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polg~est:er~jelöltJe:l. a vttélSztásielj~á.~~Ql .sf61~ZPlS ... J~¥t:!~i~ :ft~~énr
. (tov;ábbi~.?ap:V~;)t23..S' (1;) pe~e.zF1e~ébe~:f~ra:lt;Jelhatalmazá'S,;S~e~n~;~r~~t'~~~:,;~(S):

bekezdés at) 'es b.) pont jaiban meghatározo~tjbgszabálysértésre "hivatkózáSsai
f

tekint.ettel
az A1k04J1ánybiróságról szóló 20 ll. évi OLI. törvény (továbbiakbfln: Abt.v.) 27. 9 ,a)
pontjában foglaHakr~ésazi Alaptön~ény ,,~.z~badság..é$ F~lel'Öss'7ts':~f¥~U~c~kk(7)
,bekezdé~~~ell;"Az 4Uam" .,24.ei~ (2) be~~~~es,d~ppn~ában:és;'.1 i48'~;:Qr~~~~!;1fQg~ah
rendelkei~~ekre - mivel a Kúria döntése ~l~ltt~rv~f;lYi"elJelles;,ezéri ~"aZ~lapt,ö.~v:ényben

'" biztosított jogai!Bat s~rti ., ezért a Kúria K\-IkírvJ:8.Q8~/2.0-l4/~ S;z;árnQll,:~'91t~l.ri~:v:em:ber
6~ánkelt v~gz~seell~n J'"
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'Elsődlegesenindftvám.yozpm, hogy az Alk~tmánybíróság állapít~'a ll1e,g"po~~~ I~.úr~a
KVk.IV.38;0891201412 számon 20J4 .. m~verpp;er 6tán:kelt vé,g2íé~e jaz:tN!~~~Q.~énnyel
'eHent~tesés. az. Al~ptörvény ,24. cikk ~3D'be~ezdés ,b )pqp1J~{ .~~~~j:~it!;"'Kűria
:K.vkJV .38.089/20 14/2szárnon 201-4.novemqer'6-án kelt vegzését semmlsltseme~.

I

Másodl~go~an indít\1áIlyozom, hogy a Ti~~telt AlkotmányoJrQs~g1áll~~lt~~nn~g_az
ö:s~eférh!trtlenségett~ezáltal,a BaJkán~ j\{áros J~el~~ Yálaszt:~s~,~i*j9t:>~~~~~'Mtal,
m~gá~apitoJLválasztásl eredrnenyt semmls~'tsemeg es uJ .vál:~sztA~ttü~;i:S,,~.~~;;~~al~~y

,.V:áros~ban'j:. l '.":~.
j !. .,.,

Harmadlag~sankér~ma Tisztelt Alkot~ánybírÓság~t, hqgy a!vá~,a$zt~~e'1járás
alapelVeinel} lregséI1;~sét is. álh~pítsa meg h Balkány ..Városl;Jan 1?~~~9tt~?J4 ...évi

<önkortnfuly*arr. v'álas~tá~vOJJHltkozásában, ak~redn;lényt helyezzeih~t4JY:\~1'l/k~)MÜJ'ésúj
;választást)t~zzönkil3,alkányban, ahol tartas~a be a választási eljárás Összes aI:apelvét.

. I .



I ,

I
2

Álláspontom, szerint a sérelmezett ~ K,úrial~vk:IV.J8.0891?O.14/~ .. ~zámon 2014.
november 6-an kelt végzése az Alaptorveny~lapbl rendelkezeseIbe ütkozI1<:.

R) cikk ;
. j" (
(l) A.zAlqptörvényMagycr;ország jogrend4,zerénekalapja.
(2) Az41aptörv~nJ! ;~S,~ jOgszcd;JáIYQKffItinc!~~¥rek9te:l~zőek ,1", ",t ',," .,
(3) Az Alaptörvény rendelkezései/azok c.éijérqalJ'a benne foglalt /fleirzz~ti;f1i~'qUti~:~al,és

történeti alkotmányunk vívmányaival összha~gban kell értelmezni.' o

fdü I

l ~ ..,

(l) AZ E¥BER sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben l(eli tartr;z,ni.
Védelm ük az állam elsőrendű kötelezettsége.:
(2) Magyarország elismeri az ember alapv~tőegyéni é$ közösségi jogr;Ji.t.
(3) Az alapvető jogokra és kö.telezettségeJp-~ vonatkozó szabály()kat tÖ0I4/ílYáUapttja

meg. Alap~ető jog más alapvető jog érllé~yesülése vagy valamely alkolmá't}yo'S érték
védelme ér4ekében, a feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kíván;t céllql ará,nyosan,
az alapvetőjoglényeges tartalmának tiszteletbentartásával korlátozható. "

(4)A törvénY alapján létrehozott jogalanypk számára is biztositottaka~ok az qlap:vetfJ
jogok, valamint öket is terhelik azok a kötel~z~t.tségek, amelyek természetilknél[owd nem
..csak az emberre vonqrkóznak. j . i""

