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~ (1) bekezdése alapján az alábbi
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alkotmányjogi panasz indítványl

v{

terjesztem elő:

Kérem a tisl1dt Aikotlmínybiróságot hob'y <illapitsa meg az.ofsz.ággyíí1Csiképviselők ,<Ílasz.tásáról szóló 20 l i. évi
ccm. törveny (tm';ibbiaJ,.ban: Ok,:rv.) 15. 9 (l 1-(4) bekezdései és l ti. ~ a)-g~:) pontjai, alaz a 15. ~ teljes n:::!jedclmében
éS;l I\í. ~ tc1jes ierjedelmében (tön:déks72vazatra vonatkozó slabályozások) alapiörvény-dkm:stk
6s az Abj\'.-ll. S (l)
bckcl.dése alapján viss;;amenókgesen semmisítse meg <volat, mivel séltik az Alap1örvény xxm. ~:ikk (J)
bckcl.désébeH cs 2. cikk cl) bckezdéséb;;Il (valasztói akarat. közvetkm:ég cs yMasztójog egyenlösége) foglaltaka1.
EgyideJűleg indítványozon! a 201-J.. évi országgyülési ké:pvisdó választits során az Okvlv. abplörvény-dknu;
16.
alapján megúllapított országos listás cli::dmény megsemmisítését is

s-a

15. ~-a és

1., A megscUtmlsiteni kérI jogszab~lhi rcndeJkcziSs(ek). birÓi dÖntések mcgncvuése, a hJI:lridő-számit;íshoz sziikscgc~
ad:Hok köziése

{éi

i012crő~;ítélel káhcj:vete1ének idÖponlja

~tl

i.l Ml:g:>l:mmisiteni kéJ1 jo~sz:jb;ilyi rendelkezések:
lJ.1. Ohlv. IS. ~S Jó ~-aí:
lS. ~ (l ) Töredékszavazatnak minősül az egyéni "álaszlÓkeJiiÍClben
,i) a nMnd~Jlllll1Gjnem szerzo jelöltre leadott szavazat, valamint
!!

