
 

 

 

 

 
 

 
 

 

FELHÍVÁS  
ÜGYVÉDEK SZÁMÁRA 

A MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG KUTATÁSÁBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE 
 

„7. CIKK - A BÜNTETŐÜGYEK IRATAIHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS MAGYARORSZÁGON” 
 

 

1. A KUTATÁS CÉLJA 
 

A Magyar Helsinki Bizottság „7. cikk - A büntetőügyek irataihoz való hozzáférés Magyarországon” 

című, az Európai Bizottság Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatósága által támogatott 

projektjének célja a büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról szóló 2012/13/EU irányelv 7. 
(az ügy anyagaiba való betekintés jogát biztosító) cikke gyakorlati alkalmazásának vizsgálata 

Magyarországon. A projekt iratkutatás és bírákkal, ügyészekkel és ügyvédekkel készített interjúk 
segítségével kívánja megvizsgálni, hogy vannak-e jogszabályi és gyakorlati hiányosságok a 

büntetőügyek irataihoz való hozzáférés terén, és ha igen, milyen módon lehetne ezeket megoldani. A 

kutatás eredményeit és javaslatainkat egy szakmai kerekasztalon vitatnánk meg az érintett 
szervezetekkel, és azokat egy tanulmányban is közzétesszük majd. 

 
 

2. AMIBEN AZ ÖN SEGÍTSÉGÉT KÉRJÜK 
 

a) Iratkutatás lehetővé tétele olyan büntetőeljárások kapcsán, amelyekben Ön látta 

el a terhelt védelmét 
b) Konzultáció az iratkutatással összefüggésben 

c) Összefoglaló írása a fenti büntetőeljárásokról 
 

A kutatás során konkrét büntetőeljárások tapasztalatain keresztül is vizsgálni kívánjuk az ügy 

anyagaiba való betekintés jogának érvényesülését. Ennek érdekében kérjük, hogy iratkutatás céljából 
biztosítson hozzáférést az alábbi feltételeknek megfelelő, az Ön által meghatározott számú, de 

minimum két büntetőeljárás iratanyagához, amelyekben Ön látta el a terhelt védelmét: 
 

- olyan büntetőeljárások, amelyben az első gyanúsítotti kihallgatásra 2015. július 1. után került sor,  

- amelyekben a nyomozás már lezárult és az iratismertetés megtörtént, és 
- amelyek az Ön megítélése szerint jó vagy rossz gyakorlatnak számítanak  

(i) az ügy irataihoz a nyomozati szakban való hozzáféréssel kapcsolatban általában, vagy  
(ii)  az előzetes letartóztatásra irányuló indítványt megalapozó iratokhoz való hozzáférés kapcsán.  

 
Az iratkutatás egy nagyrészt formális, kvantitatív kérdéseket tartalmazó kérdőív alapján zajlana, a 

szükséges adatokat a Magyar Helsinki Bizottság munkatársai rögzítenék. Az iratkutatás a terhelt 

személyes adataira nem terjed ki, a terhelt azonosítására alkalmas adatokat a kutatás nem kezel. 
 

Az iratok feldolgozása során az Ön védői tapasztalataira építenénk, ezért az iratok tanulmányozása 
előtt közvetlenül konzultációt folytatnánk Önnel az egyes ügyekről. A konzultáció során azzal 

kapcsolatban tennénk fel kérdéseket, hogy milyen szempontból számít jó vagy rossz gyakorlatnak a 

kiválasztott ügy, milyen (rendszerszintű) problémákra világít rá a büntetőügyek irataihoz való 
hozzáféréssel összefüggésben, milyen szempontból tipikus vagy atipikus, stb. A konzultáció 

megkönnyítése érdekében előzetesen minden kiválasztott ügyről egy legfeljebb 1 oldalas, 
meghatározott szempontok szerinti összefoglaló megküldésére kérnénk Önt. 



 

 

 

d) Interjú adása a büntetőügyek anyagaihoz való hozzáféréssel kapcsolatos általános 

gyakorlati tapasztalatairól 
 

A fentiek mellett a büntetőügyek anyagaihoz való hozzáféréssel kapcsolatos általános tapasztalatait és 
javaslatait is szeretnénk megismerni egy interjú keretében. Ennek során egy előzetesen összeállított 

kérdőív alapján teszünk fel a büntetőügyek anyagaihoz való hozzáféréssel kapcsolatos kérdéseket, a 

nyomozati szakra és az előzetes letartóztatásra irányuló indítványokat megalapozó iratokhoz való 
hozzáférésre fókuszálva.  

 
Az a)–d) pontok szerinti iratkutatásra, konzultációra és interjúra Önnel előre egyeztetett időpontban, 

2017. február–március folyamán, az Önnek megfelelő helyszínen (például az Ön ügyvédi 
irodájában) kerülne sor. Az interjú és a konzultáció során a kérdésekre adott válaszokat az Ön 

választása szerint írásban, vagy írásban és hordozható hangrögzítő készülék segítségével rögzítenénk. 

 
 

3. DÍJAZÁS 
 

Minden olyan ügy után, amellyel kapcsolatban a kutatáshoz hozzájáruló ügyvéd biztosítja az 

iratkutatási és konzultációs lehetőséget, illetve összefoglalót készít, 200 eurónak megfelelő összeg 
fizethető ki számára. (Ezt az összeget egy korábbi európai uniós finanszírozású projektünk jóváhagyott 

költségvetése alapján határoztuk meg.) 
 

A díjazás forintban meghatározott pontos összege függ egyrészt az Európai Bizottság által havonként 

közzétett euró–forint árfolyam aktuális mértékétől, másrészt attól, hogy az az Ön választása szerint 
számla alapján vagy bérszámfejtve fizetendő ki.  

 
 

4. ADATVÉDELMI KÉRDÉSEK 
 
Az interjúkat és a konzultáció során elhangzottakat (ellenkező kérés hiányában) anonim módon 

dolgozzuk fel; a Magyar Helsinki Bizottság munkatársai a megismert adatokat az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) 

meghatározott módon kezelik és használják majd fel. Utóbbira az interjút végző és Önnel konzultáló 
kutató írásban is kötelezettségvállalást tesz, amelyet az Ön rendelkezésére bocsát majd. 

 

Az iratkutatás során személyes adatok rögzítésére nem kerül sor. A kutatók írásban kötelezettséget 
vállalnak arra is, hogy az iratkutatás során megismert adatokat az Infotv.-ben meghatározott módon 

kezelik és használják fel, és szükség szerint anonimizálják, illetve az Ön által preferált egyéb módon is 
biztosítják az ügyvédi titok és a személyes adatok védelmét. 

 

*** 
 

A kutatásban való részvételre az alábbi linken lehet jelentkezni, 2017. február 3-ig: 
https://goo.gl/forms/hiNcMMuc1yM9B0X82  

 
Segítő együttműködését előre is köszönjük.  

Amennyiben a kutatással kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel, készséggel állunk rendelkezésére 

az alábbi elérhetőségeken. 
 

Kapcsolat: 
Novoszádek Nóra jogi előadó, projektkoordinátor 

E-mail: nora.novoszadek@helsinki.hu 

Telefon: +36 1 321 4323, +36 70 522 6315 
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