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[1]

Alulírott dr.TordaiCsabaügyvéd
)

a csatolt meghatalmazás alapján a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (képviseli: Kovács Gergely elnök,
nyilvántartási szám:
, székhely;
)
képviseletébeneljárvaazAlkotminybíróságról szóló2011.éviCLI.törvény(atovibbiakban:Abtv. ) 26. 5 (l)
bekezdéseésa választásieljárásrólszóló2013. éviXXXVI.törvény(a továbbiakban:Ve.) 233. 5 (1)
bekezdésealapjánHatvan Város ÖnkormányzataKépviselo-testületéneka közterületekhasználatáról,
valaminta parkolóhelyeklétesitésérőléshasználatárólszóló15/2007.(III.30. ) önkormányzatirendelet(a
továbbiakban: R. ) 13. melléMetével szemben

.

[2]

alkotminyjogi panaszt

[3]

nyújtokbe, amelynekkeretébenkérem,hogya tiszteltAlkotmánybíróság azAlaptörvény24. cikk (2)

bekezdésc)pontjaszerintihatáskörébeneljárvaállapitsameg,hogyelsődlegesena támadottjogszabályi

rendelkezés egésze,másodlagosan annaka "Grassalkovich út" ésa "valamint az ezenközterületekáltal

határoltteriilet"szövegrészesértiazinditványozónakazAlaptörvényDC.cikk(l) bekezdésébenelismert
jogát,ezértazalaptörvény-ellenes, amelyrefigyelemmel elsödlegesena támadottjogszabályirendelkezés
egeszét,másodlagosanannakmegjelöltszövegrészeitazAbtv.41.5 (l) bekezdésealapjánsemmisítse meg,
valamintállapítsameg,hogyazazAbtv.45. 5 (2)bekezdésérefigydemmela Kúriaelfitt'Kvk.II.37.471/2018.
számonfolyamatbanvoltügybennemalkalmazható.

A befogadhatósdgfeltételeinekvalómegfelelés
[4]

A Kúria a Kvk.II.37.471/2018/3. számon hozott végzésében a támadott jogszabályi rendelkezés

alkalmazásával utasította el azindftványotó által- azinditványoró választásiplatítjainak elhelyezését
jogszerűtlennek minösitőválasztásibizottsigihatározatellen- előterjesztett bírósigi felülvizsgálatiránti

kérelmét.A tímadott jogszabályirendelkezéstennekmegfelelőena Kúriaalkalmazta{Indokolás[14]},
illetveaztolyanügybentette,amelyazindítványozónakjogait közvetlenülérintette,ezértazindítványozó az

ügybenérintett.MindezekrefigyelemmdazalkotmányjogipanaszmegfeldazAbtv.26.S (l) bekezdésének
felvezetőszövegébenmeghatározott feltételeknek.

[5] A támadottjogszabályirendelkezésalkalmazásaazindltványozóálláspontjaszerintazalábbiakbanrészletesen

IdfejtettekszerintsértetteazindítvinyozónakazAlaptörvényDC.cüdc(l) bekezdésébenelismertjogát.Az
alkotmáayjogipanaszerrefigyelemmelmegfelelazAbtv.26.8 (l) bekezdésa)pontjaszerintifeltételnek.

Í3.

[6] A támadottjogszabálytalkalmazóvégzésmeghozataláraazindítványozó iltal a Ve. 222. S (l) bekezdése
szerint előterjesztett birósági felülvizsgalati kérelem érdemi elbirálása során került sor, amely végzéssel

szemben a Ve.232.S (5) bekezdéseszerint továbbijogorvoslatnak helyenincs,Igyazalkotmányjogi panasz
megfelelazAbtv. 26. S (l) bekezdésb)pontjaszerintifdtételnekis.

[7] A jelen ügybenfelvetett kérdésalapveto alkotmányjogi jelentőségű,mivel azta kérdéstveti fel, hogya helyi
önkormányzat a Ve. 144. 5 (5) bekezdésébenmeghatározott érdekekvédelmében a település gyakorlatilag
teljes belvárosára vonatkozóan megtilthatja-e választásiplakát elhelyezését. Ezen túlmenóen a bírói döntést a

Kúriaáltalhelybenhagyottjogsértésselérintettválasztásiplakátokelhelyezésénekhelyszineivonatkozisábanaz
alkalmazottjogszabályalaptönrény-elknessége érdembenbefolyásolta, mivel arrafigyelemmel hagytahelyben
a Kúriaa jogsértéstmegállapító választásibizottságihatározatot. Erre figyelemmel azalkotmányjogi panasz a

befogadássalszembenazAbtv.29.S-ibanmeghatározottvagylagosfeltételekmindegyikénekmegfelel.
[8] A támadottvégzéstazindiWányozójogiképviseloje 2017.április 18-inemailútjánvette kézhez,azugyanezen
a napon a Kúria honlapján is közzétételre került, ezért a Ve. 233. 5 (l) bekezdésére figyelemmel az
alkotmányjogi panasz2017. április 21-ignyújthatóbe.AzAIkotminybfróság ügyrendjérölszóló1001/2013.