h) J mandátumot szerz.ő jelölt SZJvJzataiból a második leglöbb szavazatot elérü jelölt eggyel növelI SZJvJültainak
kiVOfiilsaut,lJ1fcnnmaradó sZ.avai:atsl.:lm.
(2) HJ az egyéni vúlasztókcrüktben a legtöbb SZJv,WllOlkél vagy tÖbbjelölt egycnlÖ sl..<:lvazJtszálllmaiszem meg.
töredékszavJzatnak minősül (lZadott q,'ycni vá!asztókerűJctben nünden egyéni vúlasztókeJiileti jelöltre leadott szavazat.
(3J Az öllúllo pirtlis1J tÖredékszavazatainak 3 párt önálló egyéni választókerületi.lelőltjeinek lörcdéksz.aVUillaj
sl.á1l1í~mak
(-J.) A közös páI11Jsl<llörcdéksz;Jvazatainak a pirilista állÍl.áS3b:m részt vcvőd'pm1ok közös -- ugymwzoll piliok
részvétclévci :illiiott - egyéni választókcliilcti jclöltjeinek töredekszavuatai wimitanak
16. ~ Az ofSÓgoS listáról megszerczheto mandélt1Jillokat a kövctkező e1j;írás szerint kell kiosztani:
a) a 14. ~ (l) és (2) bekezdése alap'ján mand,itumszerzésrcjogosult pál1listás si':avazataimk szamího!. a 15. ~-ban
foglaiíak alapján hozá kcll adni az adon páli törcdékwav3zat(lit ía továbbiakban: p{Jrt.listárnjutó sj:avazntok száma).
b) ,:1 pártli st.ákrajutó s".av,Eatok szúmút öss;;c kell adni (a tovjbbiakban: összes pál1listás s/avazat) ..
~:)al. összes púrHistás S7.aVaz,ltotés (Jnemzctiségi list:Jkr(l leadot! szavaz(ltokat összc keH adni (3 továbbiakban: összes
orslúgos lislás Si',:l\'JLlt).
d) az ÖSSl.esorsl.Úgos listns sl.(Jvuaiot cl kell osztani kiicncvenhúromm31, cs az eredmén)i tovúbb kell os;;lalli
m:ggycJ. 3/: igy k.apott hányados (~gé;;;l.része a kcdvcmténycs kvóta ..
Cl ha cg) adott nemzetiségi listára jutó sZJynatok száma na~,'yobb vagy egyenlő, mint a kedvezményes hal,L a/
adott neilvetiscgl lisia kap cgy ked\\;zlIlenyes mandátumot: egy nemzetiségi lista egy kcdvl.?zménycs mandillumo!
kaplIat ;JZorszcigos lislim mcgszerezÍlctü l1iJlidaltmiok sZ;Jmát csökkenteni kell a kiosztott kedvc/.lHcny;;s m;U)(iitulHok
sz;im:lval.
I) az e) pontban leírt cljúnis után megm(lr,ldt l11aJ1d;~lllmokat
fa) 3 14 ~ O) és t2) bekadcsc alapjan mand,íwmszcrzésrejogosnh
p:írllist,ik között, és
ib) az olyan. kedvezményes mandiÍtumot szerzet111emzdiségi lisJ:jk közöt1 keH kiosztani, amel\' ncmzetisé~i list,l1,ra
kadol1 sz.é1va7.aloks?.áma cleri a lA ~ O) beKczdésben megllatározolt százaléknak megfelelő sZ;J~'azatsz;iJl1ot:'
g) az f) pont sz.crinti mandátumok kioszl,íS3 a következ;) eljá rás s7crÜlt törién.ik:
ga) össze kell áliíl.ani egy l:lbhúatoL mnelYllek első sorát a p,íJi1iS!ákrajuI6 szavazatok száma, ilkive a nemzetiségi
JislákIa lcadoit - a kedvezményes hatával csokkentett - SZ;I\'é1zalokszáma (a tov:íbbiakban: sl.ava:.r,ltok) képc/ik:
minden pártlista, illetve nemzetiségi Jista szavazC!taialatt képezünk egy sLámoszlopot, amelynek első száma :.lZildott
JiS!;:ls7.avazatainak a fde, a következo sz<íma harmada, (l ncgyede stb.,
gb) J láblant segílsiSgévcllönóuK <Jmandálumok kIOsztása: meg kell keresIll a láb1áL::atbanelőforduló legnagyobb
szinnol: <Jmdyik lISta sLámoszlopábanialálJuk meg azL JZ a lisla kap egy 11l,mdálwlioL CLtkövetően illeg keH keresni a
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követkcző kgn"gyübh szárrlÜ\: amelyik lisl;) o';;7.lopában
tal;::ljl1kmeg :17.1..
<lZ<llista kap q;y mandMmnot czt a7.
eJj<:ídst fj)lyt3tjuk. 'lúg az összes mandátufll kiosztásr:l nem kerüL
gc) Ha cl túbb7.atb:m több lista "latt cgyenlő s7ámo!-.vannak. és eacl a's7,;lv;m,ts?,,1mmalmand:ítumho7. j lltn;)nak. de a
megszerezhető mandátumok s1.<Ím:lkevesebb. mint az azonos S7.aVa7:ltotelért listák s7.áma"akkor a lista sors7.<)ma
szerinti sorrendben kell kiosztani a mand:ítumokat."
1.2. liJlL?Ji~ős7árJ:Ül~Lsho?
s.!j)ki(r~llqatoJ kö~J~se:
A Kúria 20 I :L04.22-i keltü. K,,;kJU 7.502, SI:. végzését 20 14,04.28-án. hétfőn vettem M.
Z,JV.l',t~pl,()Iy~m:}~y'l}.J)j?.tQ.~.í!.(;tLiQgJI1~Er:tQY~~~.~.'r
XXIII. cikk (ll bekezdés.
2..cikk (t) bekezdés
Vúiaszlói akarat. közvetlenség és választójog egyenlősége.
3..AJ.;,9j'~~~11~.1l.~r:im<j'!
séch1iüW~'i.(ü.i!£~Jjill'.~i.III~giI.!.4i!fl
sálli!j-<:
iJI4QI;;~iLM.A!D.Rt
örr~lb,E;n ~i?Josi~Qt.tJ.Qg,~ésdm~ll~hLc;.l~.ege.o..Qü:üü!i).!l.1~
..~~~.~ ....;!..R~lj.Q!léneLt.QvickJL
;~!
..
Qill'.h~ hO?Qtt bí[Q.Ujönté.£flL~l~Ü~
:1.i. A.bö7.'::.~lcn éri&ettscg bi:r.onvítása il bí.rósági végzéss\?l cs az eljáráfi megindítás,ínClk okai:
A Kúria 20! .t,04 22-i kdtü. Kvk. 11.37,502. sz. végzése szerint ,l Nemze1i VálasztJsi Bi7.otts:íg 1044/20 I4. sz. hiltároz:lta
eJ]eni felülvizsgálati c!j,ir:'1sbankérdmez:öként. a7a7.idként vettem részt.
A v:j]aSí1<Ísidj(lr;ísban \':ílas7t6ként veszek rés7t.
clj<irús megindít<ísának kgfonto~abb oka. hogy orsdggyülési képviselő v;í!asztás csak négy évente van. azaz
lTIcgis!rddheteilcn esemény. Toy,íbbi ok. hogy az én egyéni v;í!asztókerükii kö?'vetJen snn'azaiomat fc:lh:Jszn;ílják
nem kÖi'wtlcn. a válasl:tói akaratomat nélkülöző ..a vr,las7.tójog eg:venlőségét sé!1ő. az ors1.,ígos list;);:;kÖ7Tctkn
\'álas7.Usi eredményt megh:JmisiJó ún. törcdéks7.avazat kia!akitás:íra.
/':.•.7