~'cikk , ,
(1) A törv~ny előtt mindenki egyenlő. Mindkn ember jogképes.
(2) Magyarors~ág' az alapvető jogoka~f{lindenkinek bármely megküléj:1:lböztetes,

nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, ':zyélv, vallás, politikai vagy,!!tÍs, vélemény,
nemzeti vagy társa d,almi származás, vagjoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti
különbségté;tel nélkül biz/ositja.
(4) Ma8Y~rország az;esélyegyenlőség és arál1sada.lmi felzárk~zás,mew.q(~s.yl(~lS,~tl(ülön

intézkedésetkel segíti. . , '"
f

XXIV. cikk ,I.
' •. ", I"",'

(l) Mindenkinek joga van ahho~", hogy!i4Weit .ai halt?:i4~()ki r~$~~~Wi!Jl~~'Yílélkqt;
.'tistfességesl módon~s ésszero hatá,;id<JnJ'b~liil,:in.t4zzék. A Jafltó4q:g~ffk~'1'f!!~ny}ien
meghatározrtttlk szerintköte!;ese,k dö,ntései*e~l,itiy!e.k()ini. :, , "

.. '"; l

XXVIII ci~k !
(7) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy jo~brvQs/attal éljen az olyan bírósági, hatósági

és más közigazgatási döntés ellen, ame/y a jo~át vagy jogos érdekét sérti.
,i j

• l.28. cikk j i

A bíróságbk a jogalkalmazás során a jogszqbályok szövegét elsősorban azok célfával ~s
aZ,Alaptörvénnyel összhangban értelmezik. Az Alap/örvény és a jog~zabályok
ér~e!mezésekor azt kell feltételezni, hogy a józ~n észnek és a közjónak megfelelő. erkölcsös
ésrgazdaságos célt szolgálnak '
~i~~<::~7:-'~ i
I'.::,., ! I

A~.,alkány 1Városában 2014. október l2-i! polgármester és képviselö~!~slijl~ti t~gok
választási eredményeinek megsemmisítésére és új' választás kiír,~s¥a i(;~y::u16 jelen
alkotmáI1yjq:gipana~?4tlq()k;ai:ak:ö:vetkez,ők:j , "'"

! 1"-l l. i
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2Q14..ok.t6per 24-én a Balkány Város v.álaszVási eredményeit olva$va é~zleftemaVie.
S,zerinti ÖS,5zeférhetetlenséget. mellyeI kapcsoLatban sorcn kívUI, még az~zletes
napj~n ki,fogást nyújtottam be a Területi V~j.a8ztási Bizottsághoz. Aki{(i)gue:mban
r~s~l'etes~nl~öz~ltem az összeférhetetlenség!tenyét, ezzel k£lPcsd:l;atpa.~:(li $~~~~g~s
blz~nyítekokat IS becsatcltam. l '. .

. I

I
Ji'éll,~~~ntJd!apifthat6,! llleg, hogy a B~kánW!J Viá:ros,Helyi ,'VálM~~si,;Jg;jt~ftsái~~k
etn{t~~,:.

A Ve; 18. ~ {Z} pekezdés c.) pontja szerint n,em lehet a
választási bizottság választott tagja a válásztóferUletben induló jelölt hozzátarto;z6ja.

I
Tén~ként4li~píthatQ ,meg, hogy a~Salkány. HelyiVallt\$itilsi BjzC;)tts~g
Elnökeként a választási bizottság választotUagja. Kétséget kizm'6 m6don je,l~títhétö,ki,
hogya J3o]gármester.jelölt m~nett indult

J
' aki

hozzátartoz~ja
Helyi Választási Bizottság elnöke vona~kozásápan folyamatosan fennáll ~z
összeférhet~tlenség. [

Tény~ént 4IJapftható meg az is, hogy a V~. 2.09. ~ (2) bekezdés, alapján ez az
összeférhet~t1enségiá~lapot az eredmény Joge4ös:döntéséig fennálL

!., I

A'Szabolc~tSzatmár-Bereg l11e~yeiTerQle'tiy~:!asztási. Bizottság (toyá'b1?j,~ban: TVB')
l08/2014 ..QX.27.) számú határozatával ,a kifog~~té,r,qemi'vizsgálat AiélkQ~"ut~.ftottael.
Indokolásá~an arra njvatk0zott~ hogy a kifogás elkésett, miveL azt . legkés13bh a
sérelmezettijogszabálysértés elkövetésétől szátnított harmadik napon keH megérkeznie

'. • I '. \, "

aze.lbíl'..a.'.I.á.S.r,.a...~atásk.'ö..r, :~e. '~'.é.S'iN~tékeSS.é..g.geLre.q..••.'.'...~.:..l.k.. 'ező v.ála.sztási b.i~~tts.,.~ghP.Z.: A. 'P.~:YB.'.,.... .
hatátoza~ánpk md.ok0la.saban tevedett.!~or, .aJa*ora kIfogás ben¥ujtásanak ldeJe~~nt
2014. októ'~er 20. napot Jelölte meg, ugyan~s nem ezen a napon történt a, kifo.gas
benyújtása. ,A TVB jogszabályt sértett akkpr" amikor elkésettségre hivatkozással
utasította ellérdemi vizsgálat nélkül a kifogást.;
, :,.:1::. I :

k:1iYB döAtése ellen fellebbezést nyújtottarrl! bea Nemzeti Választási Bizottsághoz
.,~:,~,~ ..~~l' . . .

