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mországgyűlésiálfalanosválasztásokonUstátálh-tottjelölőszervezetnck a választásieljárássoránteljes
jogkötrel meghatalmazott képviseloje az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés ' d) pontja, 'az
Alkotmánybítóságról szóló2011.éviCLI.törvény(atovábbiakban:Abtv.) 27.§-,,valarmot a választási
eljárasrólszóló2013.éviXXXVI.törvéay(atovabbiakban:Ve.) 233.§-aalapjánazalábbi
alkotmányjogi panaszt
nyú tom be.

Kerem, hogyazAbh.27.§-ábanfoglalthatáskörébeneljárvaa TiszteltAIkotmánybiróságalaptörvény-

eUenességemiattazAlaptörvény24.akk(3) bekezdésb)pontj, ésazAbtv. 43.§ (1)bekezdésealap, án

semnusitsemega Kúnaa NemzeriVálasztásiBizottság(atovábbiakban:NVB)825/2018.(IV.18.) számú

határozatáthelybenhagyóKvk.III.37.503/2018/6.s.ámúhatározatát,mertaz'sérria tísztességcsbírósági

djáráshozvalójogomat [Alaptörvény XXVIII.c&k(1) bekezdés].Másodkgos kérelcmként a"ztkéremT

TlszteltAlkotminybíróságtól, hogyamennyibena Kúri,döntéséneka megsemmisítését mcUózné,állapítsa

meg,hogya Kúnaa jelenmdítvánnyal támadotthatározatáta tisztességeseljárásköveteünényétmegsertve

hozta meg.

Fenüekkelösszefüggésbenaztisinditváoyozoma TlszteltAlkotmáaybíróságnál, hogyazAbtv. 61.§ (1)

bekezdésa)ésc)pontjábanfoglalthatáskörcbenklvételesena Kvk.III.37.503/2018/6.számúhatarozata

vegrehajtásánakfelfűggesztésérehívja fela Kúnát,tekintettel többckközöttazmdítvany általfelvetett,
Alaptörrónybenbiztosított jogoksérelméreésalapvetoalkotmányjog,jelentoségűkérdésekre,valamint"a

Kuriatífogásoltdöntéseésa választásországosUstáseredményénekmegáUapítá^közötti,a Ve.29&7(2)
bekezdese szenm fenaállószoros kapcsolatra, metve , z Alaptörvény"3. dkk (1) bekezdésébenfoglalt
hatíndore. ^ A Kum jelen mditvannyal támadott döntésénekmegsemmisítése'esetén az új^dörós
megho^ahés ,Ve.296.§ (2)bekezdcseszermts.orosösszcfüggéstmutató, ,z NVBaltalmeghozando
döntés ,z országosIistaseredmcnyrolcsakakkormaradhatöss.hangban,haajelenindítvánnyal°tám, dott
döntésvégrehajtását a Tisztelt Alkotmínybíróság felfüggeszti.

Fendeken rólmenően azt ,s mdítványozom , Tlsztelt Alkotminybíróságnál, hog,- - tekintettel az

A^mánybí^ág űgyrend,ér61szóló1001/2013.(II.27.) ABTü.Határozata(atová"bblakban7ügyrend)

53. §^banfoglaltakra-, ,elenmdítvány altalkezdeményezett eljárásbanazÜg).end55. § (3)bekezdésében
meghatirozottsoronkivűUségetvagya 42.§ (3)beke.déscbenmeghatározottakszenntrövidebbhAidokct

ÍUapítson meg.A Ve.233.§-aalapjánugyanazAb^-benésa.Ügyrendbenrögzitett^^,1^0.^
f,

issokkalrövldebbeljárásihatiridókérvényesülnek,azonbanazindítváay ben^jtásátkövetoidőszakbanaz

