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Alutíro+t Bíró Zol+án Lakcímem
, az Alko+mánybíróságról szoló 2011. évi CLI. törvény Z6 § (1) bekezdése

alapján az alabbi.

alkotmányjogi panasz indí+ványt

terjesz+em elő:

Előre is bocsana+ot kérek a nyelvezetem mio++. Nem ismerem a jogi nyelveze+et,
nem vagyok ügyvéd, magánszemély vagyok. Mivel a népszavazási aláírdsgyűjtés
miatt to+álisan ellehete+lenülök anyagilag ezért nincs pénzem ügyvédre.

Kérem a tisz+elt Alkotmánybíroságot, hogy állapítsa meg a 2013. évi CCXXXVIII.
törvény következő paragrafusainak és azok bekezdéseinek egy része ese+én 18.
§ (2) , 19. § (3) illetve a köve+kező paragrafusok idéze+t bekezdéseit esetén
teljes terjedelemben, 19/A. S ((2), 19/B. § (4), 19/C. § (4),

a.ptőrvény-ellenessé9e+' és semmisítse r"eg azt, mivel sér+i az Alaptörvény B)
cikk (1) bekezdését amely szerint Magyarország függe+len, demokra+ikus
jo^állam Ille+ve sér+i a XV. cihk (2) Magyarország az alapveto jogokat
mindenkinek bdrmely megkülönböz+e+és, neveze+esen faj, szín, nem,
fogyatékosság, nyelv, vallas, poli+ikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi
származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbség+é+el nélkül
biz+osítja.

A panaszom összefoglaló lényege az, hogy relatfve szegény emberként is annyi
jogának kell lennie egy embernek, tehat nekem, mint egy milliárdosnak.

Kérelmem indokolásaként az alábbiakat adom elő;
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l.A

A megsemmisíteni kért jogszabályi rendelkezés(ek),

Kérem az AB-+, hog semmisí+se meg a 2013. évi CCXXXVIII. törvény a
népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint
a népszavazási eljárasról köve+kező részeif. Fon+osnak tartom megjegyezni, nem
a bírság, hanem a bírsaggal való fenyege+és a problémám.

18. § (2) ..... E kö+eleze+tség elmulasztdsa ese+én a Nemzeti Választasi
BizotTság hiva+alből eljarva bírsagot szab ki. A bírság összege minden be nem
nyúj+ott aláírásgyűj+ő ív u+án ezer forint.

19. § (3) ..... E kö+elezettség etmulasztása ese+én a Nemzeti Válasz+dsi
Bizo+tság hivatalból eljárva bírsagot szab ki. A bírsag összege minden be nem
nyúj+ott aláírásgyűj+ő ív után ezer forint.

19/A. § ((2) Az (1) bekezdésben meghatározott köteleze+tség elmulasz+ása
esetén a Nemze+i Választási Bizot+ság hiva+alból eljárva bírságot szab ki. A
bírság összege minden be nem nyúj+o++ aláírásgyűj+ő ív u+dn ezer forint.

19/B. § (4) Az (1) bekezdésben megha+arozott kötelezeHség elmulasz+ása
esetén a Nemze+i Válasz+ási Bizot+ság hiva+alból eljárva bírságot szab ki. A
bírság összege minden be nem nyújtott aláírásgyűjtő ív utan ezer forint.

19/C. § (4) A (2) bekezdésben megha+ározott köteleze+tség elmulasz+ása
esetén a Nemze+i Választási Bizo+tság hivatalből eljárva bírságot szab ki. A
bírság összege minden be nem nyúj+ott aláírasgyuj+o ív u+an ezer forint.

1. B

Bírói döntések megnevezése, a ha+árido-számí+áshoz szűkséges ada+ok
közlése

Az Nemze+i Választási BizoHsdg NVB 106/2017 es számú ha+ároza+a amelyet
mellékelek.