(:tpvábbiakban: NVB).' .
~,Z,~.1414 7/2014. szá.rrtÍl határozatában a,TfB határozatát e~yrészt helyben hagyta,
indokolásá~an .osztotta a.TVB elkésettsé~re töh~nö megáJJapítását. A~,NVB is arr~ az
ánásponirahelyezked~tt, hogy az összeférhet~tl,eflség miatt bel1yújtott.kif~;gásénu:t41a '
Ve. 209 .. ~ ,t l} 'bekezdését kell f1gyelenabe veanhazonban az általam hi¥atkQzott Vé.
209..~.(2)~ekezdésl'e történő hivatkozáSqmrafválas,zt, megfelelŐ indokoi n'erh kÖt:ölt.
Az NVB ugranígy, nem vizsgálta az összeférh~~etlenséget. ' '.

Az NYE dÖlltésével szembenbíró~~gi. felqlvizsgálati kérelmet nyúj,tqttarn b~ a

~é=~~~n)\az~~ ~~r.~~t,1}~~~~;;~~r::~le~;~i~:::~h::to~;'
helybenhagy ta. !

A Kúria vég~ésében úgy foglalt állást, hogy aVe. 24]. *-a, valamint lex specialis-ként
~.Ve.. J07IN'. S és 3071P. S ~a választás eredm4nyének megállapításával kapcsqlatosan
rn.egptit,árOZ.2;3a jogorvoslat irányát és speciális eljárási rendjét, ezért a választás
9tf~~!!téryét befolyásoló, kifogással támadható uogsértés csak olyan jellegű magatartás
~'~'l'lr, . ! ' .':!\;r:!~I';<.. , .1 .~,," .

• ' If ~ 1; r ~ .•. ~,.
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lehet. a~ely a választási. . eredmény ~egMdap~tásáig me~valóstil, iUe~~ ,l;\.
vá}liSzti4si ~r~dménymegál1apítá:sáig fejtikLfu~tásat.,
Úgy.g9ndQlom, hogya jogillkot6 it~ a yál~~tás eredményénél a jQ8erö~Y,~r~~á.s
ere41l1ényét,gon~ólta,figyelenlbe vennLé&a1kt,hnatni. Fontos azt is megj~~eznitllQ~
az általam.!tdfogásol'lllban, fellebbezésemben [és bírósági felülvizsgálati kérelrnemb~n
említett 91~an kifogással támadható jogsértés volt, amely a választási eredmény
jogerös rriegálla}Ditása elött valósult meg és a választási eredmény jogerős
megáIlapü4sáig fejti ki hatását. f ", '

A Kúria utalt arra lS, hogy aVe. jogorvoa,lat4 rendszere nem ismeri a szubJektiv
határidőt cl jqgorvoslati eszköz atkallTlaZ~~()r: a megál1~pHott rö;vid nalátid'ók
(őszabály:k:énta .jö~:s,értés megtörtéllt~hez és ilen) af,;.érintett .~~t;elnwz,Q~zubj;e~iv
'észl~~.eséh~,z.,köt~dflek,.Ahatári<lök.i'd'öt~m~.pedig'J,ógves~tö jdl,l~g~:.i'A,JogplW0s<láti",
ilt\tátig~k~íen Ve;~beU &ájatoss~gai $, válas~~*sl:~~j~.r~s9k,~yorséshfl+~Qr:l,y,]bz~s~t.
a';VAlas:ztás?k,eIledlnétl~énekjÖgQrv,öSla,tOki~lt,nidSla'bilitá:Sát szolgálják,.' ,... ,.':':

• ' IAlláspontom szerint egy olyan magatartástól tettem említést a kifogásomb61, a
~'ellebh~zés.t::mpőJ és a bírósági felülvizsgál~tj kérelmel))bő.1 egyét1:ehnüen kitűnik,
hQgY..•ip~tt1:Jegyegys~~ri he.l)'~etröl, rt~me~t.~~y~zeri állapot fenná{~á~~61,t:~tte~
.~mlít~t,b$nem éigy. ;(jlyall rilagata,rtást61IatDlelyaJelöltáUftást61., egés~en<ti Vá:laszt~s
jogerős er~dményének megállapításáig állt ~~lt A Kúria elöbb i~~zett gcmdolata
kizáról'ag egy egy ,eseméuyes történetre~,0mitkOzik és nem '~:elith~t~rrá::'egx
folyamatos~n, több héten át fennálló, a Ve. sz4bi~~yaibaücköző áiUl.potra.

