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Alulirott 

k€relmez6) kdpviseletdben eljdr dr'. Biczi Tamds tigyvdd 

a csatolt rneghatalmazdssal igazolt jogi kdpviselrim ritjdn a
kiivetkezd indokokra figyelemmel az Aluptiirv6ny 24. cikk (2) bekezdds cl) pontja, az
Alkotmdnybir6srlgrdl sz6l6 2011.6vi CLI. tOrvdny (a tor,dbbiakban: Abtv.) ZZ, g-a es a
vdlasztdsi eljardsr6l sz6l6 2013, dvi XXXVI. torvdny (a tovdbbiakban: Ve.) Zli. p qfl
bekezddse alapjAn az aldbbi

alkotmfrnyjogi pauaszt

nyujtom be.

Kdrcm, hogy az Ahtv. 27 . $-6ban 6s a Ve. 233. $ (2) bekezddsdben foglalt h.rt6sk6rdben eLiarva
a T. Alkotmanybfr6sdg alaptdrvdny-ellenessdge miatt az Alaptr:rvdny 24, c-kk(3) bekezdds b)
pontja ds az Abtr'. 43. $ (1) bekezddse alapjdn seurn:isitse meg a Kirria a Nemzeti Vi{laszt6si
ISizottsdg (a tovdbbiakhan: hM) 238/2A22. szdrnir hatdrozahit heiybenhagyd
Kvk'YL39.377/202213. szdmit vdgzesdt (atovdbbiakban: Vdgzds), mert az sefti azlnditvanyozd
jogorvosl.athoz valir jogdt (Alaptcirvdny )il(Vill. cikk (7) beker",<Ids) ds tisr.:essdges eljdrdshoz
val6 jog6t (Alaptdrvdny )O(VIII. ciiik (1) bekezdd.s).

Kdrelmem indokolrtsakdnt az akibbiakat adom el6:

L Az alkotrur{nyjogi pan*sz inditvriny eldterjesztdsdre renrtrelkezfsrc 6116 hat$ridf
megtart:f, sdnak igazoh{sa

A Ve. 233. $ (1) bekezddse alapj6n az e tOrvdny alapjdn, a vdlasztdsi seiv hatdrozat6val
kapcsolatos jogorvosl*ti eljdr*sban hozott birdi ddntds elleni alkotn:.inyjogi panasz a
sdrelmezett diint€s k6zldsdtdl sz4mitott h6rom napon beliil r-yrijthat6 be az
Alkotmdnybirosdghoz. A Vdgz..dst a Krlria 2A22, ilprilis 5. napjdn hozta meg, kdzbesitdsdre
pedig}A2?,6prilis 5. napjdn kerillt sor.

II. Tovr{bbi jogorvoslat hi{nya

A Vdgzds ellen a Ye, 232. $ (5) bekezddse a tov{bbi jogorvoslatot kizirja, igy teljesiilnek az
AbLv.27. g b) pontjdban fogialt feltdtelek,

III. f rintetts6g bizonyitrisn

a Pest Megye 05. sz{mf egydni viiiaszt6kertiletben
jogeriisen nyilvdntartdsba vett jelOlt, A Kifogds alapj*t kdpez6 Facebook-hirdetds 

 a szintdn Pest Megye 05. szdrnir egydni vdlaszr6ksriiletben joger6sen riyilvdntartdsba
vett jel<ilthSz ktithetd, M 6 kampfnydval szorosan dsszefiigg, erre tekinteftel a Ve.-ben
megllogahnazott, jelen alkotrndnyjogi panaszban is fblhivott, a v*lasstds tisztasdgAnak
meg6vdsa, az esdiyegyenldsdg a jelsltek 6s a jel6l6 szerezetek kozott, valamint a j6hiszemii
6s rendeltetdsszerri joggyakorlds alapelvei kapcs6n komoiy kihat{ssal lehet a sz6ban lorg6
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valaszt6keriileti kampanyra illetve az ottani villasztitsieredmenyre, ktildntjs tekintettel arra is'

hogy a v6laszt6si eredmdny a mai napon mdg nem jogerds, A Kirria jelen alkotmdnyjogi

panasszal t{madott haritrozataegy kampdnytevdkenys6g v6laszt6si erji*6sban val6 minbsitisdt

tagaclta meg dontds evel. Az Abiv. 27 . $-6ban meghatdrozott egyedi tigyben val6 6rintettsdget

az Alkotmanybirdsag gyakorlata *r*rint egy€rtelmtien megalapozza' hogy Inditvinyoz6

ugyun*r*n v6iasa6siiqirasUan valo sikeres szerepl6s6nek es6lydt a Ktrria ddntdse h6trdnyosan

beiolydsolj a, u u*rr*nges lbltdteli e gyeni6s€ gdnek megbontds6val'

IV. El6zm6nYek

KifogSstevo v6laszt6pol gfu 2022. mArcius 23-6n elektronikus irton kifogast nyr'ijtott be Pest

Megye 05. sz6mir Oriz6ggyiil6si Egydni V6laszt6keriileti V6laszt6si Bizotts6ghoz (a

tovdbbiakban: OEVB) ura-h]ruttoozdssal, hogy az drintett mint az orsz6ggyiildsi kdpviseldk

2022. evi6ltalanos villasrtfntnPest Megye 05. sz6mir orszdggytil6si egydni vflaszt6keriiletben

jogerdsen nyiiv{ntart6sba vett jeldlt a kozszereploi F'acebook olilalan megjelen6 tartalmakat a

kampirnyidoszakban is folyamatosan fizetett hircletdsekkel ndpszeriisiti' A kifogAshoz

bizony{tdkkdnt oiyan k6peray6fot6kat csatolt, atnelyek szerint 2022. februilr l7'e 6tatdbb mint

254.000 forint 6rldkben jeient meg hircletds az erintett k6zszerepl6i oldal6n' amelynek

finansziroz6ja a kozdssegi oldal hirdet6st6r6nak adatai szerint a,  nevii

internetes honlaP,

Kifog6stev6 6ll6spontja szerint ezzel az drintett olyan tevdkenysdget folytatott, amely a

karni6nykiadAsokat kor16toz6 rendelhezdsek megkeriildsdre ir6nyult' Ez6ltal sdriilt az

orsz6ggyiildsi k6pvisel6k v6laszr6sa kampfinykoitsdgeinek 6tl6that6v6 t6te16r61sz6l6 2013' dvi