általánosmunkarendtóleltéroenkülönbözőokokbóla munkanapokszámalecsökken,{g,.azOrszággyűlés

alakulóülésétmegelózőnapokbanmeghozottdöntéseazAlkotmánybiróságnakmáridóntúUlenne.A 2018.
evimunkaszüneriaapokkörüUmunkarendról szóló9/2017. (V. 19.) számúNGMrendelet2.§ b)pontja

alapjánápnlis30-a, hétfőpihenónap, a munka törvénykönyvérol szóló2012. éviI. törvény102. § (1)
bekezdéseszenntpedigmájus1-jcmunkaszünednap,így a Ve.233. §-ábanmeghatározotthatáridók
eUehetetlenídk azAlkotmánybíróságazindítváayozószámáraesetlcgesenkedvezóuányúdöntésénekaz
érvényesülését,tekmtettel a Ve.296.§ (2) bekezdéséreésa jelenmdítványnak a támadottkúrwhatározat
végrehajtásának felfüggesztésével kapcsolatos részében előadottakra.

I.A2alkotmányjogipanaszindítványelőtetjesztésérerendelkezésteállóhatáridőigazolása
ve'. 23.3'§ (1)bekezdcsalap'ánazAbtv-27-§-aS2er'"",a bíról döntésselszembcnelóterjeszthetoún.
"valódialkotminyjogipanasz"a sérelmezettbíról döntésközlésétolszámitott3 naponbelülnyújtliatóbe
az Alkotmánybirósághoz. Az NVB határozatával kapcsolatos jogon.oslati eljárásban hozott'és jelen
alkotmányjogi
panass. aléflntettKvk. III.37.503/2018/6.számúkúriaihatároztí 2018.ápnlis24-énkelt,így
előbbl
törvcnyi

ez

határldőnek

a

2018.

íprüis

25-én

benyújtott alkotmányjogi

panasz

megfelel.

II. További jogorvoslat hiánya

A Kúr"Kvk. III.37.503/2018/6. szamúhatarozat,eUen ,Vc.232.§ (5)bekezdésea továbbijogorvoshtot
kizárja,így teljesülnek azAbtv. 27. § b)pontjában foglaltfeltétclek.
III. Erintettség bizonyítása
Az

NVB^a Fidesz és I<DNP közös Ustáját 2018. március 1-jén nyilróntartásba vctte, czáltal 2018. évi
orszaggyulésiMánosválasztása Ustarévéna Hdcsza valasztásieredménytolfüggoenmanditumszerzésre
)°gosultA váhsztópolgároka Rdcsz-KDNPközöslistá|átsz.vazatukkalközvetettéskÖCTedenmódonis
a

a

támogath, qák, ^ttól^ügg6en, hogyrendelke. nek-e M,gyarország területénlakóheUyel. A országgyulési
egyén^vatetókerületben jelentkező töredéks.ava^tok, valammt a belföldi lakóhellyel rendelkezo
vilasztópolgárok altal , pá^stíkra leadott szavazatok meUett , belföldi lakóhellyel nem rendelkezá
választópolgaroklevékzavazatairévéna választásokUvatalos intemetes oldalánelérhetómformaciók
s.ennt^aRdesz-KDNP közösUstara4043165szavazatérkezett.A. onzággyulés,képv.selokvalas. tasM

s^IÓ2011.éviCCIII.törróny(atovábbiakban:Vjt.) 16.§ g)poaqaszenntimandámmüosztáslrendszer
l'Hondtmátnx)révénelvégzettszámítasalapjána Fidesz-KDNPUsta42mandátumraváltjogosulttá'.'
A jelenmdítvánnyal tamadottkúna,döntésolyan- érvénytelenneknyilvínított - levélszavazatoksotsá.ól
rendelkezett, melyek mennyisége alapján okkal követke^tethctünk arra, hogy azoknak mindössze"

töredékének(4264sz^tból 506-ot) crvényességees ,Hdes.-KDNPUstÍj, "varatörtén6-j6vT,

esetena Vj^ált,l eloirtmandátumtíosztási rendszerbena Fidesz-KDNPUstaeggyeltöbbmandátumot
^erezne. A Rdesza vilasztísi eljárís soranjogorvoslattol fordulta Kúnához,a ,elen'mdítvánnyal támadott
1

dontésb<-"^ides.,

mmt

választás.

szerv

altal jelölo

szerve.

etként nyüvántartásba

vct/pártfélk7nt

vettreszt,Mivel ,Kún,előttí eljárásbana Rdeszfélkéntvettrészt,nyüvánvalóanénntettaektetíntheto ,z
móságelőtti cljárásbanis.

