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A közérdekű adat kiadása iránt a Magyar Országos Közjegyzői Kamara alperessel szemben inditott per
nyomána 2019. június 14-én kelt, sa FővárosiTörvényszékhez benyújtott alkotmányjogi panaszom
kapcsán a IV/1144-1/2019. számú , s általam 2019. július 11-én átvett hiánypótlási felhivásnak az
abban megjelölt 30 napon belül, csatolva az eredeti alkotmányjogi panaszomat, s annak indokolását
a felhivásnak megfelelően / a sérelmezett bírói döntések miért ellentétesek az Alaptörvény
rendelkezéseivel ? / kiegészítve az alábbiakban teszek eleget:

Altalánosságban mindegyik általam pontosan megjelölt megsértett alaptörvényi rendelkezés
tekintetében leszögezhető, hogy az eljárt biróságok horizontján nem j'elent meg az Alaptörvény, így
aztán az ügyben felmerült tényeket és az alkalmazott jogszabályokat össze sem vetették az
Alaptörvény rendelkezéseivel.

Ha ezt megtették volna, észlelniük kellett volna azt, hogy az általuk alkalmazottjogszabályoknak az
általuk tulajdonított értelmezése, s igy az erre alapított döntésük is ellentétes az Alaptörvény tételes
rendelkezéseivel.

Részletezve:

l. / Az alaptörvény biztosítja mindenkinek a jogát a közérdekű adatok megismeréséhez és
terjesztéséhez. Ez a jog a nemzetközi dokumentumok rendelkezéseivel összhangban csak törvénnyel
és csak az lnfotv. 27.§/2/ bekezdésében meghatározott érdekekbó'l, azok védelmében korlátozható.

Az eljárt bíróságok nem vizsgálták azt, hogy a kiadni kért közérdekű adat kiadása sértené vagy
veszélyeztetné-e ezeket a tételesen felsorolt érdekeket. llyen érdeksérelem vagy annak veszélye
hiányában pedig a közérdekű adatok megismerése az Emberi Jogok Európai Bíróságának a következő
pontban hivatkozott ítéletének indokolása szerint sem korlátozható.

Mivel az általam kiadni kért adatok semmiféle ésszerű megközelítés szerint sem sértik vagy
veszélyeztetik az Infotv. 27. § /2/ bekezdésében meghatározott érdekeket, az eljárt bíróságok döntése
egyértelműen ellentétes az Alaptörvény általam megj'elölt rendelkezésével.

2., A véleménynyilvánítás szabadságához való jog pedig feltételezi, sőt magában foglalja az
információkhoz, s különösen a közérdekű adatokhoz való hozzáférést, azok megismerését.
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