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A Nemzeti Választási Bizottság határozatát felülvizsgálattal támadó keresetünket az előterjesztőt
sújtva a Kúria a Kvk. III. 37. 284/2018/2 számú határozatával elutasitotta érdemi vizsgálat nélkül - a
jogalkotási elemei hibákkal kisért új ügyvédi tv bevezetése kapcsán előállott abszurd helyzetben egyoldalúan a kérelmező képviselőjének nyakába varta a jogszabályalkotási látszólagos

ellentmondást, holott speciális, maga a hivatkozott jogszabály un. átmeneti rendelkezései
adtak és adnak alapot a képviselet - alaptalanul kifogásolt - ellátására.
Egy a választásokon induló párt ekkénti kizárása a választásokból annyira alkotmánysértő, hogy nem
is tudunk ehhez fogható példát az eltelt évekből. Ezen határozat felülvizsgálatát kérjük az érdemi
vizsgálat biztosítását az elsőfokú határozatra kihatóan az elutasitást megszüntetve.
Az, hogy érdemi vizsgálatra alkalmatlannak nyilvánítva utasította el kérelmünket a Kúria alapvetően

korlátozza a pártunkjogérvényesítését, mert a visszaélésszerűhatározat nyilvánvaló hatályon kivül
helyezése után ismét, most már érdemben kell vizsgálódniaa Kúriának miközben vészesen fogy az
ídő. Könnyű visszaemlékezni a 2014 es választások tapasztalataira és kifejezetten inkorrekt
eljárásnak tűnik, jól láthatóan mondvacsinált ürüggyel kigolyózni egy sok éve működő, aktív politikai
tevékenységet felmutató kis pártot, miközben más frissen alakult szervezetek szigorúan egyező
névsorokkal házalnak sikerrel. Kétség esetén a jogalkalmazónak a törvény szellemét is segítségül kell

időnkénthivni, ha ajogszabálysommásjellege nem ad aktuális iránymutatástvagyaz nem elég
egyértelmű az adott esetre nézve.
A felperes a 2017 évi gazdálkodási évben semmiféle gazdasági tevékenységet nem végzett, igy
alanyi adómentességfeltételénekmegfelel.

Gyula, 2018. 03. 16.
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A kérelmező "A Haza Pártja" nevú' párt bejegyzett jogtanácsosa az új ügyvédi tv (2017 évi
LXXVIII.) 208. §(6)bek. alapján - általános kivételként maga a törvény alapján - mindaddig a
régi szabályok szerint járhat el, beleértve az egyetlen e státuszt igazoló okmányt a
jogtanácsosi igazolványt és a jogorvoslat folyását igazoló iratokkal a,lj;i^4teles
rendelkezések felmerülését kell igazolnia.

Budapest, 2018.03. 16.

Tisztelettel eljárójogtanácsoskéntDr Havas Gabor
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