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Tárgy: Budapest Királyság választójogi kampány 
 

Tisztelt Alapvető Jogok Biztosa! 

Köszönettel vettem 2014. november 4-én kelt levelét, amelyben a Társaság a Szabadságjogokért 
(TASZ) Politikai Részvételi Jogi Programjának „Budapest Királyság” című, választójogi civil 
kampányáról szóló tájékoztató levelemre válaszol. Válaszában tájékoztat a kampány keretében 
kapott panaszok számáról, illetve azok adminisztrációjáról. Ezentúl arról is tájékoztat, hogy a 
panaszok mellékletében szereplő alkotmányjogi és nemzetközi jogi érvek alapján nem tartja 
indokoltnak, hogy az Alkotmánybírósághoz forduljon, és ennek indokául kifejti érveit. Levelében 
tudomásunkra adja továbbá, hogy a panaszosok tájékoztatását Hivatala nem vállalja, hanem 
abban bízik, hogy a panaszosok kampányunk felületeiről, saját akaratukból, pro-aktívan fellépve 
szerzik majd be az őket érintő tájékoztatást panaszbeadványaik ügyében. 

Örömmel vettük tudomásul, hogy Ön egyetért kampányunk egyik céljával: az ombudsmani 
alapjog-érvényesítési eljárások népszerűsítésével, az ombudsmani alapjog-védelemmel kapcsolatos 
jogtudatosítással. Ahogy levelében kiemelte, részben azért is tartjuk fontosnak ezt az intézményt, 
mert az állampolgároknak az alkotmánybírósági eljárás actio popularis keretében történő 
indítványozási lehetőségének megszűntével csak igen szűk körben van módjuk az 
Alkotmánybírósághoz fordulni, így az ombudsmani panaszbeadvány lehetőséget ad nekik, hogy – 
az Ön segítségével – közvetetten tudják az Alkotmánybíróság eljárását kezdeményezni. 
Tájékoztatása szerint levelének keltéig kampányunk keretében mintegy két hónap alatt 163 panasz 
érkezett Önhöz. Ez az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához 2013-ban érkezett, jogszabály 
vagy jogszabályi rendelkezés alkotmányossági felülvizsgálatának kezdeményezésére irányuló, egy 
teljes naptári év leforgása alatt iktatott 314 panaszindítvány 51,9%-át teszi ki (az Alapvető Jogok 
Biztosának és Helyetteseinek 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolójának 231. oldalán közölt 
adatokat alapul véve). Nem lehet kétséges tehát, hogy kampányunk az Alapvető Jogok Biztosa 
Hivatalának mint alapjog-érvényesítő intézménynek a népszerűsítésére irányuló 
kezdeményezésként sikeres volt. E sikerben szeretnénk osztozni Önnel, hiszen kampányunk 
Önnek is nagyobb teret adott arra, hogy Hivatalának jogosítványaival élve kiálljon mind az 
állampolgárok alapvető jogainak védelmében, mind pedig Hivatala alkotmányos szerepének, 
rendelkezésre állásának tudatosítása érdekében az állampolgárok szélesebb köre előtt. 

Fontosnak tartjuk az állampolgárok alapjogait illetően az Alapvető Jogok Biztosával való 
folyamatos és átlátható párbeszédet is: ez szintén Ön és szervezetünk közös célja. A TASZ 
jogvédő szervezetként megkülönböztetett figyelmet szentel az Önnel való nyílt együttműködésre, 
az Alapvető Jogok Biztosának pedig nem csupán erkölcsi, hanem törvényes és alkotmányos 
kötelezettsége a jogvédő szervezetekkel való együttműködés. (Utalunk az alapvető jogok 
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biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény [a továbbiakban: Ajbtv.] 2. § (5) bekezdésére, valamint az 
Alaptörvény 30. cikk (1) és (2) bekezdésére.) Éppen ezért külön örömmel vettük, hogy a 
panaszok érdemét illetően alkotmányjogi illetve nemzetközi jogi álláspontjáról külön tájékoztatott 
minket annak ellenére is, hogy a kampány keretében Önhöz érkezett panaszokat nem a TASZ 
nyújtotta be, s így ügyféljogokkal sem rendelkezik a – tájékoztatása szerint – egyedi panaszként 
nyilvántartott ügyek egyikében sem. Az álláspontjával kapcsolatos tájékoztatás – még ha azzal 
nem is értünk egyet – segít minket az állampolgárok jogainak védelmében végzett további 
munkánkban, a választójoggal kapcsolatos alkotmányjogi, nemzetközi jogi párbeszéd 
folytatásában. 