Azénntettségmegalapozásáhozhozzájárultovábbáazis,hogy ,Kúnafenrieljárásasorán ,kcrelmezo.
vagyis , Hdesz risztességes eljaráshoz ffeodo alapvetőjogátsértettemeg.AzAIaptörvény I. cikk'ro

bekezdése szerint a "törvény alapján létrehozott jogalanyok számárais biztosítottak azok az alapvető jogok,
valamint őket is terheük azok a kötelezettségek, amelyek tcmészetüknél fogva nem csak az emberre
vonatkoznak. ". Az AlaptörvényXXVIII.cikk (1) bekezdésében foglaltak egyértclműen vonatkoztathatóak
a Fideszre, mint jogi személyre. A jclen indítvánnyal támadott biróságieljárásbana Fideszkereshetoségi joga
nem kérdójelezodött meg, a Kúria a keresetct érdemben elbirálta, ám a bírósági eljárás nélkülözte az
akpvetóen elvárható "fair" jelleget. A jelen indítvánnyal érintett ügyben tehát a Fidesz érintett, alapjogi
panaszbenyújtasánakazalakifeltételeittehátteljesítík.
IV. Elözmények

1. A Fidesz 2018. április 20-án felülvizsgálaükérelmet nyújtott be az NVB 825/2018. (IV. 18.) hatírozata
ellen, mivel a magyarországi lakcímmel nem rendelkezó választópolgárok levélben leadott szavazatainak
megszímlálásáért felelósNemzeri VálasztásiIroda (a továbbiakban: NVI) mcUé a Ve. 245. § (2) bekezdése
alapjín delegált megflgyeloje a szavazási iratokra vonatkozó stadsztikai adatokról való tájékozódás során,
2018. április 16-án 4360 db olyan szavazási iratról szerzett tiidomast, melyeknek az én'énytelenségi oka
"nmcs leragasztva a nagy boriték" kategóriíba tartozik, am az ide sorolt szavazási iratok között nagy
számban fordulnak clőolyan u-atok (4264 db), amelyek valójábanérvényesek.Az NVB 825/2018. (IV. 18.)
számú határozatával úgy állapitotta meg a magyarországi lakcímmel nem rendelkezó válas2tópolgárok

levélbcn szava2ásaeredményct, hogy a vitatott státuszúszavazásiiratokat a végeredményszempontjából
nem vette flgyelembe.

A Fidesz felülvizsgilad kérelmében az érvénytelennek minősített szavazatok megvizsgálását, és
érvényességük esetén axok megszimolását és v/. credményt megállapító határozat kiegészítését kérte. A
felűlvizsgálati kérelem hivatkozott arra, hogy az NVI a Vc. 289. § (3) bekezdésével ellentétesen aem csak
azokat

a

válaszboritékban érkezett iratokat értékelte

érvénytelennek,

amelyek

valóban nyi tott borítékban

étkeztek, haaem azokatis, amelyek esetébcn a lezárt, dehagyomanyos postai boritékban érkezett a szavazat,

illetoleg azokat is, amelyek egyértelműen lezárt áUapotban érkeztek, és csupán a piros biztonsági csik
valamilycn fokú, a szavazat titkosságát nem veszélyeztető sériilésevolt kimutatható. A kérelem szeriat a Ve.