,1"LALAJilpli~!}(~IIY.R~It.hz:!.9.s.í.t()~U9g..s.~r~bD.~Jl.tÍ(..l~m'.e,g,,::
Az AJaptörvény XXIII. eikk (l) kkezdése szerint minden nagykorú m:lgyar álbmpolgárnak joga van ahhoz. hogy
:lZ ors/.ággyűlési képviselők. a helyi önkorrnányzmi képviselők és polgárrnesterelc valamint :lZ t~mópai parlarncnti
képvisdók vú!as7.lásún választó és választható Jegyer!.
Az Alaptörvény 2. cikk fl) bekezdése szerint az orsdlggyíiJési képviselőket él választópolgárok <Í!W!;Jnosés
egyenlő vúlas?tójog alapjún, közvetlen és titkos szavazással. a választók <1karatúnak szabad kifejezését biztosító
d!:ls:?:!<bon. sarkalatos törvényben mcghatározott módon \'á!asztjúk.
Az alkotmányjogi panaszomban megsemmisíteni indítv,)nyozolt rcndelkezések, az Ok\'t\-". ] 5. és 16. ~-ai. 6s <1
201-l. évi orsl:flgg)lil6si képviselő villasztfls ezen jogszabúlyhelyek a!apj~m megh<1l<1f07.01t
országos JistiÍs eredményei
al, Alaplörv6nyhen
biztosított választ6i akarat. közvetlen válaszlás és sl:a\'azategyenlős6g jogaimat sértik
sl:emélycmet. konkrét jogvis/onyairnm közvetlenül, ténylegesen és aktuá1isan érintik.
A7.dköyetkcző négy évhen, a kön,1kc?:ő ürsz,igf,'yülési képviselő válas71asig az alaptörvény-ellenes orsz{lgüs listás
eredmények a!:lpj;Jn fd::í!l6 orsz<iggyülés hat::írol:mÍmeg jogaimat és köJe!csségeimet.
A dlas7tójog 31:lptörvényi egyenlősége megkív;~nj:J ho~' n1indcn állandó magyarországi Jakóhc:lJycl rcnd,:Jkc7.ő
v;1lasztópülgár egyenlő S7.,"lY:JZ<litaJ
rendelkezzen
Az én egyéni "áJasztókerükti közvetlen Sl!tvazatomm fdhasl"n,ílják a v{!lasztói akaratomat nélkülözö. nem közvetlen.
töreckks/ava,~al kia1akít{ls,íra. :mJivel megsértik a v[llaszt(\jog egyenlőségét és meghamisítják a kö{vc!len \'{tlasztói
akarat alapjún kialakult list<Ísv,1Jasl:tási eredményeket, amit a lc:ghatúrozattabban ellenzek. Ennek okán <l
s7,:Jva7ófiilkéhen cg~'értel múcn kifejc7eH s7;~ndékom ellenére részt veszck a h3mis országos list:);:;eredmény
kiabkitásában
tln.

'LJ.[J~i()kQJ,j.s.,!m.íJI~!\t;,J1Qgy ..~ ..s~x~Jm~z..;;!.1j.Qg~0,11;;íb'Ql;.
..lrlj{!1.~.Ugtll,~tc.s.í:}~.<~!.N~mt()r.\'.~:!l.I.m.<;'g.i.~I.<il.t.r.~r.lc!.c.lk~ds.t:i.y<::t