LXXXVII, trirvdny (a tov6bbiakban: Kftv.) 7' $ (1) bekezdds b) pontj6ban meghat6rozott azon

szab6ly, amely a v6laszt6si kampanytevekenysdggel 6ssze{iigg6 kiadasok finanszirozds6ra

vonatkoz6an 5 milli6 fbrintos fels6 hatart alrapit meg. Ezen kereszttil sdriil a v6laszt6si

eljar[sr6l s2616 2013. dvi xXXVL torvdny (a tovAbbiakban: ve.) 2. $ (1) bekezdds a) pontja *

azaz av6laszt6s tisztasagAnak meg6vdsdt el6ir6 alapelv - is, mivel arzal, hogy az irintett egy

t6le lftszdlag ftiggetien honlapot von be a kiadasok fedezdsCre, csokken a

karnp6nyfin un riroii Xl6that6s6ga. Sdriil az es6lyegyenl6s6g a jeloltelc 6s a je10lo szervezetek

kozott is fve. 2. $ (1) bekezdds c) pontl, mivel a honlap igdnybevdteldvel az drintett olyan

lehetosdget kap a torvdnyben meghat6rozott kdltdsi korlatok 6tl6p6sdre, amely m6s jeloltek

szttmiranem adott. a jihiszemti ds rendeltetdsszer(r joggyakorlas alapelve lve' 2' $ (1)

bekezdds e) pontl szintdn s6riil, mivel a kamp6nytevdkenysdggel osszefiigg6 kiad6sok

finanszirozAsa kizdr6lag a jeldlt 6s a jeldlo szervezet joga, harmadik szerndlyek ebben nem

vehetnek r€szt,

Kifog6stev6 a Kftv. s6relm6nek a ve. alapeiveivei vai6 osszefiiggdsdvel kapcsolatban

anal6giakdnt a neveldsi intezmdnyekben folytatott valasztSsi kampany kdrd6s6t drint6

Kvk.II.37.3 g5l20l4l?.sz6mir hatArozatot hivta fel, amelyben a l(irria rigy foglalt 6ll6st, hogy a

nemzeti koz.nevel6srril sz6l6 201 1. 6vi cXC. tdrv6ny (a tovdbhiakban: Nkt') megszegdse alapot

ad a v6lasztdsi eljAras alapelvei s6relmdnek meg6llapit6sara. A Kftv' jelen tigyben megval6sult

sirelme egydrtclmtien is kOzvetleniil kihat a v6laszt6si versenyre, a v6laszt6si elj6r6s

integritasara, ds ez6ital - ugyanirgy, mint a fenti kuriai dtintesben - a v6laszt6si elj6r6s

alapelveinek megs6rt6sc mefittapiittat6. Az OEVB a kifog6st * a1ra hivatkoz6ssal, hogy ttz



,,orszdgos terjesztisri mddium mrikoddsdvel kapcsolatos" * a Ve. ?l:i. $ (1) trekezddsire
hivatkozassal az NVB-hez tette irt.

Az NVII a kitbgdst hatdskordnek hiinya miatt utasitotta el, Alkispontja sz:rint a Ve, 208" g-a

alapidn kitbgdst a vdlaszt6sra irSnyadir szah6ly, illetve a vrilasztis ds r r,flasztfli eljiris
alapelveinek megsertdsire hivatkozdssal lehet benyrijtani. KifogAstevS 6ltal hivatkozott Kftrr.
rendelkezik a vrilaszt*si k*nipfny k$ltsdgeinek elszdrnoldrsdr6i ds ellen6rrcseroll a l{.ftv. 8, g

(1) trekezddse hat6rozza meg, hogy a jekiltnek mennyi idon beiiil, hovd kell benyrijtania n
tf,rnogatds osszegdnek felhaszn*ldsdrdi sz6ki elszdmoldst, ds a Kftv, S. $ (2. hekeedese irja el6,
hogy melyck azok a lertiletek, amelyeket a Magyar Allarnkincstrir (a tovdbbialiban: Kinostdrr)
kOtelezettsdge ellen6r:izni. A Kftv. az orsz6ggyiiidsi kdpvisel6k vflasztdsi e,ljtirrisibar- fbkdnt a
jel$ltek ds a jel6lo szeruezetek rCszCre nevesit jogosultsfgokat Ss kotelszeilsigeket, r-mellctt a
v{lasztasi szervnek nem min6stil6 Ailami Szrimvevoszdk ds a Kincstar' :dszere *illapit n:eg
szdmos feiadat- ds hatrtsktirt. A vdlasztdsi szervek riszdriil kizdrdlag az .WR *s a Nemzeti
V6laszt6si Iroda (a tovdbbiakban: NVi) sz6mdrra hataroz meg feladat- ds hatiskort aklcrrt, hogy
az NVTrnek adatszolgiiltat{si kiite}ezefisdget ir e16, az NVB riszire pedig az orszriggyrildsi
kdpviselok iiltai*nos vilasetfs[n nemzetisdgi listdt a]lft6 orse6gr:s nernzetisfui rinkor:nfnyzatr"rk
lcoltsigvetdsi t6mogat*r.sa kapcs6n 6llapit meg feladat- ds hatfskort.

Kifogdstev6 a.iogi analdgia megalapoeAsd^ra hivatkozott a l{irria Kvk.iil39 26412022,'4. sziimft
vigzdsdre" arn.ellyel kapcsolatbal nz NVB azt 61lapitolla meg, Kifbgastevir a vSlaszt6si eljdrdsi
aiapelvek sdrelm.ir* hivatkozili, de azzal val6jdban a Kftv. szabdlyainak a megstlrtisdt 6llitja,
az alapeivi sdrelemre hivatkozss tdnye sem tcremt eljfr6si jogosultsfigot a v6lasztfsi hirottsAgoh
rdsz6ra. trrre figyelemmel nem firgadta el a kilogfst eloierjeszto axon drvelesdt, ancly szelint
amennyihen az Nkt. szahdl5,ainak megsdrtdse ds ez6ltal a Ve. alapelveinek megsirtdse
megrtllapithatd, akkor a l{"ftv. szabdlyainak megsirtise is a Ve^ alapelv,:inek megsr5rtdsdre
Yevet..

Inditvanyoz6 az tigybet erintettkdnt fehilvizsgdlati kdrelrnet ter.jesz.ett eki az NVB
hatitrozaldnak megv6ltoztat{sirt 6s a kifcrgdsnak helyt add hatdrozat meghozatala erdi:.schen.