előírásaival eUentétes, az NVI saját statisztikai rendszcrében scm szercplő jogcimcn nyilvánított
érvénytelenné 4360 levékzavazatot, amelyeket a hivatkozott jegyzőkönyv szerint az 5045-5137 számú
uattartókban

helyeztek el,

mivel nincs

olyaa jogszabályi rendelkezés, amely

a

biztonsági

csík ellenorzését

el<3ímá,vigyannakbármüyenelváltozásáhozazcrvénytelcnségjogkövetkezményétfűzné.Arrasincselőírás
továbbá, hogy a válaszboriték kizárólagaz NVI által rendelkezésre bocsatott válaszboriték lehet, mivel a

választásilevélcsomagbankiküldöttválaszboritékkala jogalkotócsaka joggyakorlástkívánta mcgkönnyíteni.
2. 2018.áprills21-cna KúriaKözigazgatásiésMunkaügyiKollégiumíban közigazgatáslügyekbenítélkező
III. tanács tanácsvezeto bírája Kvk.III.37/503/2018/2. számúvégzésébennyüatkozatotkért azNVI-től
anól,hogyazáUitott4360szavazat- amennyibenkizárólaga Fidesz-KDNPjelölőszerve2etekUstijárakerül
elszámolásra

-

eredményez-e mandátumváltozíst,

és ha

igcn,

mennyi

az

a

Rdesz-KDNPszámára elszámolt

plusz szavazat, amelynek köszönhetoen a Ustásmandátumok kiosztásárahasználtd'Hondt mátrix alapján a
Fidesz-KDNP újabb mandátumot szerez. A megkeresés a kért információt alátámasztó számitásokra és
táblázatokrais kiterjedt.

3. Az NVI iltal 2018. ápriUs 22-éa 15 órautáamcgküldöttválaszt a Kúnaápnlis 23-ával érkeztette. Ezt
követoen

(április

23-áa 11 óra 45

perckor)

a

tanácsvezető bíró és

a

Kúna

közigazgatisi

és

munkaügyi

kollégiumában közigazgatásiügyekben ítélkezo III. tanács meUérendelt fótanácsadófelkereste azNVI-t,

aholmegtekintették a kérdésesszavazásiiratokat, nyilatkoztatták azNVIelnökét,majd azNVI-benvégzett
eljárasi cselekményekről a tanácsvezeto bíró feljegyzést készített.

4.A Ve.228.§ (2)bekezdéseszerinta választásibizottsághatározataellenbenyújtottfelülvizsgálaükérelem
elbírálására háromnapálla birósigrendelkezésére, e2a határidő2018.április23-ánjártle.A Kúriavégzését
2018. ápriUs24-én9 óra25perckor kézbesítette a Kúriaa kérelmezójogiképviselőjének.

5. A KúnaazNVB 825/2018. számúhatározatát helybenhagyta ésKötelezte a kérelmezót, hogy fizessen
meg azállamnak 10000 forint felülvizsgálari eljárásiületéket. A Kúna kiemelte, hogy a Ve. által ncvesített
"válaszboriték"azNVIáltala szavazásilevélcsomagrészekéntbiztosított válaszboríték. "Eválaszboritéknál

a NVIazországgyűlésiképviselók2018.évlválasztásieljárásábanolyanbiztonságimegoldástalkalmazott,
amely kimutatja,

ha

a

válaszboritékot

az

NVI-hez érkezés clőtt

felnyi tják.

A

biztonsági

csík

tanúsága

szennt

korábbanfelbontottválaszboritéknyitottboritéknakminosültekintcttelarra,hogya válaszboritékelsőkezű
megnyi tasara garanaális

okokból

az

NVI

jogosult",

igy

a

Kúna

egyetértctt

az

NVB-nek

a

sérült

válaszboritékokra vonatkozó érvénytelenségetkimondó döntésével.