t\l:.AlJ<:.Q1.!l};)!!Yb.írós{ll!
kor;fu,bi hahiI:QPlwinak tov,lbbé!ése:
Al: Allwtmánybirósiig il 22í20 12. (V ll.) AB liatározatban megúllapítolta, hogy az Alaptörvény hatiJyba lépése dőlt
hozott koráhbi h:.Jt{lwl£ltaibanazon aJapénékekre, emheri jogokra és szabads<igokra. toviibbá :.IJko'Jllfmyos
intézményekre yomHkol:ó megill1apWisok. amelyek az .'\bp,örvényben nem változtak meg alapvetően, érvényesek
mamdnak. A határozat kimondtil. hogy az elöző ,&Jkotmiiny és az Alaptörvény egyes rendelkel:ései tartalmi egyaősége
esetén éppen Jlem a korflbhí alkotmánybír6sági döntésben megjclenö jogelwk ,)!véteiél. hanem azok figyelmen kívül
hagyilsúI kell indoblni.
Ajdcn hC;ld\':ínyban czért építhetek a7.A1:Jptörvény hatalyba lépése elötti aJko1m::ínybír6s<igihat:írozatokban
fogJallakra.

A0 aiko11TI;jllvioGJ.
!Xi!}3Szokaz; At~illtöryénvben biztosított jogQk sérelmén: al1illíthatók:
4/20J4. (1. W) AB hatlÍro7at HiI cs [42! bekezdései S7.crintaz: Alkotm;Jnybiróságról szóló 201 J. évi CL!. törvény
(todhbi;ikb,1l1: Abjv.) Abty. 26. ~-han és 27. ~-aiban s7~1b<ilY07:0tt
alkotmányjogi panaszok esetében a7 indítványozówlk
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:lI. Alaptörvényben biztosüoitjogának
scrclmcrc kell
hivalkoznia, Az Abtv. szövege s/Úndékosall haSJ.H<íijaej:.ta
lúgabb értclmií mcgfogalmaz<ÍsL lehelővé: 1éve el,áltaL hogy az aJkotmúm:jogi panasl.1 bcnYl\jtók ~eAlaptörvcuy
SZ~lbads;}gés Felelősscg címü részében talúJható aJapjogokon iúl az abptörvény olyan rcnddked:seire is aJapühassák
bC<iddnyaikat. amelyck szjmukra vabmilyen cgycb jogot biLtosílanak A jogalkot6 ezcn 5t:;1ndckál crősiíi (]I, Abt\'.
ja\aslat:'lhoz fíízöH indokolás ;von része is, amely szerint ,,! f!ontos,. liogy a pamiSj'.ttovábbra se csak »abpjogserclcm"
esetén !chessen bcny4jtani., dc egyeni jogvéddmi intézmény mivollúbóJ kifolyólag bflrmely alaptórvényi rendclkc/.csre
alap0l.va scm, hanem az»AJaptorvényhen biztosÍloU jogok« sérelme eset én lehessen a/. AB-lioL forduÍni."