A Kúria Helyesen mutatott I'Ó arra, hogy:I egyebek mellett a Ve. 18. s~aszerinti
intézményes és individuális, valamint abszolptösszeférhetetlenségi Qk9k garantálják
azt, hogy alválasztási bizottságok képesekle~ene:k betölteni a Ve ..14 '~,~l}bekezGiése
s~erin~i.~~~tlan, ré~~rehaj tás ;nél!\~m dönt~~~Q~a~aUfunkciój~1<~t..~~me~y.J~~?>;a,.~
valasztaslölzottság működésében olyan szelltély vesz reszt -akar elnökk~r.t ., a~lvel
szemben al Ve. 18.~-a szerintiössz;eférhetejtlen~é~iok valaineJyik,~!,*[máU, ygy'a ,.,
jogsértés qem egyaktussál, 1~~1llegyszeri;ID1~gatartással,valós~d;;~eg.'i])bel1 az :
esetben a' jogsértés a választási bizottsat összetételében rejlő á:l1apQt, ül'ilel:y
lénYe:gébenl a válas?:tási bizottság tagjain~~, iUetve elnökének megv~lasz~ását61
kezdődően; arrH~gbí*atá:s Vs:. 34 .. ~~ában ~~,~#;lt'~leg~~fuiéséigfepnMk A KűrJ:a:,.
szintén'hel~esen foglalt állá:stabban a kérdésb:eu, hogy ilyenjögs~rtés a választási
bizottság egész tevékenységét befolyásolja, [egészében megkérdőJelezi a választási
bizottság.,eljárásnak jogszerűsé.gét.

\, '

Pd~tosan az előbb említett állapot folyamato6 fennállása, így az összeférhetetlenség
~oly'amatos '; fennállása miatt nyújtottam~ekifogásom, az ell1ök folyamatos
~?a~b4Iytala~,.vi~szaélő jellegű magatartása. i,. melyet a választás napJán é~ az. azt
~~vetö e1n~kl tIsztsége alatt folytatott a ktíjog~sok elbírálása kapcsán ." az észh~lt
~ssz,eférhet~t1enségiállapot felisp1er~sc utáni vált ert]wtövé szálllomfa; Úgy érpcm,
,.hogy az ese(összes körUlménye!<apcsánjogos~n,v:itattam a választási ~redményt.

• Ii i •

A Kúria vépésébeukésőbbibelycseu sziJ1télt arra'a' követ,keztetésre Ju tott,. h()gYfiZ
össz~férhet~tlens,ég, lllint jogsértő áHapot a ~álasztáseredményéf1ek viszonyla,tában
nem a vála$zt6i akarat kinyilvánithat6ságán4 lezárásáig (2014. okt6ber 12. 19 óra)
fejtj'kijogs~rtö hatását, hilnem kifejezetten aZfrt?dmény megáHapításábag.

, I" I . i
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A ~~riá a:z\e~öhbiek ellenére mégis úgy f()gla'~t*lJást hogya Ve. 34. ~.(3) be~~dese
alapján klf9gásta válas~ttási eredményéaek ~ általi megáJlapításM6Isz«mít.0,:'U 3
QapösaaMtJdőben lehet előteljeszteni. Indok91ása szerint, ha (lZ n~m ígylertne é,$i. a
tetülvizsglU~~ikérelem logikája surint azj eredtuény me.gáUapí~sárais: ~~ható
összeféÍ'het~tlenségrealaPQzo:tt kifogás. "CH) a SérelIl1~zettánapot fennaHtálg!' r¥e.
209~ .~ (Z)peke2!dés trnásodik fordulata]előterjcszthető lenne, úgy .a~.~*~ré"e~,~c;i~
,rela~Ntzálh~tlJá.a l;tH~gállapítött választási l e~edrn~i1yek~t. Ern~U~tf.ki£Y~i~~~,t't.en
eUettte.tb'e k'erülhea Ve. fent'i'ek. szeuint jen:enlz~,tt;o.bJektív és j()8'v-esZtQ: hat~r.JdQikcel
opetálój ogórvoslatirendszerével. I

Úgy ~ondblbm, hogy ia Kúria e kérdése en ké~ oksz~rint is rossz. öld,,:t1'rÓ'lkÖ2;(llktytte .
meg,8 jogszhbályi hely értelmezését: :".

l. neID relativizálhat ja évekig a HViB áJt~ megáHapi.tott választási ~redmény~k~t
egy lolyan áHapot, amely j.ogszabá!ys6rto állapot- Jelen. es~tl?etia:z
összeférhetetlenség. kizárólag a Jelölt411itást61 a választási eredmény jogere,s
megálJapításáig tart, .