(II.27.) ABTü.határozat71.5 (4a)bekezdéseszerinta jelenügybenazalkotmányjogipanasztazelektronikus
kapcsolattartásravonatkozóperjogi szabályokszerintisbelehetnyújtaniazelsőfokúbiróságon.

[9] AjelenalkotmányjogipanasznemazR. 13.mellékleténektörvénybeütközésemegállapításárairányul,hanem
kifejezetten az Alaptörvény Dí. cikk (l) bekezdésének megsértését állítja, így annak eldöntése az
Alkotminybíróság hatáskörébetartozik{lásd7/2017. (IV. 18.) ABhatározat,Indokolás[22]-[23]}
A támadottjogszabályirenddkezésalaptörvény-dlenességénekkffejtise
[10] A választási plakát készitése és elhelyezése az AIaptörvény D(. cikk (l) bekezdésében elismert, a
véleménynyilvánitáshoz való jog leginkább védett aspektusinak, a közügyeknek a választásikampányban
történőmegvitatisinakvédelmealattáll{3130/2018.(IV. 19.) ABhatározat,Indokolás[19]}. Eztismeriel

aVe.144. 5 (3) bekezdéseis, amelyszerintvilasztásikampányidőszakbanválasztásiplakát-aVe.144. 6 (4)(7) bekezdésébenmeghatározottkivételekkel - korlátozásnélkülelhelyezhetö.

[11] A Ve. 144.§ (5) bekezdésénekelsőmondataszerint ,, [e]gyesközépülüekenvagya közteruletmeghatározott
reszénplakát, illetve óridsplakát dhdyezisit a helyi önkormányzat, a fovdrosban a fovárosi önkormányzat

műemlékvédelmi, környezetvédelmi okból rendeletben megtilthatja. " A Ve. ezen rendelkezése alapján
megalkotott önkormányzati rendelet az AIaptörvény IX. cikk (l) bekezdésében elismert jogot
értelemszerűen korlátozza, hiszen megtiltja a véleménynyilvánitás szabadsága körébe eső magatartás
tanúsitását,vagyis a választásiplakát elhelyezését.

[12] A korlátozásraa Ve. 144.5 (5) bekezdése- azAlaptörvényI. cikk(3) bekezdésévelösszhangban- legitim
cél,a műemlékvédelem éskörnyezeh'édelemmint alkotminyos érdekekvédelme érdekébenadlehetoséget.

A Ve. 144. 6 (S) bekezdése alapján alkotott önkormányzati rendelet azonban azindítványozó álláspontja
szerint egyebek mellett csak akkor elégíti ki az alapjog-korlátozis szükségességének követelményét, ezért

akkornemkoriátozzaalaptörvény-dlenesena véleménynyilvánitáshozvalójogot,haa klvántcélelérésére a
korlitozásténylegesenalkalmas{15/2016.(Dí. 21.) ABhatározat,Indokolis[53]},vagyisa tilalommal érintett
területésa Ve. 144.S (S)bekezdésébenmegjelölt érdekekközöttokszerűa kapcsolat.

[13] Az R. 13. melléklete - a Hah^an város önkormányzatának honlapján a https://hatvan. hu/wpcontent/uploads/valasztasok_2018/Plakatolas_tilalma. pdf clmen közzétett, másolatban csatolt térkép
szerint- lényegébenHatvanvárosegészbelvárosábanmegtiltjavilasztásiplakátokelhelyezését.

[14] A tiltásérintia 3-asszámúfőútHatvanon átvezetőszakaszátis,amelya jogorvoslati eljárissoránmár
korábbancsatolttérképfotószerinta Grassalkovichútnevetviseli.Azindítványozó illáspontjaszerintegy
kétszer két sivos, egyszámjegyű országos főút vonatkozásában sem a környezetvédelmi, sem a
műemlékvédelmiindok nem állhat fenn, ezért a Grassalkovich út vonatkozásábanaz R. 13. melléklete

alkotmányos indoknélkül,így azAlaptörvényDC. dkk (l) bekezdésébenelismert jog megsértésével
korlátozzaa választásiplakátokdhelyezését.A Kúriaa végzésébenegyebekben azR. 13.meUékIetének

alkalmazásával részben az indltványozónak a Grassalkovich úton elhelyezett választásiplakátja miatti
jogsértés megállapitását hagyta helyben.