Tclüt a.idcn beadványban hivatkot:hatok az Abptörvén)' S;;:\badsiÍg és Felelősség címü rési'cb~:n tal<ilbató alapvctő
jogai mon kivül m<Ísalaptörvényi jogai mra is.
t,.~:~ít~!?~1.Ú?j
..l:~i1.~!?!.,.q:.~lt<:\l!lQn:~1!li
..~).i!j,i~j.{M.Jil.Q.j.;\
...(L./,I.!:~.ll~J.i;!Q.0;t ..tj,\!',!~.i)~;.Ü;
AL Alaptölvény B) cikk (l) bekezdése szerint MagyaWl's.LÚgfüggetlen, dClJlOkratikus jogúHarn. A B) cikk () j
bc!::czc!éscsLerint a kÖLhataJom fOIIása a nép, amely hatalmát a (4) bekcJ:dés szerint a választott képviselőI Útj ill L Illetve
klvétc'ksen kÖl',vetknül gyakorolja. A népszuvc:l'enüás dve alapjiu Ll nép al', alkotminy d[ogad{ls~il kö\'ctőcn allnak
keretei köú:itt érvéllyesHlJeü clközhatalom gyakorlásáa vonatko/'.ó döntési jogát. AL lUaptörvény szerint a nép nern
csupún fornisa a közhata.lolJUiJ.k, halJOil annak konstitnálását kövCtÖCila Bj cikk (-tl bckc/.(ks6lxn foglaltak aJapj<in
n:s/:t is vc:sz a J-.öl.hataJom gyaJ-.orhis:íban, Al Alkotmc\nybiróság kirnoudia, hogya v(ÍJas/':tópolgárok kit.<iróJagaz aklh
vúbs:.-:lójog nég,y év~:nkénÜ ~;';tkorUsa révén tudnak bcfolyilst gyaJ-.orolni a képviseleti s/.crvck, küiönöskc;ppen ~U
Ors!.úggyülés öss;r:etétcJcrí:: Epp~~nezért, "akúr al egycnlőség, akár al. :íltahinosság bármifCk korlátoósa csak igen
jdcnl.ös elvi indokból fogadható cl cs egyel'.te1hdó össze az AlkotmáiJl1yal." [6/! 991. (ll. 28.) AB hali.ÍrOi'ill,ABH 1991..
19,20.)
A valaSzlOjogOí.az Alaptörvény xxm. cii'Js:egarantá~ia, Az itllalúUlató válaSLEójogi szabályok a népszuvereHi1ás
elvének, valalnint a demokráda követelményének konkrét megvalósllhisi fonni!. Ebből követke.Lik, hogy a nép
közvetett hatalomgyakorlásánalc vagyis az aktív válaszli..\iognak a koriátodlsa egysz~:rsmind a B) cikkben [;)gla1t
dClUokrúcia és népsLUverenitás elveinek a korlÚ1:ozúsÚ1:
is jelemi. "A demokrácia dvén alapuló politikai rends,,,;er
dellgedhetet1en feltétele a stabli, jogszeriíen és kiszúmíthaló módon működ ő válasZí.ási rendszer." A választói akaralnak
a váiaSLtások JÚérl való kifejezése ugyanis a közhatalmat gyakorló képviseleti szerveket "konstituálja. leg~ülLálja és
Jcgilimi/.álja." [39/200l. (Ix. 25.) AB határozat ABB 2002. 273,279.1
AL Alkotmánybiróság korábbi gyakorlata sodm azt is kimondta. hogy a választójog'~[ojlyan alapvető jog. amely aL
állalnpolgáro1r,nak 32 álla.mi hatalom gyakorlásúban való részvételét hivatott biztositani és amelynek érvényesülése azt a
követelményt támasztja n állam.mal SZembeli. hogy biztosítsa gyakodásinak feltételeit és jogszabúly ... az AJ.kolniiÍU) i::.
~ (2) bekel,désben foglalt előírásnak megfelelően törvény ... határozza m~:ggyakorlásának módjúl, rendjé!. valamint
garanciáit." [ú3/B/l'N1. AB határozat ABH 1996, 509, 516.j Ebből következően a \'áJasLtójog olyan a1apjog, amdy
kidIrólag al',arra VOuatKOLÓ
szabályozúsban meg.nyildnuló állami közremüködés révén én:ényesülhd, vagyis
gyakorlásán<'lK fdlét('!cH, körü1.méllyeÜ 'lZ úllam biztositani hi.vatol!' A választÓjog ebből a szempontból tehát kettős
fUHkcióval rendelkező alapjog; egyrészt a vMasz1ójog a közügyek vitdéb(:ll való részvételt, valarnint a közhatalmi
dÖHtéshoLatal kö/sdell fonn{úát testesíti meg az úllampolgürok oldalúroL másrészt a képviseleti szerv létrehozásának
és kgitimácios báLisának eszközeként is szolgáL
A valas:Lt6jog alanyi olda hm a választójogosultság, miHI az úllampolgár politikai aiapJoga áiL A választójog al
Aiaptörvenyben elismeJL ... él népsLUverenitús elvének érvé11yTejuHa tását garantáló .. alapvdő jog. ll. vúlasl',tójog alanyi
o1dalún alapvetően a vúlasztúsra jogosult állampolgár aL011szabadsága áll, amelynek birtokában jogosult eldönteni.
hogy gyakorolja ..e a vúiasztójogát vagy sem. illetve, hogy kire adja le sl..avazatút.