, 2. a jogqrvoslati határidőket a Ve. alapelve~ne,kfontossága elé helyezi.
l

A Ve. 209.1 S..(l) bekezdése. értelméhen akifögást úgy kell ..benyújtélIli , ',hogy .élZ
Je:g~$pbl? ~ :.sér~lmezett jogszabálysértés el~Öye;tés~t'ől számito.~.t.h~~~dl~.'nitl3o.n

, .n....~.~~r~ezz... e~. a,..~.m~.gá...S..:.\.e..1bir.álá...s.á..~.a,.h.•.•..6...tá..~.k...'.öf.r:.e....l~$ .•..}...ll..~!~k.~s$'~.Fg....e...J t.,.e•.Y~"•.,~.•'.;.r.k,.. i..~...•.•?;....•.5.,....:.\?.....ií...l.:8$.•...'..Z...•,.i...,.á...,:S.i::b:uzottSághozlAz.on ban ft Ve~20.9; .~..(2):b~1{ezd.éseqgyr~nidelkcezlk;~.,1~~a
folyamatosart . fennálló tevékenységesétében ~ kifogást a 'sérehnezett :tev~k:erJ:y:Ség
fennáUásáIla~(-teUes időtarta~a.alatt ,b~ l~het~)fúj~~U1i.A Jogorvoslat~~~táridö,k;~zdete
nem a séreln~ezetttevékeny~eg kezdő ldöpont.J~khanemaz az utols61oqpont;,alJllkoF a
sétel~ezett á~lapormég fennált. . i . .

A Ve. 33" ;9 (3) bekezdés a). pon~ja szeri~t:a helyi választási biz9tts:4g é.s: a!,
szavazatszán11á1ó bizottság vá lasztott tagj:iiba~':~egbízat~~a a követ~ező :áltálá:nQs
válas.ztásra fuegválasztott választási hiiQttSá:~.álaku.ló üléséig t~rt: ~aza helyi
v~la$Ztási b.i~ottságelnökének megbízatása fo~amllto.sau fennálló té:véke~ys:egn;ek
mif!.9sUh.így ez esetben kizárólag a Ve. 209. S (~) bekezdésel'ehetirányadó;

r',1 .,.
.Mára kifogá~omban, a.fellebbezésemben,.és a~fróságl felftlvizsgálatikerelrn.etrfben.is
;a Ve. 209. ~ (2) bek,~zdésre hiNatkqztatn,~gyani;s, ~.fl'Hejyi Váhtsztási a'izptt~M
~}h.....~~.é..ne.k ....ö~s~ef~dlet.etlenség...~. fOlr..at,n...atosan II'~.:1nná.'.u..ó.t.e.;v,.,.,.:ék.el})1;.,';~é~~:'~.:.'Jn.,:~~...Jl.>~ii..•~.. ~t1.,'.'
Viszont az.•egyik Jelölt, v.ol}atRozasaha'1l: J;p;ecOl fel azösszeférnetet.lenség,,:akk.ot .Q: ..
választási er~dmény jogerős be:fejezéséig lehd,tkifogást az Eln{)k vonatkozásában
benyújtani. Mégegyszer kijelentem, hogy Ba*ány Város vonatkozásáöan joger()s
választási dö~tés a kifogásom 'benyújtásáig nem yoH.

,

A bírósági íeItllvizsgálatí kérelmem elbirálásánáL~l Kúria Jogsza bályt sé:rtett,ál11ikor
a Ve. 209. 9 (1) bekezdés re hivatkozott és figy~tmen kívül hagyta az általam közölt
Ve. 209. ~ (2) bekezdésére történő hivatkozást. ¥:egjegyezrii kívánoln, bogy a:kifogás
tartall):1áb61iSi észlelhető, hogy II kifogásom vdpatkozásában nem a Ve. 209. "~ (l),
b,~Ke~PéSe,:hanema Ve. 209. 1} (2) bekezdése az irányadó .

.."li
'f~t~;i::..
::'k.':oi :.;~:

I~ . 1 ~.
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Összessésépen kijelenthető, hogy ezálta.l a K~ri~ Kvk.IY.38.089/2014/2 számú
végzése Jo~s~bálysértő. •

\ l
Az NVBh'elyesen JnlJ;tatott r:áarra, hogy ai összeférhetetlenség kapcsáTl indítvány
beDíyújtásának van helye, melyben a helyi vál~sztási bizottságnak kell dönt~st hoznia.
' Azonbanha kétséget kizáróan bizonyitott, ho~ a választás lebQnyolítf!,sasorána,helyi
választási bjzottság elnöke jogszabályt sértett, l~!etvetevékenységével,lnuJ~$zt:ásáY:~ta
vál~szt4$ aJapelvei sérUltek, Clkkor a Ve. i2Ü8. s..ban foglaltak alapján kifogá's
ben,yl1JtásáJ1~k vall helye. A kifogást én, mint ;~választáson induló polgármester-jelölt
bel1yújthatt~m.

