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Tisztelt Alkotmánybíróság!

Tekintettel az itt felvetett probléma rendkívül kényes mivoltára kérem, hogy személyes adataim
fokozott gondossággal és nem nyilvánosan szíveskedjenek kezelni!

Jelen panaszom 2011. évi Cll. törvény az Alkotmánybíróságról26. S (2) szerinti kivételes
alkotmányjogi panasz. Az Alkotmánybíróság részére ennek elbíráláshoz ugyanezen pont és az
általa hivatkozott alaptörvény-rendelkezések adnak felhatalmazást. Az alaptörvény 24. cikk (3)
pedig felhatalmazza az Alkotmánybíróságot "jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés"
megsemmisítésére.

így kérem, hogy az 2014évi XXIII törvény rendelkezéseit megvizsgálni szíveskedjenek,
mivel az részemre a Fővárosi Közgyűlés megválasztásának tekintetében lakóhely szerint
megkülönböztetés útján más fővárosi lakosokhoz képest lényegesen eltérő szavazaterőt
biztosít, és ezzel megsérti:

1. a választópolgárok között területi alapon szavazati erő általi különbségtétellel az
alaptörvény 35. cikk (1) alatt megfogalmazott "egyenlő választójog" alapelvét,

2. és/vagy lakóhely szerinti megkülönböztetés útján az alaptörvény XV. cikk (2) alatt
megfogalmazott megkülönböztetés tilalmát,

3. és/vagy a választópolgárok között területi alapon szavazati erő általi különbségtétellel az
Első Kiegészítő Jegyzőkönyv az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló
Egyezményhez 3. Cikk alatt megfogalmazott Szabad választásokhoz való jogot,

4. és/vagy lakóhely szerinti megkülönböztetés útján az Egyezmény az emberi jogok és
alapvető szabadságok védelméről 14. Cikk alatt megfogalmazott Megkülönböztetés
tilalmát.

Kérem tovább. hogy amennyiben az 2014évi XXIII törvény rendelkezései a fentiek szerint
alkotmányos és/vagy alapvető emberi jogot sértenek. akkor jogsértés megszüntetésének
érdekében a 2014évi XXIII törvény 2.1,3.1, 5.1,6.1. 7.1. 8.1, 9.1. 10.1. 11.1, 12.1, 13.
1,14.1,16.1 (3),24.1.28.1 c). 28.1 d), 28.1 e). 29.1 rendelkezéseit megsemmisíteni
szíveskedjenek. Megjegyzendő, a paragrafusok nagy részének megsemmisítése azért
szükséges, hogy ne következzen be törvényi inkonzisztencia. Az itt fel NEM sorolt paragrafusok
megsemmisítése nem indokolható a benyújtott beadvánnyal.

Indoklásként, a 2014 évi XXIII törvény (továbbiakban törvény) értelmében a Főváros xx. kerülete
(ahol választópolgár vagyok) egy képviselőt (polgármestert) jutathat a Fővárosi Közgyűlésbe.
Például a Főváros XXIII. kerülete szintén egy képviselőt (polgármestert) jutathat a Fővárosi
Közgyűlésbe.
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Csakhogy a XX. kerület választópolgárainak száma -53000, a XXIII. kerület választópolgárainak
száma pedig -18000 (201 O-es aVB adat). így azonos feltételek esetén (például részvétel vagy
szavazatarány) egy XXIII. kerület választópolgárnak megközelítőleg háromszor több képviselete
lesz a Fővárosi Közgyűlésben mint nekem (XX. kerület választópolgárnak). Ez véleményem
szerint sérti az alaptörvényt és az alapvető emberi jogokat.

A törvényben ezen hibának kijavítására a kompenzációs listát definiálták. Ez azonban nem
kompenzálja hanem tovább fokozza az egyenlőtlenségeket. Ennek okai a következők.
Egyrészről egy kompenzácios listán megválasztott képviselő elméleti ideális esetben körülbelül
három kerület érdekét képviseli. Ha ezek az érdekek ellentétesek egymással akkor bizonyos,
hogya képviselő az őt megválasztók érdekét elméletileg sem képviselheti.
Másrészről a kompenzációs listán megválasztott képviselő semmilyen formában nem kötődik az
őt megválasztó váfasztóhoz, így annak érdekképviselete nem is kérhető számon. A
kompenzációs listán megválasztott képviselő az őt jelölő szervezetnek álcázott pártok érdekeit
képviseli, ami általában köszönő viszonyban sincs a főváros még kevésbé az őt megválasztó
választópolgár kerületének érdekével.
így a kompenzációs lista a települési érdekeket képviselő polgármesterek szavazatait gyengítve
tovább rombolja a választópolgárok (arányos) képviseletét a Fővárosi Közgyűlésben.

Ezen túl tájékoztatom az Alkotmánybíróságot, hogyatulajdonomban lévő ingatlan kártérítés
( nélküli államosítása ügyében (továbbiakban jogsérelem) az alábbi alkotmánybírák érintettek.
I Ennek részleteit lásd a KZS/AB/0044 (2014.03.06) és KZS/AB/0044B (2014.03.30)
l beadványomban.
{ Ezért kérem, hogy az Alkotmánybíróságról szóló törvény 62. ~ alapján a következő

tIJr~1'Po{~\,alkotmánybírákat zá~a ki az indítványelbírálásából:
• Dr. Balsay István, mivel részt vett a jogsérelem létrehozásában mint országgyűlési képviselő

(1998 - 2011);
• Dr. Salamor:'! László, mivel részt vett a jogsérelem létrehozásában mint országgyűlési képviselő
(1998 - 2011);

• Dr. Stumpf István, mivel részt vett a jogsérelem létrehozásában mint kormánytag (1998 - 2002
);

• Dr. Pokol Béla, mivel részt vett a jogsérelem létrehozásában mint országgyűlési képviselő (1998
- 2002);

Végezetül kérem, hogy az Alkotmánybíróságról szóló törvény 62. ~ alapján a következő
alkotmánybírákat zárja ki az indítványelbírálásából:

• Dr. Szalay Péter, mivel üzleti kapcsolatban volt jelen törvénymódosítást kodifikáló és érvénybe
léptető párttal.
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