A Kúriaúgyvélte, hogya kérelmezó tévedett a "válaszboriték" minőségénck értelmezése kapcsán, anukor
kifogásolta az egyszerű postai boritékban feladott lcvélszavazatok érvcnytelenné nyüvánitását. A Kúna
jelentőséget tulajdonitott az NVI által a választási eljárásba bevezetctt, a szavazó szái-níra biztosított.

speaális,feonságicsikkalellátottboritéknak,miveleanekeredményeképpena borítékkizárjaazesedegcs
"manlpuláaót". A Kúriaeüsmerte, hogy a Ve. valóban nem tartalmaz elóirásta válaszboriték kizárólagos

használatára, dc ez, iUetólegmás, erre utaló figyclemfelhívás hlányanem irja felüla választas risztaságát
kimondóalapelvet. Eztkövetőena Kúriaa postaiboritékokhasxnálatábólkövetkezőérvénytelenségetazzal
indokolta, hogyazNVIbiztonságicsíkkal ellátottboritékokatalkalmaz,ahola csi-ksértetlenségeiga2olja a
"zártboriték"tényét,cllenbenexa pluszgaranaaa smapostaiboritékhasználatacseténnemvalósulmcg.
Ebbőlkövetkezoen Kúriaa Ve.általnevesített "nemlezártboriték" fogalmába beletartozónak tekintí mind
a sérült,minda sériiléshiányátnemigazolósimaboritékot.

A Kúnarámutatotttovábbi,hog;.a Ve.289.§ (3)bekezdésa)pontjaalkalmazásávaleljáróválasztásiszervek
(NVB, NVI) nem egyúj,a Ve. általnem ismert érvénytelcnségi okot kreáltak, mégakkor sem, haa "nem
lezártboríték" fogahmt a kö2nyelvtól eltérően, haúgytetsak, tágabbanértelmczték, mivel ezazértehnezés

nemellentétesa jogalkotóiakarattal,"haneméppenezfelelmega jogszabályszellcmének,összhangbanaz
Alaptörvény 28. cikkévcl".

A Kúria végezetül megállapította, hogy a Fidesz jogi áUáspontjának elfogadísa esetén sem lett volna

lehetőség az érvénytelennek minósített szavazatokat tartalma2Ó boutékok megvizsgálására, metoleg
újraszámlálásra, mivel a 4360 db Ve. 289. § (3) a) alapján érvénytelennc nyilvinított levélszavazat azóta

felbontásrakeriilt(eza megállapítís azügyu-atanyagávalteljesmértékbenellcntétes),ígyutólagnemlenne
megítélhető, hogy mely válaszboritékok nem voltak lezárva beérkezcsükkor.

V.A bfróidöntésalaptörvény-ellenessége ésazAlaptörvényben biztositott jog sételme
Az Alkotmánybíróság az Abtv. 29. §-a szennt az alkományjogi panaszt a birói döntést érdemben

befolyásolóalaptörvény-ellenesség,vagyalapvetőalkotmányjogijelentőscgűkérdéseseténfogadjabe.Az
indítványozószerinteléna biróidöntestérdembenbefolyásolóalaptörrcny-ellenességsantjéta Kúriának a
üsztességes eljáráshoz való jogot (Alaptörvény XXVIII. akk (1) bekezdés) sértő cselckményeinek
osszessége,tekintettelazokcgymásraépüléséreésa köztükfennállószorosösszefüggésre.Azmditványozó

szennt alapveto alkotmányjogi jelentőségű kérdés az, hogy a választójog érvényesüléséta tisztességes
eljátáshozvalójog sérelmén keresztűl korlátozhatja-e biróidöntés,é.s ha igen, müyen keretek között

koriátozhatóa választójogérvényesüléselevélszavazás során.