Flbben elcadta, megiteidse szerint a kitbgds l1efit affa ir6nyult, hogy a Kftv. rendelkezisein*k
megsdrldsdt 6llapitsa meg az NVB, hanem arra hivta lbl a figyelmet, hogy a v6laszt;+si eljar6s
esdiyegyenlosege megbomlotl. A 17712022. hivts hatdrozatdhoz hasonl6a:n az lett volna
megdllapithatd, hogy a tdnyrillds ugyan a vdlaszt6si eljfufson kiviili szrbdlyok sdrelmdt is
fblveti, de a.rrdlkril is egydrtehnuen helytdll* a vdlasztdsi eljdris alapelr.,einek sdrelxrere t6r"tinii
hivatkozds,

Inditvanyaz6 eliladta kdrelmdben, hogy az NVR hat6rozatdban kizd.r'61ag a Kftv. vi,lasztdsra
irf,nyado szabdly-iellegdriil dilekezett, 6s nem vizsg6lta, hogy a bizonyitdk,rk alitdmiszlottdk-
e efi. a megrillapitdst, amely szerint a  ironlap nsn 0n6116, politikai
velerrrdnyfor:rdld entit6s, hanein egy f,rnansz[roz6 szerv*zel, igy a ktizdssdgi oldalon f<riytalott
rekJrimtevdkenysdge nem valamely jelcilt melletti ki61l6s, hanem magfnak a jeldltnek a

kampdnya. hlnnek elmulaszt6sa miatt pedig arrdl sem tudott ddnteni, hogy a r'dlasztirsi
eli.{r6sban .iogszeriien igdnytre vehet6-e olyan kampdn,veszk$z vagy folytathatd-e olyan
kampdnytevikenysdg, amely igaeoltan nem a jel61t vagy jel0lo szervezet riltal finanszirozott.
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.ldteles ve. rerrdelkerds hi6ny6ban ez pedig csak a vdlasztasi eljirrds *lapelvei alapjin

vizsg6lhat6.

Inditvanyoz6 meg*r6sitette, a nyilvfinosan elerhet6 bizony{tdkok al6t6rnasztjfk, hogy sdriilt a

vflasztai tisztasdgfu:ak alapelve, mert az drintstt neil] maga tinanszirozta hirdetdseit, ds

mindezzrl megX*vesztette a vdlasrtdpolgarokat, ktivethetetlennd tette a kiadasok Afiekintdsdt, a

jogszeni is a jogellenes kampanyeszkrizok egym6st6i valS elv{1aszt6s6t.

I,rlitvdnyoz6 rdszletesen alatrimasztotta, a rnegdllapithat6 tdfry{ll{s rnidrt sdrti a v6laszt6si

elj{r6s kif<rg*sban megjelolt alapelr,eit. Hzen felul a {bliilvizsgilati kdrelemh*z meiiikelt itjabb

bizonyit6kc,kat. amellik megenisitik Kifog6stev6 azon dllit6s{t, hogy az drintett kCIztissdgi

o1 ilalon ftrlytatott kampdnl'Anak dtvdllalt fi nansziro z6sa folyik'

A Kirria v6gz6sayel az NVB hatdrozatdt helybeniragyta, A Kuria szerint azt kell vizsgfilni, hogy

val6ban fermd.llt-e *z az *k, amely szerint a kifogds elbirdlfisa rem tartoz-ik egyik v6laszt6si

bizotts6g hat6sk6r6be sern. Az NVB lratarozatdban kifejtett, a Kirria korfbbi drlntdsein

(Ituk.ViL37 .gfil11t9i1., Kvk.III.39 .26N2A2214.) alapul6, a Ve. 208" $-ahoz kapcsol6d6 azon

drveldssel egyetdrlve a Kirria kifeitete, hogy a Kllv' * figyeiemhe vdve a Ye' zitrt rendszerdt -
nem minosul oly*r, vdlaszt6sra ir{nyadd jogszabrilynak, amely kdzvetientil 6rint vAlasztasi

anyagi- 6s elj{rasjogi szabd"lyokat. A kifogas ng}'anis kifejezetten a Kftv' 7' $ (1) bskez"ddsdnek

megirtdsdre hiv*rihozott, 6s ebb6l az 6l1itott jogsdrtdsbfil vezette le az alapelvi sdrelmeket'

A. I(frria a Kftv. rclevansnak tartott renclelkezdseit ismcrtetve kismelte. hogy tdves az a

k6relmcr6i 6ll6spont, hogy a kifogdsban drllitott alapelvi sdrelmek megval6sulasartil 6l16st

lehetne foglalni a Kftv, t. 
"$-anat 

sdreimdvel tlsszefiiggdsben hivatkoztittak elbirdldsa n6lktii'

MegismCtelte azt a tdteit is a Kirria, hogy dnmag6ban az, hogy a Kftv' szab6lyainak

,o*['*drt€*dt ez kapcsoldd6an a kifog6st elStetjesztd a Ve. egyes alapelveinek rnegsirtdsdre is

hivitkozik, nern jelenti azt, hogy a kifogas elbir*ifsdra az NVB hntdsk0rrel rsndelkeeik.

r\ kdreimerti 61ta1 felhivott analogiaval kapcsolatban a Ktria irgy 6n'elt, ,,hogy *

Kvk,II,3?.39 SnAWlL. szamfi tigyben csupdn ae Nht, egy jogszabalyi rendelkezdsdnek ar-

6rt*lmezds6re kertllt sor. igy nem osszeirasonlithat6 jelen iigg*rrel, ahol olyan, a kampany

6nansziroz6sdnak jogszeriisegdhez kapcsoldldd ,,eliikdrddsre" hivatkozott a (,..) a kdrelmez6,

amely k€rrldsben tor[ld dontds nem kdpezheti egyetlen v{l*szt{si bizottsdg f'eladatAt sem a Ve.

es a KIlv. vorratkoz6 szab6lyainak figy'elembevdtel4vel." A Kiuia vigiii utalt arra, hogy a

lrat6skorvizsg6lat rnegeldzi a vflasztdsi bizotts*gi eljfuisban a bizonyitdkok €rtdkeldsrL, igy az

ez-zel kapcsolatos k6relmez6i drveldst sem talalta alaposnak,

V. Az 6rderni etrtr{r6t6s I'elt6tete * a befogadr{s altpj*

Az Abtr,. 29. $-a alapjan az Alkottninyhirfsig az alkotrn,{nyjogi panaszt a bir6i dont$st

drdemben befoly6sol6 alaptorveny-ellenessdg vagy alapvetti alkotmfnyjogi jelent6sdgtl kdrdds

eseten fogadja be.

Az Alaprorv6ny XXVfiL cikkdben floglalt jogosults{goknak a sdrelrn6t az,okozzaielen iigyben,

trc,gy a f6ria doltdse egy o hatalyos Ve. alapj6n iinmagfban felhivhatO jogsdrelem 6rderni

kivizsgtlds6t negakaddlyozla azsn az alapon,trogy a jag'rvoslati k6relem eg.v mdsik * a Ki*ia



6ll6spontja szerint a vdlasztisi szervek 6ltal nem vizsg6lhat6 * jogsdrelem meg6llr-pitdsdt is
felvetette.