A v;üasztó.l0g gyakorlás~Jllak bÍJ:tosÍlása érdekében az állanmak akliv magatartást kelltanúsi1ania. A "álaszt0jog
intézményvéddmi olda1<1naz állam a válas,:tójog gyJkorlását lehetövé tevő, azt elősegítő szabályok megalkotására. és
awk éf\.ényesítésére köteles. AL állam mtézményvéddl1lÍ kötclelel[ségéből követkeúk, hogy nem gördithet ol) öll
akadályt a választójog gyakorlús3 ck, amely a vidasLlási részvételt alaptörvény-elknesell korlátowá, A "álasztójog.
mmt 3lanyi jog érvényesítÍlctőségének kltélele tehát. hogy az állam a dlasztójog gyakorlásút bdosilsa, és azt
megfelelő garancüikkal védje,
A v;HasztóJOg alanyi oldala cs az azt garantáló állami intézmcnyvcdcJmi köte!czettség kerelcj között a \'~llasztójogi
rendszer konkret szab;ilyot:,isára né7ve az Alkotmánybíróság a következő !:,']'akorhltot alakította ki, Az
Alkotmánybiróság a ú:>!B/1995, AB határozatban kimondta, hogy "az OrsLággyülés sLélcs döntési sIabadsággal
renddlu,;zik a választási rendszer megválasztása, a vMaszt!lsi ei.Fí.rássLJbályainak meg<illapítása SOráJLA törvén) hozó
szabadon határozza meg il valaszlókerü1eti rcndsLereket ajc1öltáHítilS, a szavaLáé; és a lHllildáttunszerzés rendjét. Az
Orszjggyüks ezi a döntési szabadságát a válasLtójogi szabillyok megalkotása Sor<Í1iis, csak az Alkotm:mv ke;clci
között gyakorolhatja, ügy köteles ezekct a szabályokat meghozni. hogy azok az Alkotmány rcndelke,t.éseivd llC
ütközzcnek, Alkotmállyban szabjlyozoli alapvető jogot alkotmányellcnes módon nc Korlátoua.nak.'" (ABH l Y'/6. 50'),
.'il3.)
.
.
Az AlkotH1;inybíróság gyakorJat<ibóJ a fentiek szerini at: követkeúk, hOh'ya vaJasztójognak lényeges szerepe van ;1
ténylegesen miiködő demokrácia érvényesülesében. Az ;Htal;1nosés C!:,']'cnI6v(ilasztójog maradéktalan biztosit;'isa ,)llal
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érhető d. lwgy a mcgvúlasz10H (1örvén~'ho7.ó) ha1alclln és
az últala dfogadott döntések (töryény(~k) Jcgitímibsa ne
legyen megkérd(íjekzheti:i.
Az ;ílbm alapvctően széJes mérlegeksi khetőséget (:Ivel' a konkrét s7.abályoz,ís 1criiktén, a
VÚLiSllójog g:yakorl:ísfmak fcUé:tclci azonban nem nehezíthetik meg a népakarat szabad kif('jc/éséL toy;íbbá ncm
gátolhati:ík a választójoghan
kitcljescdő döntesi szabadsjgot. Ritkán lehet önmagában cgyctlen v:)1asJt,isi s7ab:ílyról
vah'Y valamely "::ilasztqjogi jogintézményrőlmcg;i1lnpítani.
hogy az a s7abad v;ílasztcist kor!Jto7.7a. A v:ilaszt:isi
s7ab:ílyoknak összcsségébcn ken megtClc1niük nnnak a köyctclmcnynck.
hogy mindcnck feJett n v;11as7.tók
vdemcnyénck
szabad kif~íezését segitsék dő.
l\.~:áhl~;rtQj{)g.!?;Y;I_~~~!:l:Í:i~;L;}?bJ;}RtQD.'Ú)I_~~r!;~)Jn~!?~_!L
A tentiekt
pontos itja az Alaptörvény 2, cikk (I) beke7.dése. misIerint a1 ors1úggyií1ési képviselőket a vúJas7.tópolgúrok
:ílt;"ll:ínos és egycnlő v;ílasl',tójog ;llapjfm. kÖTV'ctkn és titkos s7:w:n<Í5saL a vMas7.tók akarat:ínak shlb;"ld kif(jc/ését
bi7.tosító v;\Ia S7.t;\son, sarkatüos törvényben meghat\rozütt
módondla~ztjúk.
/\ fenti "A \';ilas/'tási rendsL.er alaptörvényi alapjai (az lI2013 (l 7) AB határozat tükrében)" dm a!atti szöveg 4.
bekezdéséb6l idézem: "A választójog alanyi oJdaLín alapvetően a választásra jogosulI Mlampolg~lr azon Sl'.ab<1ds3ga úJL
amelynek birtokában jogosult ddönlem. hogy' gyakoroJja-e a \'álasztójogüt \'agy sem. illetve. hogy kire aetia le
s7.a\';F~lt;it .",
JVlive1 az Abp!örvélJY nem tartalmaz kor1átozá~t arTa nézve. hogy aválaszt.ói jogok időben meddtg hatályosulnak.
ezért
azok a \fdasztási elj{I!'ÚSkezdetétől a választ.ási eljárás végéig, a rnandáiumokjogerós
megál1apit.ás{tig hatnak. f:ppen
t'l':én a vúJasztói akarat (gyakorolja ..e válas;.tójog;ít vagy nem és kire adja le szavazatflt) az egé~z vMasztási eljárás sodn
én'ényesiiL ilIetvc érvényesülnie kellene. De el': a jeknlegi szabályozás esetében sajnos nem igy van.

