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Tisztelt dr. Darák Péter Elnök Úr! 
  
A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) civil jogvédő szervezet üdvözli, hogy a Kúria            
közelmúltban érvényt szerzett az Európa Tanács Joggal a Demokráciáért Bizottsága          
(“Velencei Bizottság”) Választási joggyakorlatokról szóló kódexében foglalt azon alapelvnek,         
miszerint a választási eljárásban a jogorvoslati eljárásoknak biztosítania kell, hogy a bírósági            
eljárás során az ellenérdekű feleket meghallgassák. Eddig egy egy ilyen olyan ügyről van             1

tudomásunk, amelyben ezen alapelv érvényre jutott. A Kúria a Kvk.III.37.421/2018/8. számú           
végzésében az ellenérdekű félként szereplő Kormány számára biztosított nyilatkozattételi         2

jogot a 2017. évi I. törvény 2. § (6) bekezdésére és az Alaptörvény XXVIII. cikkében               
foglaltakra tekintettel. A közérdekű adatigénylésünk arra irányul, hogy feltérképezzük, milyen          
gyakorisággal jellemzi ez az eljárási sajátosság a bírósági felülvizsgálati eljárásokat az           
országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásának választási eljárásában.  
 
Fentiek fényében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló          
2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján kérem, hogy             
szíveskedjék részünkre a következő közérdekű adatokat megküldeni: 
  

● Azokban az esetekben, amelyekben az országgyűlési képviselők 2018. évi általános          
választása kapcsán a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 222. §            
alapján a Kúria járt el felülvizsgálati bíróságként, hány alkalommal biztosított ez a            
bírósági fórum, az eljárás által érintett ellenérdekű fél, vagy bármely, az eljárás            
indítványozójától eltérő személy számára nyilatkozattételi jogot a bírósági        
felülvizsgálati eljárásban? 

● Kérjük, szíveskedjék megküldeni azon döntések számát és internetes elérhetőségét         
(linkjét), amelyekben – a fentebb megjelölt eljárásban – a Kúria biztosította az            
ellenérdekű fél vagy más, az indítványozótól eltérő személy számára a          
nyilatkozattételi jogot. 

● Azokban az esetekben, amelyekben az 2018. évi általános országgyűlési képviselők          
2018. évi általános választások kapcsán a választási eljárásról szóló 2013. évi           
XXXVI. törvény 222. § alapján a Kúria járt el felülvizsgálati bíróságként, hány            
alkalommal biztosított ez a bírósági fórum az eljárás indítványozója számára a           

1Code of Good Practice in Electoral Matters, Guidelines and Explanatory Report, Strasbourg, 23 May 
2003, Opinion no. 190/2002, online elérhető a következő linken:  
 http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2002)023rev-e, 31. o. 
100. paragrafus. 
2 Online elérhető: http://lb.hu/hu/valhat/kvkiii3742120188-szamu-hatarozat  
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felülvizsgálati kérelem benyújtását követően nyilatkozattételi jogot a bírósági        
felülvizsgálati eljárásban? 

● Kérjük, szíveskedjék megküldeni azon döntések számát és internetes elérhetőségét         
(linkjét), amelyekben – a fentebb megjelölt eljárásban – a Kúria biztosította az            
indítványozó számára a felülvizsgálati kérelem benyújtását követően a        
nyilatkozattételi jogot. 

 
Kérem, az Infotv. 30. § (2) bekezdése alapján a válaszukat elektronikus formában            
(digitalizálva, Microsoft Word vagy Excel dokumentumban) a tasz@tasz.hu és a          
valasztas@tasz.hu címre egyaránt szíveskedjenek megküldeni. 
 
Ha olyan ügyben vagy ügyekben biztosította a Kúria a fenti kérdések szerinti nyilatkozattételi             
jogot, amely ügyekben született döntések nem elérhetőek a Kúria internetes felületén, úgy            
kérjük, hogy tekintettel az Infotv. 30.§ (1) bekezdésére is, szíveskedjék e végzéseket            
számunkra -- a személyes adatok védelmében feltétlenül szükséges mértékben --          
anonimizálva, elektronikus formában megküldeni.  
 
Jelen adatigénylést kizárólag elektronikus levélben küldöm meg. 
  
  
Válaszukat előre is köszönöm! 
  
Tisztelettel: 
  
Budapest, 2018. április 25. 
  

 

 _______________________________ 
Mráz Attila 
koordinátor 
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