Dátum:2017 szeptember 21.
A Kúria mij^Jelülvizsgalati bíróság végzése amelyet mellékelek Az ügy száma:
Kvk. Vr. 37. SR72017/2. Dátum:2017 szep+ember 27.
Szin+én mellékelem a Kúrianak írt felülvizsgála+i kérelmemet amely az NVB-nek
írt kifogás rövidí+e+t valtozata.
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2. Az Alap+örvényben biz+osí+o++ jog megnevezése:

Alap+örvény B)cikl<(\) Magyarország függe+len, demokra+ikusjogállam.

Alaptörvény a XV. cikk (2) Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek
bdrmely megkülönboz+etés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékossag, nyelv,
vallás, poli+ikai vagy mas vélemény, nemze+i vagy tarsadalmi szarmazds, vagyoni,
szüle+ési vagy egyéb helyzet szerin+i különbség+é+el nélkül biztosí+ja.

3.

A közve+len érintet+ség kifejtése
A nevem Bíró Zol+án. En kezdeményez+em az NVB ál+al 70/Z017 es szamon
hi+elesí+ett "Egyetért-e Ön azzal, hogy december huszonnegyedike
munkaszüne+i nap legyen?" népszavazasi kérdést. A népszavazási kezdeményezés
aláírdsgyujtése soran tapasz+altam, hogy sérülnek az alaptörvényben biztosított
Jogaim. A népszavazási kezdeményezés bru+dlisan népszerű. A nyuga+.hu szerint
957o az index. hu szerint 89% a szakszervezet. net szerint 94-96%.
/

En magam is kezdetben az+ hiHem, hogy egymillió aláírást fogunk összegyűj+eni.
De nem így alakul. Én egy magánszemély vagyok. Tényleg magán személy vagyok.
Nem vagyok gazdag. Ha+almas hitel van a lakdsunkon. Én nyito+t vagyok
mindenkivel az együt+működésre. Az 1000 ft/ív bírság azonban ellehe+e+leníti az
aldírasgyűj+és+. A bírság lehe+ősége mia+t korabban az NVI hez fordul+am. Az
NVT elnök asszonyának válaszlevelét mellékelem. Idézem a releváns monda+át:
'mérlegelésre, méltanyosság gyakorlására nincs lehe+őség" Emiatt- a lehe+ő
legnagyobb odafigyeléssel kezelem az íveket. Az NVI-vel egyez+etve a várha+o
hibas alaírások micrt+ o ma+ematikailag szükségesnél több azaz 18. 000 ívet
rendel+em.

Mivel magánszemély vogyok ezért nem Tudom felvállalni az emiat+i ese+leges 18
millió forint bírságot. Nincs 18 millió forint szabad tőkém, ismé+lem én egy
relatíve szegény ember vagyok. Ezért az alaírasgyűj+őknek csak átadas atvé+eli
ívvel adom át az íveket. Olyan megállapodást kö+ök (próbálok kötni) amelyben a
gyűj+ő a nála elvesző (vekért vdllalja a felelősséget. azaz a bírsagot. Itt- vagyok
bajban. Az NVB nek és a Kúriának is leíi-tam a következoket amelyet a 

 veze+ője ír+ nekem. : " Kedves Zol+dn.'Az elnökségünk múlt he+i
döntése értelmében - figyelembe véve a hatolyos szabalyozást... - konföderácios
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szin+en nem dll modunkban aláírásgyűj+ő íveket a+venni" (

Hiába is extrémen népszerű az ügy, alig van olyan aki váltalnd a felelősséget.
Megállapod+am a al amely a legnagyobb hazai szakszervezeti
konföderácio. Hiába állapodtam meg Velük. A tag szakszerveze+eik nem tudják
vállalni az anyagi felelősség +ovábbhárítása+. Csak pár tagszervezetűk vitt el
íveket a -től. 5oha sem szavaztam az e, de örömmel ve+tem, hogy
Ok is csatlakoznak. Sajnos náluk is alig van aláírasgyűjto.