A vúla~ztóiQglQr\'~!lvi.sza.tníJyozása:
Az Ok\'!\'. 2, ~ (l) bekezdése

értelmében

fl

választqiog

gyakorhísa

a választópolgúr

szabad elhauírozásán

a1<JpuL

/\ Vc,-ben a szava?:ats7.{lmhlással bezárólag (Ve. 1R8-20 l. ts 291-294. ~-ok) minden egyéJielmüen és az
alaptörvénynek
mcgtdelöen
szahályozott és a s?:abéllyo7.flsnak megfelelően öss?:eszámolják az ef.:,'yéni és a listás
szava7atükal.
Eddig;1 dbs?:lói akarat is cgyértelmü, e!{\Tészt az (~gyéni sz,lYazóJapokon kÖ7.vet1cnül leadott sZ;Jv;17.atokhan m;ísrés7.t
a listás s7.av<11ólapokon kÖ7vctknüllcaoott
szav:mltokban tükröződik és nem sérüJ,
Az 010.1'/. 12. ~ Ol bekezdés J) pon~ja s?:crint fl1inden lTIJgyarorsl:\gi Jakóhc!J:vd rcndelkező
v:ílas7.tókcriikti.iclö!trc
és a b) pontja sZ(Tint eg~/ pÚli]ist'úra s7.a\'alhat - kÖ7vetlenül.

véllas7.tópolg<Ír cgy egyéni

TCh{il az orsl'ággyülési képviselő vMasi':lási rends:(erbcn rninden magyarors7úgi lakóhelJye1 rendelke7.ő v:ílasl'tópo!g;"ir
két S:7.{\\'il73tt31rendelkezik. egy közvetlen egyénivel é:" egy köz\'e!lcn list{lssaL 3nü cu:tjelenli. hOgY:l Sf.:l'.'371ls1wr a
kÖ.(Wllenség és a választójog egycnlósége is fennáll!,
De a SZ:lv:l7.,ltok öss7.esz,ímlúl:ísa utún. az eredmény megáJlapításakor
megvúltozik a helyzet. mivel belép a képbe
SztéÍlin eh'lárs ta felbomlott Szovjehmió diktálora volt). Korábban halloHmn vahlhoL hogy Sztálin elv!árs valamikor
régen azt mondta nem az a lényeg hogyan szavaznak. hanem ilZ hogyan sz.(~molnak.
A S7.<l\:m'ls c1ötti kétk1c közvet1cn sZ:JY;173tból a7. eredmény mcgMbpitjsakor
háromféle lesz, mivel az Okvtv, 15. ~-a
bizonyos cf.'yéni s7.av3zatokból kre:~! egy új listás szavazatfajtM, az ún, töredékszavazatot.
amcly mM nem közvetlen
S7:lVa?:<lt.TehM a yálasztúsi rendszerben ;17.eredmény l11cg;iHapításakor cgytCle közvetlen egyéni szavazm és kétfCk
!istús szavuzat létezik. amelyek közül az egyik. a választópolgúr által leadott szavazat közvetlen szavazat. a méÍsik 37.
ún. töredéksz;)vcL(at nem közvetlen szavazat
A Vc. tÖiyény csak kétféle szavazólapot ismer. a?: 5. sz. melkklctc tartalmau;J az cgyéni sZ;Jv;J7.ólap adatt;lrIalmát, a ('.
S7 mclk'kleie pedig a list;is szava7.ólap adattaJial1n,H. Dc egyiken sem szercpel a7 ún. törcdéksza''-azal és nincs külön
s7,;.n'~izólap sem a törcdékS7av:E;Jtok lcadjsára.
TehM <"liörcdéksz;wa7a{ok
nem a v;\lasztópolgtirok
állal leadott kÖ7.vetkn sznvazaiok, han cm a \'áJas?tópolg;hok
kÖT\'cllcn s?:lvazai;"linak egy rés:;:éből a jogalkotó Mtal kép?:ctt Sl.;lVa7,atok (Okv1V, IS, ~).Ez azl jelenti, hogy iJ
VÚLiS7.1<Ísirends7er bizonyos kÖf.ycl1cn egyéni sl.ava7atobt
kétS7.cr VCS7- figyelcmbe a véÍlas;:tisi eredmény
meg:1li<"lpit:í~akor.
Az cl tény. hogya töredéksz:a\'a;,(t[oK nem a válas:7.t.ópoigárok általleadoH közvetlen szaY3zatok ellentétes a vábs:dói
akaratial és a közvetlenség elvéve! (Alaptörvény XXlTL cikk (l) bekeL.dés és 2. cikk (1) bekezdés}, /\z a lény pedig.
hogya ,,'Ú!as71ási rendszer bi;onyos szav:natokat kétszer vesz figyelembe. ellent.étes a vúlas7tójog egyenlő<;égével
(Alapiörvény xxm, cikk (1) bekezdés és 2, cin (I) bekc?cks),
]VJúsképp megfogalmazva
a jelenlegi ors:d!ggyíílési képYisdő v{llasztúsi rends/crben egyféle v:ílaSl':tó (a
és kétféle si'm,i/ó van: a vMasLlópol gár és a jogalkotó. bár a jogaJkotóv:ílasztójoggal
nem rende1kczik.
\'áJaulópoJgárnak
két közvetlen szavazma van, az egyéni és a listás SZ<IV3Z3t(Okvt.\'. 12. ~ (l J bekezdés
pontjai L a jogalkotónak egyféle nem közvetlen. listás s/ava711la vall. az ún. töredékszav<llilt. (Ob,tv. 15,