Közösen vallott céljaink, valamint az Ön Hivatalának népszerűsítésében a kampányunk által elért 
sikerek fényében sajnálattal vettük azonban tudomásul, hogy a kampányunk keretében benyújtott 
panaszok beadványtevőit nem áll szándékában tájékoztatni. A kampány eredményeiről, és az Ön 
álláspontjáról természetesen – ígéretünkhöz híven – tájékoztatást nyújtunk a budapestkiralysag.hu 
honlapon korábban megjelölt online felületeken. Azt ugyanakkor több okból sem garantálhatjuk, 
hogy ez a tájékoztatás a beadványtevőkhöz eljut. Nyilvánvaló adatvédelmi okokból az Ön 
hivatalához beadványt tevők elérhetőségeit semmilyen formában nem tartjuk nyilván – ahogy ezt 
a budapestkiralysag.hu honlapon, amelyet levele tanulsága szerint Ön is felkeresett, egyértelművé is 
tettük –, és jogszerűen nem is tarthatnánk nyilván, hiszen a beadványtevők ehhez nem járultak 
hozzá. Így tehát kizárólag azok a beadványtevők fognak értesülni az ombudsmani 
panaszbeadványuk nyomán indított ügy kimeneteléről, akik önszántukból felkeresik azokat az 
online felületeket, ahol a nyilvánosságot tájékoztatjuk kampányunk eredményeiről. Legnagyobb 
igyekezetünk és jó szándékunk ellenére sem állja meg tehát a helyét az Ön feltevése, miszerint „az 
ombudsmani álláspont megnyugtató módon eljuthat minden panaszoshoz”. 

A beadványtevők ügyükben történő tájékozódásának esetlegességét elsősorban azért tartjuk 
sajnálatosnak, mert a beadványtevők abban a jogos reményben fordulnak az Alapvető Jogok 
Biztosához, hogy a Biztos partnerként, egyenlő félként tekint majd rájuk ügyük vizsgálata során. 
A beadványtevők nem várhatják el az ő alapvető jogaik védelmére, panaszaik meghallgatására és 
alapjogi tartalmának feltérképezésére, majd érvényesítésére szolgáló alkotmányos intézménytől 
hogy panaszaikat mindig kedvezően bírálja el. A beadványtevők tájékoztatásának megtagadása, és 
ügyükben egy harmadik fél – nevezetesen, a TASZ – kizárólagos tájékoztatása azonban mind a 
beadványtevők, mind pedig a nagyobb nyilvánosság szemében alááshatja az Alapvető Jogok 
Biztosába vetett bizalmat. A tájékoztatás elmaradása azt a benyomást keltheti, hogy a 
beadványtevőket az Alapvető Jogok Biztosa nem tekinti partnernek, egyenlő félnek az alapvető 
jogok védelmében kifejtendő tevékenységében, éppen – többek között – az ő jogaik védelmére 
irányuló alkotmányos feladatai ellátásában. 

Ezt a hatást sajnos súlyosbítja, hogy levelében nem tette világossá, milyen indokkal tekintett el a 
beadványtevők tájékoztatásától. Tájékoztat arról, hogy a panasz@ajbh.hu címről a 
kampányoldalunkról beérkezett panaszbeadványokra automatikus válasz került megküldésre. E 
válaszra az Ön levelében foglaltak szerint egyes beadványtevők olyan tartalmú viszontválaszt 
küldtek, amelyből arra lehetett következtetni, hogy küldőjük nem tekinthető az adott panasz 
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beadványtevőjének. Ez a sajnálatos tény természetesen éppúgy előfordulhat nem a 
kampányoldalunkon keresztül benyújtott, hanem manuálisan a panasz@ajbh.hu email címre 
küldött, vagy éppen az ajbh.hu honlap natív panasz-felületének használatával benyújtott 
beadványok esetében. Ezekben az esetekben érthető, hogy – még ha a panaszbeadványban kapott 
információk relevánsan hozzájárulnak is az Alapvető Jogok Biztosának tevékenységéhez –, az 
ombudsman nem tekinti ügyfélnek az adott email-címet sajátjaként használó, az arról küldött 
panaszt azonban magáénak el nem ismerő állampolgárt. Ennek megfelelően világos, hogy 
ezekben az esetekben Ön miért nem küldött tájékoztatást az állítólagos beadványtevő 
elérhetőségeinek egyikére sem. 