Ez a d6ntds megakaddlyozza abban Indiwanyozdt, hogy a vflaszt{si elj6r6sban elszenvedett
sdrelmdt a vflasztasi eljdr{shoz kapcsokldd jogorvoslati rendben megvizsgdltassa, ds eldrje azJ,

hogy a felt6fi bizonyit6kok alapj&n r:regindulhasson a vitlaszt6si eljdrAs t0rv6nyes rendjdnek
helyredllitisa.

Az alaplogi sdrelem azdrt kiilCInosen sirlyos, mert a v6laszt6si eljfris sommds jeilege miatt a
kapcsnlridd repaT6ci6 lehet6s*ge a vdlaszt*si eredmdnyek jogerejdvel megsz{intk-, a'r.az 'a

vdlasztdsi eijar6sban f'eruunarad6 jogsdrtds utolag vagy mas eljardsi rendben nem orv,:soihat6.

Vl. A bir6i diint€s alaptiirvdny-ellenessdge 6s az Al*pttirvdnyben biztositott jog sdrelme

A birdi d$ntdsek alkotmdnyossdgi feltilvizsgflatdt lehetovd tev6 alkotm6nyjogi panasz (Abtv.
27, 5) alapjan az Alkotm*nybirds*g azt vrzsg*lja, hogy a jogszab6ly alkalmaz6sa sor6n a
birdsdg az Alapt0rvdnyben biztositott jogok alkotmanyos tartalmdt 6rv6nyre juttatta-e (3/2015.
(Ii. 2.) AB hatarozat, Indokolis [17]-[8]). Az Alkotmirnybfr6sdg a bfrdsdgok itdleteit akkor
bir*lhatja felul, ha azokaz Alapt<irvdny megszabta drtelmezdsi tartomdnyt megserfik, ds ez6ltal
abir6i ddntds alaptiirvdny-ellenes lesz(3A7312017. (IV, 19.) AB vdgzds,Indokol6s [29]).

Az Aiapton dny )CfliIIL cikkdben foglalt jogok sdrelme

Magyarorsz6g Aiaptiirvdnye XXVIII. cikk szerint:

,,(1) Mindenkinekioga van ahhoz, hogy az ellene ernelt bdnnely v6dat vagy valamely perben a
jogait ds k<itelezettsdgeit tiirviny 6ltal fe1611itott, fiiggetlen is partatlan birdsdg tisztessdges 6s

nyilr,{nos tirgyakison, dsszrrii hatdriddn beltil birrilja el"

(,. .)

(7) Mindenkiuek joga van ahhoz, hogy jogorvoslattal dljen az olyan bir6sfgi, hatds{gi ds mds
kbzigazgatitsi d6ntds ellen, amely a jog6t vagy jogos drdekdt sdrti."

Az Alkotnrdriybir6s6g 315B/2020. (Y .2L.) AB hatfrozatAban kifejtette, ,,az Alkotm6nybir6sdg
k0vetkezetes gyakorlata szerint az Alapt0rvdny XXVH. cikk (7) bskerddse szerinti
jogorvoslathoz va16 jog olyan alkotmdnyos alapjog, amely t;{rgyit tekintve a bir6i, i:lettileg a
hat6sdgi (m6s kdzigazgat6si) dCIntdsekre terjed ki, tartalmdt tekintve pedig azt kiviinja meg,
hogy valamennyi, az drintett jog{t vagy jogos drdekdt (helyzetdt) drdemhen befr:ly6so-6 drdemi
hatirozat fehilvizsgAlata erdekdben legyen lehetdsdg mds seervhez, yagy azorns szerv
rnagasabb ftirum6hoz fordulni {3064/2AW. (III. 26.) AB hat6r:ozat, ]ndokolirs [15]], rrelyhez a

kszigazgatdsi ddnt6sek vonatkoz6sdban tdrsult a bir6i *t rendelkezdsre dll6s6nak kriv*elmdnye
is {1412018. (IX. 27.) AR hatdruzat, Indokol6s [16]]. Az Alapt0rvdny XXVIII. cikk (7)
belcezdCse alanyi .iogot keletke*.et a.iogorvoslat igdnybevdteldre minrienki szrir:rlra, aki
valamely d<int6s folytdn jogdt vagy jogos drdek*t sdrtve 6rzi. Minden. jogorvoslat ldnyegi,



immsnens eleme a jogorvosl6s lehet$sdge, vagyis a jogorvoslat fogalmilag ds szubsztanciAlisan

tafiainrazza a jogs*rei*r* orvosolhat$sdg*t {legutdbb pdlda*l: l}ftAp.0V. S') AB hatitr*zat,

IndtrkolastlT.l).Ezze7$xsxefiiggisbenfeltritlenkoveteimdny,hogy'az*I)6ta 
forumazelj6r6si

szabdlyok 6ltal meghatarozott keretek kcizcitt a jogorvoslati elj6r6st lefr:lytassa 6s a jogorvoslati

kerelemben -irtakat a jogszabalyban fcrglaltak szerint erdemben megvizsg*lja {l6sc1 prlld6ul:

9t2017.(IV. 1S,) an hataroeat, lndokolAs f21J)"" 315812020. (V' 21.) AI] [17]

'ihirez 
kapcsor6dik a v6raszt6si elj6r6sban drvdnyesilrii hatdko*y .iogorvosiat

k$vetelndnyrendseere is, amelyet a Ktria sajdt dontdshozatalAban az aldbbiak szerint szem

eliitr tart: .,Az Alkotmanybirds{g aWl64?ftA22. sz6m* iigyben hozott hatfuozatiban ("')

rogzitette, logy a Kirria a Ve.-ben fcglalt ktivetelmenyeken titlmen6en to\'*bbi feltetelsket neffI

6liapithar ,n*g. u iogalkaimaro n** irhatja fbliii a jogszab6ly tartalmdt. Rdmutatott tovAbbd

urro, hogy a kifog,s a ve. vizsgalt szabaiyozSs*ban hatdkony jr:gorvoslat, igy az iigyben

eid6ntend<i *fiar6si szakjogi kdrd6s hdttereben ott 611 ajogorvoslathoz val6 alapjog is, ezdltal a

t*^,rlrryirlelmezds sordn tekintettel kell lenni a hatdkony jogorvoslathaz va16 alapjog

*rvdnyesithetosegdre i s." {Kvk. 1, 3 I .3 fi nA22l8. szafirir hatfuo zat [ 1 4l)

lvlegitdl6sem szerint a v6laszl6si jogorvoslat jogorvoslati jellegdt ldnyegrlben megsziinteti, ds

kizirja a hat€kony jcigorvoslat 6rvdnyestlds*t, ha az elj&16 szervek nem az tigyben felclerithetd

rdn,v;lhs alapjfn hqlzzhk rneg d6nt6siiket. A Ve. hataskor hi{nyfra vonathsz6 215' $ d)

pontj6nak elbirdl*sa nem hasr:nlithat6 *ssz.e a Ye.215. $ a-c) pontj6ban fcrglalt elutasit6si

ohokkal, amelyekndl nrellozrreto a tinyal l6s rIeg5llapitasa.

