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4.K.27.279/2014/8. szám

vÉGzÉs:

A Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a
meghatalmazott képviselő által képviselt

szám alatti lakos) felperes
által,-

a által képviselt
Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold utca 4. szám alatti) alperes ellen,-

közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított perében, -

az Alkotmánybíróság részéről eljáró Dr. Bitskey Botond főtitkár 2014. október 28.
napján kelt 111/1755-112014. számon kiadott hiánypótlási felhívásában foglaltakra
tekintettel, -

a Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2014. október 09. napján kelt
4.K.27.279/2014/5. sorszámú végzésének indokolási részét

az alábbiak szerint.egészíti ki:

A bíróság álláspontja szerint a támadott jogszabályi rendelkezés a
következők okán ellentétes az Alaptörvény megjelölt rendelkezéseivel:

A bíróság meglátása szerint az, hogy a megkifogásolt jogszabályhelyben
a jogalkotó a választáson elért eredménytől függővé tette a támogatás
vissza nem fizetendő/visszafizetendő voltát, azaz a szavazatok legalább
2%-át meg nem szerző jelöltnek juttatott támogatás visszafizetését
helyezte kilátásba, hátrányosan befolyásol(hat)ja, illetve korlátoz(hat)ja
az állampolgárok jogát abban, hogy az Alaptörvény XXIII. cikk (1)
bekezdésében foglaltak szerint választhatóak legyenek, ugyanis
visszatartó erővel bír a választáson történő elindulás megfontolása során
a nem kellő anyagi háttérrel bíró vagy párttámogatottsággal nem
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rendelkező, párttal nem szimpatizáló állampolgárok esetén. Ezzel sérül az
Alaptörvény XV. cikkében foglalt (2) bekezdés szerinti
megkülönböztetés tilalma a politikai vélemény alapján, illetve a (3)
bekezdés szerinti esélyegyenlőség. Hátrányos megkülönböztetést szenved
el az az állampolgár, - aki kockáztatva azt, hogy párttámogatottság
nélkül vállal jelöltséget - 2% alatti eredményt ér el, így saját anyagi erejét
kell felhasználnia. Ez sérti a tulajdonhoz való jogot (XIII. cikk (1)
bekezdés) és méltatlan (II. cikk) azzal az állampolgárral szemben, akinek
anyagi lehetőségei nem engedik meg, hogy a maga és családja
megélhetését kockáztátva vállaljon jelöltséget. Különösen fennáll ez a
sérelem azon jelölt vonatkozásában, aki először indul 'az országgyűlési
képviselő választáson egyéni jelöltként, így még saját személyének
támogatottságáról, - különösen a kampányt megelőzően - visszajelzései
nincsenek.

Ezen végzés ellen fellebbezésnek helye nincs.

Kecskemét, 2014. november 05. napján
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