:ÖsszeférM~~tle1'l$~g ~8.pcsá,n, killönGs teld~tett~!a JilelyI \(:álas,ztá:Si BizQttsá'g', '.
,Eln~kbek"yálasztás napján. HI~tve akifQgLt~dk' táf$¥ában tett levé~et1,~'~~geSQr((ll
'\a;fi<a.lrttaWit:;f~yl~$zt9~s,,;S(!)roZ'atös;,elutAAfJ6.h~1~t$z~ijt.irat~k;intettetkJ;i~1~ht)l~t~,4~:r>~'
Balkányban pórtiJt.a választás tisztaság~,,illet»:ejaz; es~lyegy~ril()ség'a,jel(tliek'i'k~ij:tt~,

. !
• I

AJ!áspontlm*szerint azon magatartás, amelyet: a Helyi Vttlasztási Biz0ttságElnl1ke a
jylen Ügyben bizo:nyíthatóan tanú$ított, az n:emltelel meg az AlaptÖrvén'YszelleménJ~~
,~k(jzj'Qna~Jé$,~z Alaptörvény alapelveinek. A Ve. 2. S (I) bekezdése értelmében a
választasi ..elJ~s~ylbályaJnak alka1mazáSRS()r~Il érvényre kell juttatni - többek között
- a követktfzö alapelveket: !

l
~ " I- ~ válaSztastisztas'~:gáinak megóvása, l .

- esé]yegyenlöség,ajelöltek és ajelölő sze~ezetek között,
• jóhiszemű és rendeJtetéss:zerű joggyakotlPs.

, ' I
A Kúria végztsó~en abban f,olgJal*állá's.!,.ka!~g9riku$a~,Jl()gyaZ*la'P'tU~~4ny;~I, ,
.'$~a()~I~ozoit,l)fe.~Qen á I!a'tári <:lők {QntQsa~;J.1af'l'~P1igr~'a~é.,ál@p'~'Veirre1é;:~'é~:mJ~~~,;1
egy V4JaSzfá~soráa. I .' .'.,:'
#. Ve. IK !g~a: ta>Cá'tfve, $Orö:ij'll fel, llZ6S'Ze:£é.chetetlenségiesetekef, melyrpen;
kateg9rikus{i~ ha'tározza;m~g a.(2),bekezdé~c)'PQntjában, hogynem lehet a választási
pjzottság vála$ztott tagja a választ6kerUletben ihfUI6jetőlt hozzátartozója. I

; I ,

ÁUáspontom~zerint séI)ti a vátasztás tiszt.as~g~nakalapelvét, ha a Helyi 'tálasztási
Bizottság Elnöke nemjelenti be az összeférhftetlem;ége~" hozzátartoz~j~ ~z.egy~~
polgármestet-jelölt mellett indul képviselő test111etitagként, eZZ~llnegszütltetVe'az.
esélyegyenlős~ta jelöltek~és jelölő szervezetek ijöiött. Ez a magatartás6yiilvám~8Jóan
neJTIfelell11egia jóhiszemű és rendel'tctésszerü jokgyakorlásnak sem.

< 1
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A 4/2014 .. rfv1 r~Edelet L, ~-a kógensen és köy~tkezetesen határozza meg a Vál8$ttáS,i
Iroda vezetőjének feladatként a helyi válasz;tásiirodában tevékenykedők f~lkészíté'sét. .

A;z. álta1al1'\ a bírósági felillyizsgálati két:elemben felsorolt szaMlysz~g~st(~ ~
www.valas?'ttMl.1}üintemetesCildalon találhat~,(lgynevez(>,tt vála$(ztási kiéziktsnyv.;Qen
föghutakk~j: lellentétesek. A~v"W;valaszms.by. ~l1ternetesoldalon a' Nértlzbti,¥~j;~~í
Iroda elnöke;,J)r. PálffY'I1ona sZ(lrkesztesében és !iektorálásában Jelent meg a 19"514';sz'~mú
kéZikönyv; ~zen fUzet a mellél\letekkel e~~tt54 Qtdal0n ker~$.itQl~9g1~1~~z,~.az'

'ö?k9rm~Y~~ti v~aszt~ }ebon~()lítáSáv.~lés:,t~t~!~s~nazo;~~l~ k,~rdé,s~kJt~ltis'~;mnéIr~~~
ti bIróság!' felülvIzsgálatIkérelemben IS elöadt~, amelyeket t~pasztalWnk, am,ely.ek a
füzetben leírtakkal ellentétesen tőrtént Balkány~an a 2014. évi önkc)rtllooytgdválasZtás
kapcsán.