Az elj6r6 szefv hatfskdrdnek rneg*llapit6sa kizardlag a7' iisy targydnak pontos

meghataroz{s6val fejezheto ki, amelynek rdszben a kdrelmen, rdszben a nregallapithat6

tdn'!*il*sori kelt alapulnia, Ennek rnegfelelseri nem kaphat teret az elbir6l6s sor6n sem a

k6relmez6i sz6nd6k vdlelme, sem perlig (tdnyAllfsbeli megaiapozottsdg esetin) a tives

I o gszabaly nre gieloies scm.

lla *r meg6llapitani kdrt jogsdrtisek csak egy rdsze nem tixtozik a v6iaszJ6si bizotlsdg

hai6skordbe" az flem ,*r*ur*l automatikusau a kifogis eluiasit6sfhoz, hiszen a gyakorlatban

ldtezik az drclemi dontdsben a ksrelmek elvilaszJdsa, ds a rdszbeni drdenri *lbiril6s. A v6lasztdsi

elj6r6s alapelveilek sdrsim*re val6 hivatkr:zds nem egy teljesen igazolhatatlan, a kdreltnez6

*ranoeurrut meghat6rozfsdra ir6nyul6 vdieiem alapj6n vethets el, hanem a ulegdllapltott

t6*yfrll6s jogi megitdids* vezethet iiyen eredmenyre. Azonban ebhen an esetben senr hatdskdr

hidnydbafl, hanern a treadv6ny megalapozallansdga" a hizonyitottsag hianya vezethet ilyen

dOntdsre,

A jogorvoslari jogkoriikben e!i*r6 v6lasz.,r{si bizottsdgok is feltilvizsgirlati jogkortikben eli6rri

trirOsagok rendeltetdse a valasztrisi eljirdsban a Ve. 14. $ (1) bekezdds alapjrtn megadhat6, ,,a

valaszt{sok tiszta*6g6nak, tCIrvdnyessdgdnek biztositasa, a pArtatlansag drvdnyesitese ds

sziiksdg esetd* a valasz,tds torvenyes rendjdnek helyre6llitAsa".

Ezen szerepk6r gyakorldsirt ldnyegdben kizdrja, ha a fonnai feltiteleket megtar"t6, a bizonyitAsi

kotelezertsdget teljesit6 beadvi{nyok drdemi vizsg6lata maratl el.

A v6laszr{sokhoz kapcsol6rl6 jogalkotisi rend sajdtossdga, hogy a kamp6nyfinansziroz6s

szab6lyai ut6lag*sa1, 4s nem a vdlasztasi szervek 6ltal vizsgiilanri6k. Br azonban nern jelenti,

hogy e szah*iyok megsdrtdsdnek ne lehetne kozvetlen kihatdsa a vdlaszt6si elj*rdsra, amely

rgteies szab6lyr:zAs hi6ny6ban a v6lasztdsi alapelveli alapjdn vizsgdlhatti. A joggyakorlat-
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eienuds sorAn a Kiiria is 4sz.revi*telezJe, hogy az alapelvek itfogjdk az itdlkezesi gyakorlat
egeszdt. Ondlldan is megjelenhetnek arnellett. hogy 6ltal6ban az alapprobldma kiegdszitcljekdnt
szerepelnek,

,,4 vdlasmfsi elj6r6s legalapvet6bb k*r,etelmdnyeit n Ve. alapelvi ren<lelkezdsei l:=atdrozrdk
meg, azokat a jogalkalmazds sorzur is figyelembe kell venni. A triretlen birdi gyakorl,rt szerint,
ha egy ariutt jogviszonyt tdteles jagi rendelkezisek szabdlyoznak, alrkor nern lehet a jogvit6t.
alapelvi rendelkezdsek alapj6n eldOnteni, ilyenkor az alapelveknek a jogdrtelmezdsndl van
kiemelt szerepiik. Ha azonban az adott tdnydll6sra vonatkoz6 jogszabflyi rendelkezds nincs,
akkor onmagdban aa alapelr.,ekre alapitortan is lehet dontdst hozni, hiszen az alapelvek $niilloan
is uormatatlalornmal birnak, a tCIrvdnyi alapelvek megsirtise jogszabdlysdrtdsnek nrir:$stil."
(Kvk, III. 3 7. 7 I I ?AZA I 3. szamf hatdrozat [ 1 8]).

A fenti 6il6sfoglal6s alap.i*n a jogorvoslathoz val6 jog rnegsdrtdsdt eredm*ny*zi, ha az eljaro
vflaszt[si szetv nsm arJ vizsgflja, ]rogy a biznnyitdkokkal aiftfmaszthard tdny6liris alapjdn
sdrriltek-e a v6lasztdsi eljr:::ris alapeh,ei. A hatdkony jogorvoslat feltdtelrenctszcre kiziir:a a Kirria
aeon erveldsdt, mely szerint ,,a iritbgrisban fillitott alapelvi sdrelmek rnegvaldsuldsdrdl ugyanis
nem lehet 611{st foglalni a Kliv, 7. $-6nak sdrelmdvel <isszefiiggdsben hivatkozottak,:lbirril6sa
n6lkiil, anrely viszetnt nem tartozik egyik v6lasxdsi bizottsfg hatiskoribe sem". A Kriri*nak,
ds ezt megeliSzfien az NVB-nek lehet6sdge ds kdtelezettsdge volt ara, hogy a tiny61l6s
vizsgilatdt a vdlaszi6si kdrddsre sznkitse, amely szerint az a tdny, h*gy a Ve. 140, $,a szcrinti
kampAnyeszkozt a jelclk ncm sajiit ncve alatt haszndl tel, hanem egy 1'rnansziroz6 szenezet
fblhaszn*16s6.r,a1 dri el a vdlaszt6kat, megfelel-e a vdlasztdsi eljdrds alapeivdnek.

Ennek a modcllnek a jogszeniscge ugyanis kozvetleniil a v6laszt*si eljiirdsr:a, a vflasztrri
eldrisdre ds a szavaz6k becsatomaz*sdra van kihatdssal attol tel.jesen ttiggetlentil, hogy a
kanrpirnyfinanszirozds vizsgdriat6r:dl mi lesz '*z eljitr*s tdnyleges min6sftise ,

Alaptorvenyellenes tehdr a jogolvoslati jogot az elj*rfsban olyan a Ve-ben nem szereplcr
hat6skdri feltdtelhsz kotni, hogy a vitatott jogsertii magatartSs ne drintsefl mas, oly.,an

elj6r6sokat. amelyek a vdlasztdsi eljrtriisban nenu vizsg6lhatdk.