1.AzAlaptörveny XXVIII.dkk O) bekezdésébenfnplalt üs2tí-ssés?es eliiráshozvalóioesérek

AzAB a conualegemjogalkalmazássalösszefűggésben20/2017. (VII. 18.) ABhatározatábantímondta.

hogy "" híróifü{g!tlenségneknem koriátja, wkkalinkáhhb^lasílek. a a tSmnyknekvalóaláveteltóg a hirómk a
batároytaita jofs-yhályokalapjánkellmegho^ia. Haa törvéynek>aloalávüeltígtSl a birá^eloldjamagál,sajat

fú^tkméfenekegiklárg,abpjátvonjael.A "matko-yjogssybáljokathe"emtartóUróságUnygébenmss-yélsaját
fü^tlenségévet,ameljadottesetbene-ynkeressjüla ti^temgeshiróságieljamsb^valójof,séreímetoko^atja.A^a birm
itélet.ameljalapwoknélkülha^afigelmenkivüla halálysj^t, önkény^,fogalmilagnemkhetlis^mges,ésnemfér
öss^eajogáüamiságalapelvével"

AzAlkotmáaybirósághivatkozotthatározatábankimondtatovábbá,hogysértia risztességeseljáráshozvaló
logot, ha a bíróság nem mdokolja meg, hogy a jogkérdésre mnyadó hatályos jogi normát miért nem
alkalmazza, a jogkérdésre nyilvánvalóan irányadó jogi normát nem vesz figyelembe, valamint döntését

hatálytalanjoganyagonalapulóbírói joggyakoriatra alapitja.AzAlkotmánybíróság megitcléseszennttehát
"ajogkérdimnyhánvalóanvonatko^jogssphályrenMkeyseketmdokolásnelkülfigelmmkmiíhagóbiróságindokalás

a^általoko^taajelenugbena^eges^bíróságieljárasüs^ességtelem.^t, hog^ mdakolashiáyakétkiilönhö-yjelkgi

jogathllma-yiönkénnyl s, Sss^kapcsMtt"A váksztásieljárásalapelveivelösszefüggésbena Kúnaszamos

alkalommal rögzítette továbbá,hogy"annakelknére, hog " népsyva-ysieljárásbanís kösetelménj^ eljárís
ti^taságánakmegówa,a re"delt, té^,rii,jóh,s-ymi,jo^akorlás, a "éps^vayís, eljáráshanre^vSk esílygenlSsége,
méfis ,^H abpehekneka néps-yva^ieljáráAan történörende-yseliimyalkotmfsladat keüky>, ameiyeta hirii

jo^l^ nem vehet át. A nomatív alapok nélkul megh^oU b dönté, önkenyes biráskodámveythl"

(Kvk.IV.37.848/2016/3., Kvk.I.37.887/2016/3., Kvk.II.37.889/2016/3., ' Kvk.II.37.890/2016/3..

Kvk. III.37. 901/2016/2. )

'

. ----.,

AUáspontomszermta Kúriajelenüg>-targyátképczőhatározatábana "jogalkalmazólöakcny",valamintaz

mdokolási kötelezettség negUgálásaegyüttesen olyan súlyúak,hogy azok sértik a Fidesz'risztességcs

eljáráshoz való jogát. A Kúria támadott határozatával összefüggésbenaz mdokolási kotelezettség

mcgsértése,valamiatazeztsúlyosbitó ,jvgalkalmay,önkénf'azalábbmkszenntvalósultakmeg.A Kúria

ílláspontja szennt"akenslme-ytévedetta "vák.^boritík" mnSségénekértclme-ysekapcsán,amikorkifogásolta ^

Wyriipostai horitekhanft ladott levéls-yvasptok émnytelenné yhamtísát. A ÍUria
(... ) jekntSseget tulajdonit ^ NW
általa válasfás, eljárásba
vasv
heve-yteU,
syi
^ámára ^tosiWt, spedáKs, U^onsáy cs.'kkal elíáíotl boriteknak. mwel
c,

ennekendményeképp. n a boritékki-.arja^ esell^s"mampuláaőt".A Ve.valóbanmmtartal^ellirásta mla^borilék
k.-yrólag^ha^nálatára,de% Uktökgmás,erreutalófigelemfilhiwhzáyan,m írjafelülamla^ást^fas^t k.mondí

alapekt^. 2.J (2)a)J. ..A Kúriaaztiskimondtatovábbá,h^"^NW,ilktSl^^N1.7 ^ l^telen^

^all.p,tísa ^ a V.. 2S9.f (3) beke^s . ) ponljaalkal^Wjdrt el, ^ .^ áj,\ V,. áhaln.n,^ert

én"yt,k"ség ,k,t kreált.N^ ",tása "n.m k-prtboritík"fwln. áta kö-y.yhtSlellérS,>, ha^ "ts-yk, tigabhan
ért!lm^"'. d'^nen. euent!t!sa^alk'"makarattal-hamméPP>^fekl^ ajo^ahálys-ylkmLk, ös^ha^an ,

Alapíörvéy 28. ákkével."