[ 15] A tiltásugyancsakérintia hatvaniKossuthteret.Azindftványozóhivatkozikam,hogya Kossuthtérenegyedül
a Grassalkovich-kastélyáüműemlékivédettségalatt, azelőttefekvőjárdaszakaszésa tértöbbirészenem. A

jogorvoslatieljárássoránkorábbanmárcsatolttérképmásolatszerinta múzeumhelyrajziszáma2713/4.,mlg
az elötte fekvő járda helyrajzi száma 2806/4. Mfg a 2713/4. hrsz. alatt felvett ingatlan a
http://www. muemlekem. hu/muemlek oldalon elérhető nyilvántartás szerint 5735. KÖHazonosltó alatt

műemlékivédelemalattáll,azelőttefekvöjárdaszakasza nyilvántartásszerintnemállműemlékivédettségalatt,
iUetvea nyilvántartásarrasemutal,hogya 2713/4.hrsz.alattimgatlankörnyezetemuemlékivédettségalatt

állna.Ezentúlmenfiena kérdésesjárdaszakasznemzöldfelület,ígya kömyezetvédelmiindoksemtámasztjaalá
a választási plakit elhelyezésének tilalmát. Erre figyelemmel az indítványozú szerint a Kossuth tér

vonatkozásában az R. 13. meUéklete a Kossuth tér vonatkozásában alkotmányos indok nélkül, igy az

Alaptörvény K. cikk (l) bekezdésébenelismert jog megsértésévelkorlátozza a vilasztisi plaÍcátok

elhelyezését. A Kúria a végzésében egyebekben az R. 13. meUékletének alkalmazásával részben az

indltványozónaka KossuthtérenelhelyezettvilasztásiplakátjamiattijogsértésmegáUapitásáthagytahdyben.

[16] A [13]bekezdésbenhivatkozottakszerinta helyiönkormányzatáltalelrendelttilalomlényegébenHatvan
virosegészbelvárosátérinti.A tdepülésbelvárosaa nyugaticivilizációbanévezredekótahagyományosan a

közösségiélet egyik legfontosabb nyilvános szintere, így a belváros egészébena választásiplakátok
elhelyezésének tiltása a véleménynyilvánftás szabadságának különösen jelentös súlyú koriátozásának
minosül.Ezta korlátozástazindítványozóálláspontjaszerinta helyiönkormányzat- azalkotmányosindokul
szolgáló alkotmányos érdekekneka konkrét teriiletekre vonatkozó mérlegelése nélkül - 'a belváros
vonatkozásábanálfaUnosanállapította meg,nohaa belvaroson belüla különbözőterületekre nézvekülön-

kűlön el kellett volna végeznie az szükségességés arányosságvizsgálatát. Ebböl következően a helyi
önkormányzatazR. 13.mellékleténekmegalkotásasoránnemazadottcélelérésérealkalmaslegenyhébb

jogkorlátozist választotta, illetve a jogkorlátozással okozott sérelem a belváros egészérevetitve'nincs
aránybaaazelérnikivántcéllal.Errefigyelemmel azR.13.mellékleténekegészeazinditványozóálláspontja

szerintösszességébenaránytalanulkorlátozzaa jelölteknek ésjelölőszervezeteknek a választásikampány
idején kiemelt védelemben részesülő véleménynyilvánitási szabadságát {17/2015. (VI. 5. ) AB hatirozat,
Indokolás[l03]-[l04]}.

[17] Az inditványozó elsődlegesen azt kéri ezért, hogy a jogkorlátozás aránytalanságára flgyelemmel a tisztelt
Alkotmánybi'róságazR. 13.mellélsleténekegészétsemmisitsemeg.Másodlagosankériaztazindltványozó,
hogy a tisztelt Alkotmánybíróság az R. 13. mellékletének a "Grassalkovich út" szövegrészét, valamint a
Kossuth térnek az R. 13. melléklete hatálya alávonását eredményező "valamint az ezen közteriiletek által
határoltterület szövegrészétsemmisltse meg.

[18] Azinditváayozó azinditvány és- a jogiképviselőelérhetőségiadataikivételével - azabbanszereplo idatok
nyilvánosságrahozataláhozhozzájárul.

[19]
Budapest, 2018. április21. .
Tisztelettel,

^A
dr.TordaiCsabaügyvéd