Pdldakkat a vdlaszt6si gyakorlatb<ii alAtirmilszthat6, hogy egydb esetekben ez nem is tortdnik
nreg, hisz-en az NVU rong/rl6sr:s plak6ttigyet t6rgy'a16 177/2*22. (IIi, 16.) NVB hardrozatdban a

Bizotlsdg rigy itdlte meg, a kifogds tdrgydt a v*lasztdsi plakdt .. rnint a Ve.-ben is nevesitett
karnpdnyesz,kiiz - kdpezte, amelyre a Ve. kifbjezett rendelkezilseket tal'talmaz, illetve a plakrit
tekintctdben mogval6sul6 kamp6nytevdkenysigre is amelyre a Ve. 2. $ (1) bekezildstlen [og]*lt
eijiirdsi elapelvek is kiterjeclnek. Az OEVI} hatdsk<ir hiirnyrtra vonatkoztl dintisinek
mcgviiitoztati{sakor kiemcltc, ,,rnindez fi.iggetlen ati6i a tdnyttil, hogy egyes virlaszlojogi
jogsdrtisek ezzel pdrhuzafilosan m6s jogdgak tekinteteben is .iogsiirtdsneh mindiulnek ds

szankcidt vonhalnak r:nagurk utdn".

Jelen i.igyben az irdemi elbirdlds a Kirria dlldsporrtjSval szemben tetelesen megalapozhat* r,olt
az al6bbiak szerint:

$irtilt a v*lasztds tisztas8ginak alapelve [Ve. ?. $ (1) bekezdds a) p<lnt], mert Jeldlt nem maga
finanszirozza hirdetiseit, ameily*l megtiveszti a viilaszt6polgarokat, ds kSvethetetlernd teszi
sz{mukra a kiadAsc;k rittekinlds€t, illetve a jogszeni ds a jogeilenes kampdnyrszkozdk



egymdstol va16 *lv*laszt&sdt. Az irdnyad6 joggyakoriat szerint ezen aiapelv sdrelme allapithat6

**g, lro srilyos, a v6lasrt6k akaratat meghajlitd cseiekrn*nyre kertil sor a vdlasztdsi eljdr6sban'

A v*laszt6i alcarat szabad kifejezisdt egyi*elnruen korlftozza Jelolt az6ltal, hogy a lbntebb lei*

m6d.on megtdveszti a vfiasztdpolg6rokat'

Ae esdlyegyenl6sdg s6relm6t lVe. 2. $ (l) bekezdds c) pontl okoeta, hogy Jeltilt tevdkenysdge

r6v6n oly;u:r el6nyokhiiz .iutoit, mel;,ek a jogkriveto magatartdst megval6sit6 versenytdrsak

szam*ra nem adottalq. Ha biz:oIyos iehet6sdgek csak az egyik jelolt szfm6ra adottak' M' &z

objr:ktiv kril.ser kdriilmdnyek ett*i'eset jelenti. Az irfrnyadd joggyakorlat erzel osszefirggdsben

megdllapitja a iogsdrtdst ot Lo. is, ha a jel6lt olyan eszko ztv*ttigdnybe, amelyet m6s jogszeriien

nerr hasz-nalhatotl valna. A Kfiria Kvk.lv.37.3 \gnarun, szAmit hatifozala alapjdn ,,4

karnpfnyhoz 1q0tod6 jogegyenltlsdg kSvetelmd[ye, az egy*nlti esily elve a v*laszt6si kamp*ny

idejjn akk6r drvdny*utit, ha a jeiril$szervezetek es jeloltek szdmara azonosak azok ar-.objektiv,

kuls6 lelt6telek, amelyek meliett kdpesek r,6laszt6si tizeneteiket eljuttatni a valasztokhoz. Igy

kfils6, objektiv fett*tet egyebek mellett az, hogy azonos esillyel f'dri*nek hazzit a'zokh'tz sz

e*rkdzokiroz, alkaftirazhassdk az.okat a technikakat, arnelyek sikeresen es hatdkonyan

tiibbszorozik meg kornmunika*iojuk meggyozo erejdt," Vilagos tehiit, hogy amennyihen a

ki.i1s6 finans'zirazo bevonAsa jogellenes, JelCIlt msgis jogkovetkezntdnyek ndlktil alkalmazhatja'

az az esdlyegyenl6s*g sdrehigi* vezet, hiszen mds jeioltek sz{m{ta e lehet6sdg uenr acloti'

A jdhiseemri ds rencleltetisszerii jerggyakorlas alapelvdnek [ve. 2. $ (1) bekezdds e) pont]

sdrelmet peciig az akozza,hogy Jeltllt olyan tbffdrsokal vont be kampanyfba. melyeket a Klh''

z6rt l.elsorol6sa nem tart *\maz,,ekkent rlsm megsflgeciettek, r:6addsu1 a tevdkenysdg a kiaddsokra

v o natkoz6 fel so hater me glceriildsdre irdnyul'

Az Inditvalyozir meggy6 ziid€seszerint a l{uria Vegzdse sdrti az Aiaptorvdny XXVIII' cikk (1)

bekezddsdben foglalt tisztessdges eljirhshoz val6 jogot is'

;\ tisztessdges eljar'dshcrz va16 jog abszoirit iag: az Alkotmfuybirdsag 1412004' (V' 7') AB

hat6rozata szerint a tisztessdg*u *g*6tt nz val6 joggal szemben nem mdrlegeiheto m6s alapvet6

^iog 
vagy aikotmanyos edl, merl mSr maga is mdrlegelds eredmdnye. Ez.drt tehdt a 6/1998, (III'

tt.) AB hat'rozat szerilt nincs olyan sztiksdgessdg,,,amely miatt a tfirgyalis "tisztessdges"

r.olt6t arAnyosan ugyan, ris korlatozni lehetne; hanem a tisztessdges targyalds fogahnan beltil

alakitanrl6 ki olyallsgrdrvr*ndszer, amely annak tartalm&t adja, s csak ezen beliil 6rt6keihet6

hizonyos koridtor{sok sziiks*ges 6s ardnyos volta"'

A 2L/2016. (XI.3 0.) AB hatarozar szerint az eljirfsi .iogok elsogeneracids alapjogkdnt a

kszhatalom olyan uoilatjdt kdpezik, amelyek az igazsagszolgaltatas mtiktid6sdt hatfrozzik ilreg

ds e jogok robbs€ge absiolirt jeliegti, melyek esetdhen a jog korl6toz6sa fogalmilag kizart, mig

*a* *5*Asi jogokn6l van lehetosdg koddtozasra, ugyanakkol maga az eljfr6s vagy tisztessdges

vagy nsm, 6rmonet nepr kdpzelheto el. Az elj6r6si jogok tafiahna kiilitnbozCI lehet a biintetfi-,

poigAri 4s kr:zigazgat6si eljdrAsok esetdben, azok eltdrd jellege ds cdlja alapjdn, ugyanakkor

<isszessdg€ben megflllapithat$' hogy egy eli6rds tisztcssdgessdge tfibb annak

szab6lyszerusdgin6l,*vagyis ak6r minden eljdr*si szabdly betart6sa meliett is Iehet egy eliards

tisztessdgtelen.