A Kúriánake fentíérveléseazalabbiakszenntscrtiazAlaptörvény28.cikkét.Egyrcszrőla Kúaamag,is

belátja,hogya Ve.nemtartalmazrendelkezésta válaszborítéktízárólagoshasznáhtára,azonbanazebből

levont következtetés szemt a Ve. vílasztás üsztaságát kimondó alapelve felülírja a tételes jogi
r

rendelkezéseket. AUáspontomszenntazonbana Kúriaelmulasztotta kifejteni,hogymilyenmdokokvezettek
azonkonklúziójához,miszerinta Ve.tételesrendelkezéseifclülirhatókegyválasztísi alapelvértelmezésével.

Másodszorfontosrögzíteni,hogya Kúriae fentidézettjogértclmezéseszennta Ve.289,§ (3)bekezdésa)
pontp szennuérvénytelenséglok,tehát^ "nemlezártboríték" fogalmánaka köznyelvtőleltérő,kiterjeszto

értelmezésébebeleférheta "nemválaszborítékban érkezett"fogalom is, amely meglátásaszennt nem
ellentétes a jogalkotói akarattal, hanem éppcn ez felel meg a jogszabály szelIemének. "További indokolás

hiányábantovábbrasemállapíthatómeg,hogye két,egymástólmindnyclvtani,mindgyakorlatiértelemben
eltéro kategóriátnulyen ésszerűokból,milyen jogértehnezésalapjánlehet egységeskéntkezelm. Ezen
okfejtéssel ugyams a Kúrm nem kevesebbet állít, mint hogy a "nem lezárt boriték" valójában a
váhszborítéktóleltéropostaiborítékot isjelcnti. Alaptörvcny28.akkeazegészjogrcndjogértelmezésének
zsmormértékéülszabjaa "józanészt",a "közjót"ésaz"erkölcsöscélt".AhogyanaztnemréglbenazABis
megerösitette, "ezfelelmegtovábbia Ve.Alaptörvény28,cikkealapjankötelező,igyazAIaptörvényIX.

cikkét,a Ve.célját- a választásikampánytörvcnykereteiközöttí szabadságát-, ajózanésztfigyelembe
vevőértelmezéscnek." [3130/2018. (IV. 19.) AB határoztí] A Ve. vonatkozórcndelkezéseipontosan
meghatározzák a szavazásiu-atok érvényességcre vonatkozó követelményeket, és mivel a Ve. alapelvi

rendelkezéseitisa józanészszabályaiszenntkellértelmezni,a Ve.289.§-nakkúnaiérteknezéseazAB'által
is

ülalmazott

önkényes

birói

jogértelmezést

(jogalkotast)

valósit

meg,

amennyiben

mdokolási

kötelezettségénekncmelegettévea Ve-benfoglaltakontúlmcnőérvéaytelenségiokokatállapítmeg.
Harmadszor pedig áUáspontom szerint a Kúmnak a jogalkotói akaratta vonatkozó következtetése is
önkényes.A jogalkotóiakaratbólálláspontomszennta Ve"valanuntaza 1/2018.IMrendeletrendelkezéseit

összeolvasvaa "józanész"alapjstnéppena Kúriiévalellenkezőkövetkeztetésvonhatóle.A Ve.275.§ (1)

beke2désd)pontjaszennta szavazasilevélcsomagtartalmazzaa bclföldipostaraadásesetérebérmentesÍtett

válaszboritékot.A Ve.275.§ (2) b) pontja szeanta szavazásilevélcsomagválaszboritékjánakcímzése a
magyarországi lakcimmel nemrendelkezó választópolgáresetébenazNVIcímét tartalmazza. Az 1/2018.