j ,

Összességében a fent említettekkel kapc:s~latban kije:lentheti5. hogy aJ<,ú!':ia
KvkJV.38.089/201412 s.zámú végzése AI~ptöryépy.ellenes, ugyanis a végzésben f,bgJaltak
nem a józa~ észnek és a közjónak megfelelő.; Ugyanis nem lehet II h~tár;j:d!őJ\et a:z
alapelvek elé helyezni a jogértelmezésnél. !

i
Az Alaptörvény .,Az ÁUam" 28. cikke szerint $ bíróságoknak a jogalkalmazás során a
jpgszabályok értelmezésekor azt kell feltételezxl1) ,hogy a józan észnek és a közjónak
megfelelő, erfö!csös és gazdasági c.élt szolgálnak)

, i

Ha.a Bír6s~gokazt agyakorlat(lt követik.dönté~~t~élr'hogy a'határidők f0ntqst]bba~ a
j9gi .npmna.al~pelvejnél1: ~ajÓZ~lJ1iész sza.bály~i~al~~aközJq:varell~13tét~~n~~;;in9I1d~a~0;,

.'.lőleg akkq~llehet még, {elfQgaqhat~tlanább, ..haJólyan'~~táddőre:'hiv.atk~~ik .~..~(ín&s~~)
;amely nem ,,:onatkoztathato ':az esetre. Esptemb~lla KUfltt végzesében, többszorutal!t a:
folyamatosan fennálló szabálytahm állapotra: de ~éleményem szerint rosszul gondolkodott '
akkor, amikOr a választási eredmény fogalrnán~1 nem a jogerős választáSi ~reclméf>l)1
értette és mégis,a 3 napO$ határidörehivatkozott. f. \ I
Joggalmeriilhet fel II kérdés, hogy egy ....II Uel'6ltáJlítástó l a választásiereclmény
Jogerős ,megáUapításáig - foly.amHtosan fcnmHl~ án~pot esetébenm.il<or is kezdő,dik a
3 napos hatá;ridő. Ebben a Kúria nem a j6zan~siJés a közjó szemelött tartása,!'rreHett

I . I ..döntött. i"
i

Álláspontom ~zerint sérti a váJ:asztás tisztas~gának alapelvét, ha maga az Eln5k nem
jelenti be az; öS,szeférhetetlenséget, ha. a hozz~o~9ja az egyik polgánnestep:-;jelölt

. mellett induJ!és kampáq.yol,ezzeL megsz(jp.tetve~z, esélyegyenl&set a jelöltek::: és .jelolő,
szervezetekl:<özött. Ez a; magatartás nyiJvánva!lQan nem felelmega"jd.histeTIliié,s
rendeltetéssze:Hi J'oggyakörlámakuem. I .,
"1 .... "1. ' .'

A:mennyiben~ Tisztelt Alkotmánybíróság i~tÖrv~hy:~n~kfogadJa e.l a Kúriai sérelmezett .
határozatát, úgy az elköYetkező :időben hiyatalo~ Alkotmánybírósági döntés lesz arrÓl,
hogy egyes ttsrvények Jogértebne2:ésénél ahatárid~k számítása előrébb való al jogi nomla
áli:lpet:veitőI.!gyl)ádd~ b,átJ'11ik~r tanúsfthatolYa:t~ magatartást, amely aVe. ,alapetveibe
Otközik, de hal azt nem 3 napon beIm közli, akkd,r a jogsértő cselekmény t<3rvényesnek,
hitelesnek és alkotmányosnak lesz nevezhető. !

Ez azért nemjfogadható el, hisze'n ha egy Ve. al~pel,veibe ütköző cselekmény miatt a
l\1e~ei RerttJif r-fő ka pitánys ág nyomozást JoJytnf és fi fe/jelentett cselel<mény kapcsá~
J9ger&s elmahlsztaló birói döntés születik1 iakkor II választási eredményt az.~,;l;;~1;~

:; '~I:~ ..'

, i'i
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Alkotmáhybíróság döntése értelméli>en n~ :Iehet annulálni, ha azt nem 3 napon
Qelü1Jelez.t~~a választási szervek irányába. '

~ ,

N. Alaptö~éily. 2"8. cikke értelmében él BírÓSá~k a Jogalkalmazás során a jogs~abályok.
SzÖV(ig~téls~sOrban~ok c~ljá:\(alé$atAlaptövénnyel összhangban értelrne.zik. A ,'\!e,.
alape1Víszjn~en,pélkénUel:öli mega választástis~ágát, azesélyegyenlőség~t, Yal~11'1iT1ta.
j6tiiszemü;'~enaeltetéssz~r~ jQggy,-akodast Eze*et az alapelveket sértette m~g'!3a~ány
Y~ros,f.íelyi lVá;lasztásiBizom~ga"és ann* Elnö~e IIjelen ügyben. , .,

'. ,
.. I :. l . .