Tehat szembesülnöm kelle+t azzal, hogy a bírsággal valo fenyegetés
ellehete+leníti az dáírásgyuj+ést. Más lenne a helyzet, ha vagyonom lenne. Ebben
az esetben teljesen törvényesen alkalmazhatnék embereket az aláírásgyűjtésre.
Ebben az esetben nem kellene senkivel sem megállapodnom. Vagy ha
megáltapodnék, akkor vállalnam a bírságot. Ezért fordul+am az NVB-hez. és a
Kúriához. Ezért fordulok most az Alko+mánybírosdghoz. Hiaba ex+rémen
nepszerű az ügy mégsem tudunk alaírásgyűj+őket toborozni, mert nincs rá
pénzem.

Az alap+örvény hiába is biztosítja a népszavazáshoz valo jogot, mégsem
valósulhat meg. Az Alaptörvény szerint hazánk jogallam, iltetve minden ember
egyenlő vagyoni helyzettől függetlenül. Szerintem nem jogállam az ahol
lehe+e+len dolgokat várnak el az állampolgárok+ől, szerin+em az alaptörvénnyel
ellentétes az, hogy ember és ember kozö'n kozve+enen különbséget tesz a
jogszabály vagyoni helyzet alapjan. Az NVB és a Kúria ezzel nem tud foglalkozni,
ugyanis nem Ok az ille+ékesek.

Megjegyzem továbbá. A problémammal az országgyűlési képviselőkhöz is
fordul+am több esetben is. Az első idén augusz+us 11-én. A parlament
házelnökének ti+kárságá+ól kapott emailt és levelet is mellékelem.

4. Indokolds arra nézve, hogy a sérelmezett jogszabály, jogszabályi
rendelkezés, bírői dön+és miért ellenté+es az Alap+őrvény megjeiötí
rendelkezésével:

4/1 Ma^yarország jogállam
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A jogállam fogalma kapcsán idézek az egyik hazai egye+em jogi képzésébol:
hftp://jet. sze. hu/images/A %20jogallam7o20-%20v7. C37oAlzlat%20. pdf I++
+aní+o++ korábban az NVB jelenlegi veze+ője. Ille+ve i++ tanít az OVB kordbbi
vezetöje.

"A köve+kezőkben JOHN FINNIS oxfordi professzor. a ka+olikus természe+jog
képviselője segítségével foglaljuk össze az eddig elmondo+takat . A joguralom-
jogállam minimalis

követelményei eszerint az alábbiak. "Egy jogrendszer abban a mértékben
valósítja meg a jog
uralmát (... ), amennyiben
l. szabdlyai jövőbeli, nem pedig visszaha+o hatalyúak;
Z. semmilyen mas modon nem írnak elő olyasmit, amit lehe+e+len teljesí+eni;
S.szabályait kihirdetik;
4.e szabalyok egyértelműek;
5. egymásnak nem mondanak ellent;
ó. kelloen állandőak ahhoz, hogy a címzettek a társadalomról szerzett ismeretek
alapján irányíthassák magatar+asukat;
7. a viszonylag korla+ozon ese+re vonatkozo rendele+alko+ás kihirdetett.
egyértelmű,
állando és viszonylag általános szabályok szerint tör+énik;
8.a hiva+alosan felhatalmazon személyek a magatar+ásukra és eljárásukr-a
vona+kozó

szabályok betar+ásaért felelősséggel tar+oznak, illetve a jogot valóban
következe+esen, s annak szellemében alkalmazzák."

Részle+esen kifejtem, hogy a bírsdggal fenyegetés miért nem méltó egy
jogállamhoz:

Z. semmilyen más módon nem írnak eló' olyasmit, amit lehe+e+len teljesíteni;
Az ál+alam sérelmeze+t törvényi szabályok olyat írnak elő amit lehete+len
teljesíteni, egy magdnszemély számára. Egy ember egy maga nem tud
összegyűj+eni 200. 000 aláírdst. Összehasonlításként írom le, hogy az
Or-szaggyűlési képviseloknek az induláshoz 500 aldírást kell osszegyú'j+eniük.
Hogyan várnak el tolem egymagamtol 400-szór annyit, mint a képviselő jelölnől?