A 7nal3. (III. 1.) AB hatArozat szerint a ,,tiszJessdges eljdr{s kovetelmdnva az eljaras.logi

grxa,ciak drvdnyestildsdt is feloleii, ds egy oiyan miniiseget jelent, amelyet az eljdrds egdszdnek
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ds k0riilmdnyeinek figyelembevdteldvel lehet esupd.n rnegitdlni". A tisztessiges eljdrdshoz
ftizod6 iog krtrdbe tar"tr:zik tov6bb6 ,,a hatdkony bir6i jogvddeiem k0r,etelmdnye, arnely szerint
a jogi seab6lyozdssal szemben alkotmdnyos iginy, hogy a perbe vitt jogokr6l a birdsdg
drderthen donthessen. Snn-rag6ban a bfroi rit iginv-bevdteldnek llonn6lis biztositiisa n*m
elegend0 az eljarrisi garar:ci6k teljeseddsdhez, hiszen az alkotmrinyos szabAlyban el6irr
garaneidk dppen azt a cdlt szolgdljrik, hog-v azok megtartdsdval a bir6s6g a vdglegessdg
igdnydvel irozhasson drdemi dtintdst." A birdi jogvddelem azonban csak akkor lehet hatdkony,
ha a birds&g nincs ekiirva att61, hogy az ugyet drdemben vizsgdlja, e tekintetben pedig
drtelemszeruen hagyatkoznia kell nemcsak a jogsdildst 6llitri jekil6 szervezsr 61tal benvrljtott
.,bizonyftdkta", hAnom - amennyiben a jogsCrtdst elkdvets szerndly bcazonosithatd. r:ern
drtestilt az iigyrtil 6s trivdhbi rendes jogorvoslat nem hiztosit<itt a sz*mfrr d *, az eilenirdelifi f Ul

nyilatkozatara is, aminek beszerzdser6l teh6t drlelemszeriien intdzkednie kell a birdsdgnak.

A tisztessdges eljdrrishr:z val6.iogot sertik az olyan eljardsi vdlelmek megalkotitsa, amelyre a

Ve. nem ad fblhatalmazdst az eliard szerveknek. Kiemelend6, hcgy a Kirria nem indokoidsfnak
uregviiltr:ztatd^sdval, hanen"i azzal egyiitt hagyta helyben az ].lYB dfintdset, igy meger:osity* az
alapjr:gsdrtfr vdlelmet, amely szerint nem teremt eljalr{"si jogosultsdgot a viilasr;dsi hizollsdgok
rdszdre a r,dlasztdsi eli6r6si alapelvek sdrelmdre hivatkozds, ha a kifogAst eloteijeszto az,zal
valdjr{ban a Kltv. szabilyainak megsdrtdsdt dllitja.

bl :negkcizelitis miatt elmaradt a tdnydllds meg6llnpitdsa, a bieorryitikok vizsgritrata, holott az
nem lett volna meiloz-hetfi a bizonyitdkok megllte miatt. {Jgyanis afi, lir:gy a r,6laszt6si el.i6rfs
alapeh,eitek megsdrldsdre val6s szdnddkanak clkenddzdse vszeti-e a kifog6stev6t, csak ezen
bizonyitdkoknak az dllitolt alapelvi sdrelemmel va16 Ssszevetdse aiapjdn fillitliatd l:iztosan.

A Ve. jogorvosiati szabfivai a valnszlfsi bizottsdrgok ds hirdsdgok sz6m6ra ugyan sommds
cljdrds tesznelc lehet6i,i, cle ez nem ercdmenyezheti a .iogorvoslatok alapvctd alkotrndnyos
gar"rureid"inak sCrr:lmdt. A tdny{1}6s tisztiizds&nak melkiedsdt nem alapiihatja az elj6rd szerv
cernlta legem iogdrtelmezdsre. amely soritn egyszer mcgtagadja a Ve,-ben elfiirt hatfskorinrk
gyakorl6s*t, miisrdszJ pedig nem vizsg*lja meg a beadvanyoz$ {ltal a hatdskiir megalapoz*sdr:a
f'elhivotf anal <i gi dt.

A Kriria nrdr tiibb l:at6rnzatdtran rdmrtatott, ,,ar- eljdrrisi hatdriclok re3vielsege miatt a v{lasztiisi
iigyek tdbbsegdben nehdzseget okoz, hogy hitelt drdemloen bixonyitani tud.ia a kili:g*st
tevfi/kdrelmezo az 6llitdsft, hiszen a csatolt iratok, trirgyi bizonyitfsi esz,fttizok hiteiessdgdnek
ellenorzdse a rtivicl hat6rid6kre tekintettel nern minclig lehetsdges, a trizorryitottsdg hidnyn pedig
a kifogdrst tev6lkdrelmez6 terhdre esik, ami a beadvdny elutasftds6t eredmdnyezi.[.,..] A
rndrlegelds sordn aaonb*n elvdrirs, hogy a bizon),it{si eszlcijziik }egyenek alkalmasak a

hivatkozottak bizonyitdsdra, illetve a v6lasztdsi bizottsdgnak, biros*gnak az esetleges

ellentmonddsokat fbl kell oldani." (Kvk.L37.47}/\AlgD., Kvk,I.37.49512018/2.). A Ve, tdteles
reirdelkezdsibdl, valamint a l{.trria ioggyakorlatSbol is cgyirielmiien kotstkszik, hogy a
bizonyitds terhdt a kifog6st tevo/kirelmezd viseli, A Kriria azt is megerositette m{r, hogy ,oa

vdlasztdsi elj*riis somm*s jellege ds a Ve. 6ltal a hirdsdgi jogorvoslatra eldirt r:6vid hatdridtil<
kizriridk arutak a lehetosigit, hogy a Kirria bizonyit6si elirir6st folytasson lc, ds errnek kerctdben
hi6nyp6tl6si {blhivfst bocsdsson ki, enndlf'ogva a fuliilvizsgflati kerelemmel egyiitt t:\e titrt
bizonyitcikok, dr:kun:enlumok alapjdnhazza meg drintdsdt." fKfiria Kvk.IV.37.990/?A1413,"
KiLria Kvk. IV. 3 7. 3 1 6 nA I 4., K riri a K vk, I. 3 8. 02 4 120 1 4.J



A Vdgzdssel a Kirria olyan helyzetet 61lit el6, hogy Kifogristevii 6s a kds#bbiekben Inditv6nlrozd

hi6ba tel.ir:sitett* a ienti, igen szigorri etlanisi kov*telmgnyeket a v6laszt*si eliar6sban

J.r*nv*uif6 jogsertds **faUipltt atos6g6nak megalapozfsdra, a trirvdnyben nem szab6lyozott

eljarrisi knvetelmeny *oniru legern alkahnazfsa *iuti a vd-lasztasi eliar'6s torvenyes rendjinek

r,,Jiyr*e1i*ua, a kifbg6sban tei3ogksvetkeandny ndrkiilozhetetlen alkalrnazdsa elmaradt.