A JO$alkot6 célja a szabad. és dernokratikQs vála4ztások szabályozásakof nyitv~1Vn1ó~~:~
'~O...1t;:h.a..,gy.:~~ttI.d.*'ti.,.fi..'.szt.. ~~.'é.ges;m6don.a,to.....rY.ény~.eI'l. mege~gedett karpPán. y..'-eszk. <lSZ.öKkelf,l
J.()gszaqályo~nák 'megfelefö módon tÖJi,enJenek jmeg a valasztások hazánkban. Eb'ben a

,.'V~..l,a.~,..:ztáS.i,.' 0. ~, .. : b,',e.,n, í~Y ,a :.K.., li..rl.'.a e..g..y. ',OIY.:anVá"Ias. ztr. i ~.re.. dm ..ényt." .. szenteS.ít. ett.., ,;10.".1..,.50.'.roz ~.t.OS.,. ~.,'~~ytal~~~go,k. t~rténteki melyek a vála$ztitI~ztaságáF1ak me~érdőJ~l"~e é'$".a
~áll1S~t4sj>a;lapé'l~eksét'~búe,útján keletkezett. I

l

.A Józan ész szabályai' szerint nyilvánvalóan nerna kérelmezőknek állt érdekében ,~
..•. ~s.(i)rQzatQs; szap41;¥tldlms~g;Qk végreh~tása, áZOk e~l.u],Ugat~sB.A Relyi Vál~itiá$rBizPttság:

E1nÖ~l;}:mÍI~d~rddre'l'ánézvekCltelezőjogszabályqkat neln tartona be. a k~relm:ez&k.., így
közvetett m4don a Jeiöltek - sérthetetlen és: eHdegenflhetetlen jogait nent tario,tta
tiazteletben.rpagatattása miatt a Ve. súlyos megsért~sei menett nem aV~laJ3~t.6i:~arat:nak
,megfelelő d~f,téss~I~Wtt '.'B~alkánybanaz,önkt.f~~~zati .\lál~szt~~n:'.A .ker~t~~~ők
f::ésZé~~A1a,pt'örvén)' 2.8, .Cl~ (7) \)ek~zdéseÖ:lztosltJa a Jogorvoslat! j(\)g9t,~~~tntéttel

'.~at n~~Y::li-HfálflSzt~~n a kére:Ltrtezöka jelö1t~km~gbJ~sáb61 tev~kehMfeqtek, miAt
~'~#~.1~f4[t,ak,...e¥ltal a törvénytele~~ maga~artás kÖfy;~te.ttmödo.f:i, a ,jel&lte~;ttt~a~~;V:~tőbb
3:Qjttlt'SeQettel i...., , ' I
A balk~yi ~~la:sztás kapcsán sértilt az Alapt' rvény "Szabadság és Felelősse~" IX
cik.kben'.eItrli~ftt vélemé1}ynyilvárfftás szabadság' v~amint nem érvényesUlt,.Az,All{lm"'"
'~8.,~qikkben;fgglaJrjózan~é~ésak?,)zj6n~,J11.egfeleői~íróidöntés. i '".. '. '1

A Jentiindokok alapján kérem aliisztelt Alkotmá yb,íróságot, áHapítsa meg, ~Qgy a Kúria
Kvk.JV..38~089.12Ü'i}412 számon 2014. november6~~n keH végzése az AlaptörvéI1nyel
~UenWe~ és laz Alaptörvény 24. cikk (3) .~kezdés b) ponya alapján.a,lCWiía
K~ki:IVt38.0891201412 számon 2014. november 6- n kelt v,égzését semmisítsemeg.' . "l

;'iki1fiJi"; .
\ ,.'- ,~~ :; .. , ,.' _ ,l :

.M~~9d)agosaq indcÍtváJlyoZOD,l, hogy a Tis~t~J~ Alköti11ánybíróság abh;6~ági'
f~ijlVJ~g~latil *e~lnlembell'em1!.tettek, illetv:e .alcsl1;tott bizony itékok alapj!ll:i4l:fápít.s.a
me-gai össze1erhetetlenséget, etAltal a':Salkány Vá'ro$ Helyi 'VátasztásiB:iz~t,tsága ..' ..
~t~~'!:me$~lla~£to~választáSi er~drnényt. semmisltse, .I'tlegés új váh~sztá$:pJ~~9n'~i
B'alkány' Vá:fö~áb~~. F!wm{lAIA'gosan kétema tfis,z~e:lt $lkot01át{ybír,ó:ság9t~. h'QSY'tj, '
Y!Í:tastá$,i'eU'ás .alapelveinek i:n~sértés~t is lállap'ftsa.m~g.aB~~lkány; 'Városban:
Jtiegtartott 2CHj4.évi önko17má.nyz;a:ti. vál~sztás VOP1.lt)<'ozásában, azeredrnéiiytbelyezu
hátályonklYil~"ésúj wnnsztást tűzzőn ki Balk~yban.ahol tartnssa be a választási
eIJ~t:~sösszes~lapehrét. i .

.' ~ . I
:B~el'tÚíte(n,h9gyS0gLkép'Yiselöm"
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