Ha egy ember nem maga gyűjt, akkor szüksége van aláírosgyűjtőkre. Nem
várha+o' el az alaírásgyűjtőktől, hogy a gyűj+és mellen anyagi felelősséget is
vdllaljanak. Sarkítva fogalmazok. Ha beleesik egy gyermek egy tőba és fuldoklik.
Emberek rohannak a segí+ségére. Erre eléjük ugrik a park ore hogy fizessenek
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bírságot mert rálép+ek a fűre! En is ilyen vagyok mint az abszurd példa szerin+i
parkőr. A segí+ő emberek+ől kérem azt, hogy még bírságot is fizessenek. Az NVB
nek és a Kurionak is leír+am. "Én Bíro Zol+dn a bírsággal tisz+ában vol+am, de
azzal nem hogy a bírság miatt alig lesznek aláírásgyűjtők!" Abszurd és lehe+e+len
elvárni azt hogy úgy legyenek tömegesen aláírásgyűj+ők, hogy ezért cserébe még
bírságot is kell fize+niük. Tehát nem a bírság a baj, hanem az, hogy a törvény
bírsággal való fenyegetést valósít meg.

További problémák; Abszurd és lehe+e+len elvárni azt, egy kezdeményező+ől,
hogy 18000 db ívet pontosan nyilvantar+son, rendelkezzen az ehhez szükséges
logisz+ikai ismere+ekkel, rendelkezzen ha+almas méretű páncélszekrénnyel.
/

En nem vagyok egy buta ember. Középiskolás koromban megyei matematika
versenyt nyertem Syőr-Sopron megyében. A Menso HungarIQa "magas
intelligencia-hányadosú emberek" szervezete tagja vagyok. A Mensa debreceni
helyi csoportjanak veze+ője vagyok. De én sem vagyok arra képes, hogy
egymagam 90 kg papírt amely 18000 db A4 es mére+ű lap sorba rendezzek. Ez
fizikailag kép+elenség. Segí+ok nélkül nem megy. Hiába voltam én magam is
logisztikai vezető, ez egy embernek segí+ség nélkül nem megy. Megbízha+ok-e
ebben az esetben bármely jó szándékú segítőben? Mi van akkor, ha éppen a jó
szándékú segí+o mia+t semmisül meg egy halom ív, azért mert sorba akarjuk az
íveket rendezni, mert keressük azt, hogy melyik sorszámú hiányzik.

Volt logisz+ikai veze+őként tudom, hogy sajnos mindig van lel+árhiány. A Rabában
akkor vol+am a legboldogabb amikor az általam felügyelt egyik rak+árban az év
végi lel+árhidny mindössze 3000 ft-volt. Hihetetlenül nehéz munka volt elérni ezt
a kicsi hianyt.

18000 ívről beszélünk! Javasolom, hogy számoljon el egyenként bármely AB tag,
nem 18000 ig, hanem csak 1800 ig. Ne 1800 db papírt rendezzenek sorba, hanem
csak számoljanak el 1800 ig. Nem fog sikerülni egyikkőjüknek sem, el fogják
vé+eni a szamolást. Ez nem kb. 70 db. ív mint ami egy országgyűlési képviselő
jelölt indí+ásához kell! Ez teljesen más nagyságrend.

S. egymásnak nem mondanak ellent; Ellentmondo hazánkban a törvényi
szabályozás a helyi népszavazások és az országos népszavazások esetén. Az
országos esetén van bírság a helyi ese+én nincs bírsag. Hogyan legyen jogkövető
az, aki az egyik ese+ben törvénybe+ar+o, a másik ese+ben meg bírsággal bün+e+ik.
Semmi féle bűn nem tör+énik akkor, ha valaki elveszít egy üres ívet a helyi
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népszavazások esetén. Ugyanez az esemény pénzbírsággal bün+etendő országos
népszavazás esetén. Aláírt ívek ese+ében szin+én ellentmond egymásnak a helyi
és az országos törvény. A két ív adafíartalmát tekin+ve teljesen ugyanaz, mégis
mas a szabályozás.

