abban az esetbeo' ha az adat megismetése a-szetv törvényes múködési
Iendjét vagy fe]adzt' és hatásköÍénck illetéktelen kii1só be|olyástól mentes ellátásá! igy különösen
az adxtot kelet]<eztető áiláspontjának a dőntése]r elókészítése so.án tóÍténó szubod kif"jtését
veszélyeztetné.