Jelerr iigyberr dnrnagfban a tisztessdges eli6r6s serelmet uktszza, hogy a Kwia lenyegdbeir

jsmeretlen szempontok alap.i{n ,,v61og1at" a v6laszt6sra nem ir6nyad6 iogszabalyok kozi'il' az

Nktt allcalmaz6sra etcgsegp$nek, a Kilv-t pedig alkalmallannak jeiiSlve meg. Hzzel ugyanis a

r,6lasz16si eljdr{shan ojyi t*nyteges helyzetet 6llit elo, hogy az a jelold szefvazsq amely

megf'elel az alaptorvdnrR) ciict< 14 beker.desdhen fbglaltaknak, amely szerint ae Alaptorvdny

is a jogszab{lyok miridenkire kdteie zhek, azaz)ogk0vet6 magatarlfist tanfisit, versenyh6trinyba

k*riil azon jel$io szervezettel suemben, amely aldt{masztiratdan iugsdrto lragatart6st tanilsil

]t.tivel a Kirria fllaspontja szerint a v6laszj6si eli6r6sban ez nem virsg6lhat6, a contra lcgern

iogalkalfiraz6s nem egyszerii bir6i tdvedds, haneln olyan rendszerszintfi hiba, amely ar

Alaptorvdny Xy. cikk ii; teu*zOesdnek sdrelmdre vezet, amely sa*rint a tsrvenv el6tt mindenki

egye*lii. Az Alaptorvdny e rendelkeresdvel szemben a Ki:ria dsntdse a vdiasztasi eijar6sban

jogtalan elonyszerzkst liagy megtorlatlanul, is drdemben befoty6solja a legffibb ndpk*pviseleti

s,4erv fitegv6'lasztdsirnak tij*'6nyessdgdt'

YEtr. Az inclitvdny 6rvelssdnek iisszcgu$sc

()sszegez'e, a Vegzds lpditvdgyoz6 jogorvoslathoz va16 jogdnak 6rdei16t, ds a tisztessdges

eljarAJroz va15 jr:gAt sdni, ee6rt kdrem a T, Aikotmdnybirdsfigot, hogy fllap{tsa meg a

rvk.ttt.:g.: ffina22l3,vdgz4sefiek alaptcirvdny-ellenessdSiit,6s semmisitse meg azt'

Nyilatlcoz.,r tov6bb6 *rroi, hogy jelen alkohn6nyjogi pllnasu inditvdnyomhan szerepla adataim

ny ilvdno ssd gr:a hozataldhoz nem j arul ok hozz6'

WIt. mgy6b nyilatkozatok 6s nreii6kletek

a) Nyilatko z,rt aru$\, ha az inclitv{nyozi: kczdemdnye:ets-e a binisagon az alkotmanyiogi

pu,.,ur rrut tdmack: tt b ird sfigi itd l et vC grehaj t6s6nak lielfrlg gesztdsdt'

Nyilatkozunk, hrigy az inditvfnyor* ,r.,r', kezdemdnyerte a birds*gon az alkotmdrryjogi

po"u*uuuf tfmadotliirosdgi ha!6t oz;at vegrehajt6sa"Bak felfiiggesztdsdt'

fl ii;r;rUo, n *gndul**z"is eredeti p,5ld6nya, r'agy jogtanfcsosi igazolvdny m6solata, ha az

ira;t et rrozo jogi kdpviseldvel jfr e1" (Melldklot)

- iigyvidi meghata}:raz{s csatolva

c; r[yita*oraiaz inditvanyozi: secmelyes adatainak nyilvrinossAgra hozhat6sfg6r6l (Melldklet)

tiiit*tt oruok, hogy ar- inditvdnyoe6 nem iixulhozzita sxemilyes arlirtaituk kcizzetdteldhez'

d1 A, erifl t*ttsd get al6t6maszt6 d olturx errtumok e gy szer[i masr:l ata (Meildkletek)

- az Crintetts6get al6t6masztd clokumentumok lFacebc,ok'oldalak rlasolatd az eli'zetes

..'

ffi*-,iffir*le*e
dr. Iticzi Tarnrls iigYvdd Dr. Biczi

Tamds
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Alulfrott 

megh mazist adok a Biczi 6s Turi fi vddi  

: dr. Biczi Tamris) r6sz6re, !og{ u Kriria
KrkJ/I3g377lziielS, itgysz{m alatt hozott v6gz6s6vel szembeni alkotm6nyjogi panasz

irdnti eljdrds sordn nz tigyveOi tev6kenys6gr6l sz6l6 2017.6vi LXXYIU. tdrvdny alapjfn
az Alkotmdnybir6sd g el6tt telj es j o gkiirrel k6pviseli en.

Jelen meghatalmaz6s alapjfn eljar6 Ugyvdd jogosult minden olyan cselekm6nyt megtenni, ami

a r6bizott iigy szabalyszer0 ell6t6s6val j6r, igy okirat 6tv6tel6re is.

A megbizo-ti Ugyvdi kdpviseleti jogttirenek korl6toz6sa hat6sig vagy harmadik szemdly

irany66an u*ylb*., hat6iyos, amennyiben a korl6toz6s a jelen rneghatalmazbsbll kittinik'

Q017.6vi LXXVIII. tv. 34, $ (5) bek.)

e .;r6n meghatalmazds alapj6n - torvdny eltdr6 rendelkezdse hifnydban ' a kdpviseleti jog

miirdazokat-megilleti, akik a megbizds teljesitdse sor6n az tigyvddi tev6kenysdgtll szil6 2Al7 .

6vi L)eCVi[. t6rveny alapjan e$arnatnak {2017.6vi LXXVIIL tv. 34. $ (3) bek')

Jelen megh atalmazk alapjdn elj6r6 iigyvdd jogosult a meghataLnazd iigyf6l nevdben

j ognyil atkozat megt6tel6re.

Helyettesit6sre meghatalmazottak: az rodatagiai, alkalmazott iigyvddei

Budapest, 2022.04.06.

A meghatalmaz6st elfo gadom :

Dr. Biczi
Tamds
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Dr. BicziTamds
Ldszlo
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