ó. kelloen állandóak ahhoz, hogy o címzenek a társadalomról szerze+t
ismere+ek alapján irónyíthassák magatortásukat; Végig néztem az OVB és az
NVB ha+ározatait. Sehol sem szerepelt az, hogy barki panaszt, kifogást adott be
azért, mert elvesztek bármely korábbi aláírásgyűj+és során a népszavazások
üres aláírásgyűjtő ívei. Olyan panasz volt amikor valaki meg+amadta a gyűjtőket,
de ekkor sem a gyűj+őket bírságolták meg azért, mert az ívek megsemmisül+ek.
Nem volt rá a társadalombon igény, hogy olyan törvényt alkossanak amely a
népszavazások kezdeményezőjét, és a gyűj+ot bün+e+i azért mert részt vesz a
népszavazási aláírásgyűj+ésben. Nem éri a társadalmat kár ha elvesznek az ívek.
Mit lehet az ilyen ívekkel tenni? AAit kezd vele aki eltopja? Maximum ki lehet
velük tapétázni az asz+alt, nincs piaci ér+eke az íveknek. Olyan valamiért kell
bírsdgot fize+ni ami érték+elen. Az ívek elveszítésével a rendszervál+ás ó+a nem
volt probléma. Egy olyan dolgot valtoz+a+o+t meg a parlament, amely hosszú ideje
működö+t, és az ívekkel, pontosabban azok elveszítésével nem volt gond.

4/2 XV. cikk (2) Magyarország az alapve+o jogokat mindenkinek bármely
megkülönbörretés, neveze+esen foj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás,
politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, va^yoni,
születési va^y egyéb helyzet szerinti külonbségtétel nélkűl biz+osrtjo.

Demokrácia egyik fon+os vívmánya a vagyoni cenzus el+örlése. A birsággal való
fenyegetőzés az+ eredményezhe+i, hogy csak a gazdagok mernek majd
népszavazást kezdeményezni. Ök lesznek azok akik képesek lesznek a bírságot
felvállalni. Ök lesznek azok akik képesek lesznek fizetett alkalmazottaka+
felvenni az aldírasgyűj+ésre. Az á+lag ember vagy a szegényebbek nem képesek
erre. A parlamen+i képviselők ajánlofvei esetén teljesen más a helyzet mint a
népszavazdsok esetén. A parlamen+i pártok horribilis dllami tamogatást kapnak a
válasz+ási kampányra. A fiépszavazasok kezdeményezoi nulla forin+ot kapnak az
aláírásgyűjtésre. A politikusok egy sikeres választási szereplés ese+én
képviselőként, és par+ként is rengeteg pénzt kapha+nak. A népszavazások sikere
esetén nem kap semmit sem a kezdeményező.

Jo példa erre a köve+kező eset a Momen+um mozgalom veze+oje 2017
szeptember 18-án a saját nevében beado+t népszavazási kezdeményezéseket az
NVB-hez. U+ána két nappal visszavon+a ozokat és bead+a pártként. Miért is?
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Lehet, hogy azért mert magánszemélyként nem tudja, akarja vállalni a
felelősséget. Pár+ként pedig úgy is lesz egy halom állami pénzük? Ír+am emia+t
egy emailt a Momen+um elnökségének, leír+am Nekik, hogy a fenti
felTé+elezésemet beírom egy AB-nek írt Alko+mányjogi Panaszba. A Momen+um
nem válaszolt. Nem siettek megcáfolni a felté+elezésemet. (Remélem, hogy ezért
nem fog a Momen+um mozgalom beperelni, ezért írom, hogy ez csak egy
feltételezés. üe szerintem Önök az AB tagjai sem tudnak éle+szerűbb indokot
fel+é+elezni erre a furcsaságra.)

