Választási és népszavazási ügyek a Kúrián
A videó leírása: A Kúria tájékoztató kisfilmjei a legfőbb bírói fórum működését, feladatait és az
ügyek elbírálásának folyamatát ismertetik közérthető formában. A videó arról tájékoztat, hogy
mi a folyamata a választási és népszavazási ügyek felülvizsgálatának.
[aláfestő zene elindul]
Narrátor: Választási ügyek.
A Kúria választási ügyekben a Nemzeti Választási Bizottság határozata ellen benyújtott
felülvizsgálati kérelmeket bírálja el. Bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet az ügyben érintett
terjeszthet elő. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelemnek a következő követelményeknek kell
megfelelnie:
▪

A bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a
megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a
választási bizottsághoz.

▪

A bírósági felülvizsgálati kérelmet személyesen vagy levélben, illetve minősített
elektronikus aláírással ellátva lehet benyújtani.

▪

A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező.

▪

A kérelemnek tartalmaznia kell továbbá a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét
(székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

▪

a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, a magyar állampolgárságát igazoló
okiratának típusát és számát, vagy szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi
számát.

▪

A bírósági felülvizsgálati kérelemben jogszabálysértésre kell hivatkozni, a kérelemben
új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A felülvizsgálati kérelmet a választási iroda a beérkezést követő napon 9 óráig felterjeszti a
Kúriára, amely innentől rövid határidővel, három napon belül köteles döntést hozni. A Kúria
nemperes eljárásban, tárgyalás tartása nélkül, három hivatásos bíróból álló tanácsban jár el.
Amennyiben a felülvizsgálati kérelem nem felel meg a minimális formai és tartalmi
követelményeknek, a Kúria érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a kérelmet. A felülvizsgálati

eljárásban hiánypótlásnak nincs helye. Ha megfelel a követelményeknek, akkor érdemben
elbírálja a kérelmet. A Kúria a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást
megvizsgálja, és ennek alapján a határozatot helybenhagyja vagy megváltoztatja. A Kúria a
döntését közli a felekkel, valamint anonimizált formában nyilvánosságra hozza. A bírósági
eljárás választási ügyekben egyfokú, vagyis a bíróság döntése ellen további jogorvoslatnak
nincs helye.
Népszavazási ügyek.
A népszavazás a közakarat intézményes megnyilvánulását szolgálja, a Kúria kizárólag a
törvényi feltételeknek való megfelelést vizsgálja az elbírálás során, és nem foglal állást a
kérdés célját illetően. Országos népszavazási ügyekben a Kúria a Nemzeti Választási Bizottság
döntéseinek felülvizsgálatával foglalkozik. Helyi népszavazási ügyekben a Kúria kizárólag a
Fővárosi Választási Bizottság határozatainak felülvizsgálata során jár el. A népszavazási ügyek
két csoportra oszthatóak a Nemzeti Választási Bizottság döntései szerint:
▪

a kérdés hitelesítésére vonatkozóan hozott döntések;

▪

a hitelesítést követő aláírásgyűjtéssel kapcsolatos jogorvoslatok.

Országos népszavazás kitűzésére irányuló kezdeményezést magánszemély vagy szervezet
nyújthat be. A választási bizottság dönt arról, hogy a kezdeményező által javasolt kérdés
hitelesíthető-e, vagyis lehet-e népszavazást tartani róla. Ezzel a döntéssel szemben a Kúriához
lehet felülvizsgálati kérelmet benyújtani, aminek a határozat közzétételt követő 15 napon
belül meg kell érkeznie a Kúriára. A Kúriának 90 napon belül kell döntenie, helyi népszavazás
esetén 30 napon belül. A 90 napba az ítélkezési szünet ideje nem számít bele. A Kúria a
választási bizottság döntését helybenhagyja vagy megváltoztatja, új eljárásra nem kötelezheti
a választási bizottságot. A Kúria döntése ellen további jogorvoslatra nincs lehetőség. Nem
lehet népszavazást tartani/a népszavazási kérdést hitelesíteni:
▪

ha a feltenni kívánt kérdés nem egyértelmű;

▪

ha a kérdés az Alaptörvény szerint tiltott tárgykörbe ütközik. (Így nem lehet többek
között országos népszavazás tárgya az Alaptörvény módosítására irányuló kérdés; a
központi költségvetésre vonatkozó vagy Magyarország nemzetközi szerződésben
vállalt kötelezettségét érintő kérdés);

▪

ha népszavazás eredménye alapján a jogalkotási kötelezettség nem az Országgyűlés
hatáskörébe tartozik. (A Kúria a fővárosi szintű helyi népszavazás esetén is vizsgálja,
hogy a kérdés alapján meghozandó önkormányzati rendelet a Fővárosi Közgyűlés
hatáskörébe tartozik-e.)

Az ügyek másik csoportját a hitelesítést követő aláírásgyűjtéssel kapcsolatos jogorvoslatok
képezik. Az aláírásgyűjtéssel kapcsolatos kifogások elbírálása a Nemzeti Választási Bizottság
feladata. A döntésével szemben pedig a Kúriához lehet fordulni felülvizsgálat iránt. Mindkét
esetben a jogorvoslati kérelem benyújtására, valamint a Kúria általi elbírálására is 5 nap áll
rendelkezésre. További információ a www.kuria-birosag.hu oldalon.