Válaszában azonban nem fejti ki, milyen indokból nem tájékoztatta azokat a beadványtevőket, 
akik esetében a fenti probléma nem állt fenn. Leveléből nem lehet másra következtetni, mint hogy 
a beadványtevők ezekben az esetekben olyan okból nem kaptak saját ügyükben tájékoztatást, 
amely semmilyen módon nem kapcsolódott saját ügyükhöz: nevezetesen, a más állítólagos 
beadványtevők címéről küldött panaszokra adott automatikus válasz tapasztalatai nyomán. Ez az 
indok azonban bizonyára nem állja meg a helyét, hiszen egyben azt is igazolná, hogy a levelében 
kifejtett problémás esetek tanulságát levonva Ön egyetlen, az Ön hivatalának panasztételre kialakított 
elektronikus elérhetőségeit használó beadványtevőt se tájékoztasson ügyének kimeneteléről. Mivel 
bizonyosak vagyunk benne, hogy ez a hivatal ügyfélbarát hozzáállásával nem lenne 
összeegyeztethető, s ezért nem lehet az Ön álláspontja sem, sajnos nem találunk magyarázatot a 
beadványtevők tájékoztatásának elmaradására. E magyarázat hiányában pedig a beadványtevők 
illetve a nyilvánosság könnyen vonhatják le azt a következtetést, hogy az Alapvető Jogok Biztosa 
nem partnerként tekintett rájuk, és bizalmukat hiába fektették a hivatalba. 

Levelében nem fejtette ki, hogy a kampányunk keretében benyújtott egyéni panaszindítványokban 
kezdeményezett ügyek mely szakaszában adott tájékoztatásnak kell tekintsük levelét, mivel nem 
hivatkozik sem az Abjtv., sem pedig a 2/2012 (I. 20.) AJB utasítás alkalmazott rendelkezéseire. 
Ön azt írja, a szóban forgó indítványok mindegyikét önálló ügyként, külön ügyszámon érkeztették 
és iktatták munkatársai. Nem világos azonban ezen ügyek kimenetele. Amennyiben Ön a 
beérkezett panaszokat elutasította, az Abjtv. 20. § (4) bekezdése lenne alkalmazandó, amelynek 
értelmében az „alapvető jogok biztosa a beadvány elutasításáról a beadványtevőt értesíti.” 
Hasonlóképp, az Ön által hivatkozott 2/2012 (I. 20.) AJB utasítás úgy rendelkezik, hogy a 
„beadványozót tájékoztatni kell arról, ha beadványa nem felel meg az Ajbtv.-ben meghatározott 
feltételeknek.” (5. §). Mivel Ön a beadványtevőket – levelének tanulsága szerint – nem értesítette 
és nem tájékoztatta, arra kell következtetnünk, hogy a beadványokat nem utasította el. 
Amennyiben azonban a beadványok nyomán vizsgálatot indított, és levelében nem az elutasítás 
okairól, hanem az indított vizsgálat eredményeiről tájékoztatott, úgy az Abjtv. 29. §-át alkalmazta 
volna, amelynek értelmében az „alapvető jogok biztosa a lefolytatott vizsgálat eredményéről, 
illetve esetleges intézkedéséről a beadványtevőt értesíti.” A beadványtevők értesítésének 
elmaradásából kénytelenek vagyunk arra következtetni, hogy vizsgálatra sem került sor egyéni 
panaszindítvány nyomán. E lehetőségek kizárása után csak arra következtethetünk, hogy Ön 
hivatalból indított vizsgálatot a panaszokban foglalt információk, érvek nyomán, s ennek a 
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vizsgálatnak az eredményeit közölte. Amennyiben ez így van, jogszabályba nem ütközik a 
tájékoztatás elmaradása. Ez azonban nem csökkenti a fentiek jelentőségét: a tájékoztatás 
megtagadása súlyosan veszélyezteti az ombudsmani jogvédelembe vetett bizalmat, az Alapvető 
Jogok Biztosa és a benne bízó, munkáját segítő állampolgárok partnerségi viszonyát. 

Mivel biztosak vagyunk benne, hogy e partnerségi viszonyt, s az állampolgárok bizalmát Ön 
legalább akkora értéknek tekinti, mint mi, azt reméljük, hivatala méltóságának és népszerűségének 
megőrzése érdekében a jövőben nem mulasztja el tájékoztatni azokat a beadványtevőket, akik 
Önbe mint alapvető jogaik utolsó állami őrzőjébe vetették szűkös bizalmukat. 

 

Budapest, 2014. november 18. 

 

Üdvözlettel, 

 

 

Mráz Attila 

programvezető 

Politikai Részvételi Jogi Program 

Társaság a Szabadságjogokért 