Ezzel szemben én mar most ellehetetlenülök amia+t, hogy semmi mással nem
foglalkozha+om a bírsag elkerülése midrt-t-. Nem keresek pénzt, felélem a
tar+alékaimat Ez a törvény már+írt, balekot csinál a középosztálybeli, vagy
szegényebb állampolgárokbol, ha népszavazásba vágja a fejszéjét. Pár hónap
múlva el fogják arverezni a házamat, úgy hogy egy fillér bírságot sem kellett
kifizetnem. A bírsdg elkerülésére való törekvés iszonya+os anyagi kdrokat okoz
nekem. Ki kell jelenteni jelentős vagyon nélküli nem tudja finanszírozni a
népszavazas kezdeményező a népszavazási aláírással járó procedúrák költségeit.
Pedig az alap+örvény szerint egyenlők va^yunk.

Osszefoglalva az eddigieket. Azért sérülnek a jogaim, mert nagy vagyon
hiányában relatíve szegény emberként lehe+e+lenné vált a szdmomra az, hogy
magánszemélyként mint népszavazas kezdeményező megszervezzek egy sikeres
orszá90s- néPszavazás aláírásgyűj+ését, ugyanis a bírság elnasztja az
aláírasgyűj+őket.

Azért, hogy legyen pénzem a bírság á+vallalosára elkezdtem adományokat
gyuj+eni a sites. google. com/view/szen+este/ honlapon. Eddig nulla forint
támoga+ást kap+am. Ismé+lem nulla forin+ot.

Teljesen más a helyzet ha el+örlik az áttalam sérelmeze+t jogszabály részeket.
. r nem kel1 me9állaPodnom senkivel sem. Barki megáltapodas nélkül gyűjthet

alaírasokat. Nem kell kölcsönosen számolgatni az íveket. Nem keíl at+ol
aggódnom,hogy valamelyik partnerem a nála elvesze+t ív helyen egy fénymásolt
ivet csempész be a többi közé. Nincs bírság amely elkerülésére valo törekvés
csődbe jut+at.

5. Annak bemuta+ása, hogy az indí+ványozó a jogorvosla+i lehetoségeit
kimeri+e+te, vacjy jogorvoslo+i lehe+oség nincs számára biz+osí+va:
Ismétlem magamat az én problémám nem a bírság, hanem az, hogy a bírság
abszurd fenyege+ést valosít, meg ezáltal elriasztja az aláírásgyuj+oket, és ezért
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én rela+íve szegény emberként nem tudom megszervezni az aláírásgyűj+ést.
Ilyen célú kifogasomat a Nemze+i Választási Bizotl-ság NVB 106/2017 es szdmú
hataroza+a lesopör+e. Az NVB egyenesen rosszhiszeműnek allí+ott be. azért
mert azt állí+om hogy a bírsággal való fenyege+és teljesen ellehe+e+lenít engem,
es a népszavazás intézményét. Sajnos ér+elemszerűen a Kúria ese+ében is így
Jár+am ugyanis nem tudom finanszírozni az ügyvédet. A Kúria végzés száma;
Kvk. 'n.37 ̂ -, 2017/2 Sajnos több jogorvosla+i lehetőségem egy népszavazási
kérdés ese-fében nincs. Ezért merí+et+em ki a lehe+őségejmet.

6. Nyila+kozat arról, hogy az ügyben van-e folyamatban felülvizsgálati
eljárás a Kúria eló'n, ille+ve arról, hogy kezdeményertek-e perújítást
(jogorvoslat a törvényesség érdekében) az űgyben:
Nyila+kozom, hogy nincs folyama+ban felülvizsgála+i eljarás, nem
kezdeményez+em perújí+ást.

Bíró Zol+án Aldírdsom:
c

Kelf. Budapest 2017.10.02

Mellékletek;

1. Nyila+kozat az indí+vany és a személyes adatok nyilvánosságra hozha+óságárol
/

2. Erin+e++sége+ alá+ámaszto dokumen+umok

70/2017 NVB ha+arozat

106/2017 NVB ha+ározat

Kvk. VI.37.6g972017 Kúria Végzés

Kúriának írt felülvizsgála+i kérelem szövege.

NVI elnökének levele a bírságról

A parlament elnökének titkárságanak emailja, és levele.
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