válasi'tópolg<Ír)
A
a) és bl
~ fl) {x'.kezdés).
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amivd torzÍlja a v<Ílasztási rell<1S/',C rt, vagy konkrétan
Et: pedig a feHl lek sl,crint 31aplörv.::n>'.,dknl.'s.
ELért illciíl\'únyozom

J

l1lcgfogaím<l/Va, meghamisi!ja il vábst.lási crcdmén:vckcL

töredéksl.<lvazatra vonatkozó minden törvényi szab,Hyozás alaplölvény-dkn~:sség

okán történő

VlSSl,cl!Ucnölcgcs meg:-.cmmisii.::sCi, E/'(:k a szabályolások: Ohtv. 15. S (i )-(4) bckc/.ck:~á (:S 16, ~ aj-gc) pontok, azaz
a lS, S teljes tcrjedelmébcn és íl 16. ~ tc~ics terjedelmében,

Egyid(jükg alaplör\'élly ..eHeuesség okán inditványozorn az Okvtv, 15, ~.a és K
lislils i~rcdméllYmegsemmisítését.

s-a alapján mcgúl1apitott ors.dgos

,'ic Annak belllutalása, húgy az lllclitvánvozó ajogorvoslati lehetőségeit kllneritette. vagy iOf..'.or,,:os1Jti
lel:tctőség ~llCS
gjmürJ biztositva:
A Kúria 2014.0,,1-.22-i keltu, l(xk.U.:n.502. sz. végzésének 3. oldal l bekezdése szerim il tü\'abbijogorvosbi kizárt. A
Kúna a v6gL6sében a Nemzeti ValasztJ:Í.siBizottság 1044/2014. sz. lwlirrozata elle.ni felülvizsgálati kérelmemet érde.mi
vizsgálat nélkül elutasilOltll, mi\'Cl hátrányos an}Jgi helyzetem okrut II kötelező ügy\'cdi képviselet (Ve, 224, ~ (5)
bekezdés) költségei! megfizetni Hem tudtam és púnfogó ügyvéd kirendelésére ezen eljárúsban a végzés szen nt nem voli
lehetőség (végzés 2. oldali). bekezdés).
A Kúria Kvk.1U7.5ü2. sz. végzése :.lztbizonyilja, hogy másjogorvosJati
["::D\ldkezcscmre állókat l.JmerÍtettem,

út nem ill rendelkezésemre. l1ktve

il

6. Nvilatkoz;jt dlTÓLhog\' d?:iigvbcn van-c fo!v;mlatban fclÜl\i?:sg;ilali eljárás a KÚJia elött. iJlctiC anól. hogv
kezdemcnvcziek-c pcnljitJst (jogorvoslat a törvenvcsség erdekéhclJ; az Üi-,'\ben:
Ebben az ügyben nem folyik más fc1ülvizsg:ílati eljárás a Ktuia ciőtt és pcrújítúst scm kezdcmcJiycztcm. mivel ilyet a
Vc. nem ismer.
Kell: Budapest. 2014. május 01,

Indítványozó "üáírúsa
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l. NyilalkOLat az indüvány és a sz('.mélyes adatok nyilvúnosságra hOLhatóságáról

~

.