IM^rendelet 12.J (1) bekezdéseb) alpontja pedigkimondja, hogya külkcpviseleüválasztásiiroda (a
továbblakban:KÜVI)feladataiközétartozik,hogya postaiútona KÜVI-he/beérkezoválaszboritékokat
megszámlálja ésazurnábahelyezze, éserről külön- a postai úton beérkezett válaszboritékok számátis

tarmlmazó- jegyzokönyvetvcgyenfel.E kétrendelkezestösszeolvasvakönnyenbelátható,hogyazingyenes
belfölcUpostázáscéljátszolgáló,azNVIbudapestícíméttartalmazóválaszboritékkülföldön,egyKÜVI-nek
torreno postázáseseténnem alkalmazható.Álláspontomszennt nem elvarható egy külhommagyar

választópolgartól. hogyerrevonatkozó üfejezett érvénytelenscgi okhünyábannea józanés.szaba"l'yai

szennt|arjonelpeldául,amikoregyKÜVI-nekküldimegszavazásimtcsomagjít. Fontosújmhangsúlyozni,
hogy^a Rdesz-KDNP íltal a Ve. 245. § (2) bekezdésealapjánmegbízott megfigyelo ál'talfelvenm kért
)egy2 Őkönyvben

is

rögzitésre került,

az

NVI

nem

csak

azon

borítékokat

nyilvam-totta érvénytelennek,

amelyekesetébena 289.§ (3) bekezdésa)pontjaszenntnemvoltlezáma valaszboríték, haaema lezárt.

hagyominyos
postaiboritékbanérkezettszavazatokat,valarmntazokata levélszavazatokatis,amelyek
egyértelműen lezárt
allapotbm

érkeztek és

csupán

a

pi ros

biztonság,

csík

valamüyen fokú,

a

szavazat

ritkorigit nemveszélyezteto sérül&evoltkimutathatórajtuk(asériiltrésznagysága'nemtettelehetové^
szavazat megismerésót).

A jogalh. lmazóknemirhatjákfelüla ,og.szabálytarfalmít: amelyikszavazásiiratnemváükvalamely, a Vebentétclesenfelsoroltokmiattérv-énytelenné,aztovíbbm ,s érv.ényesmarad,aztnemjelölhetimegazNVI
érvénytelenkéntésa Kúnaeztazeljárástnemhagyhatjahelyben.AzABfentebbidézettgyakorhtaalapján

is egyértelműen "jogalkalmazói önkénynek" minősül a Kúria azon eljárása, amelynek során határo2atában

foglaltjogértelmezésévelegyféle"plusz törvényikövetelményt"álUtott fel, melyet valójábana vonatkozó
jogszabályoknem tartalmaznak. AzAB egyfentebbmáridézettmegállapitásszemtugyanis"afe'm/*&,
amely alapos

ok nélkülhasja

fifyelmen

kivül a

hatáljos jogot, önkényes, fiigalmilag nem

lehet tis^ességes, és

nem

fer öss-y a

jogállamtságalapehévcL"[20/2017. (VII.18.) ABhatározat^Ataxatív felsoroláskibovíthetetlcnsége követkczik
egyébként az AB egy a közclmúltban hozott határozatiból is amely kimondta, hogy a Ve. zárt rendszert
alkot. [3130/2018. (IV. 19.) AB határozat, Indokolás 39]

A fentmegfogalmazottakon túla faueljárástséma Kúaanakazoneljárásais,amelysorána valósággal- és
ennek végzésbefoglalt bizonyitékával- ellenkezo állítást tcsz, miszerint "a kérelme-y jogi állásponljanak
eljogadása

esetén

sem

lelt voina

khetöség a^ érvénytelennek mmosített

s-yiva-ytokat

tarlalmay

borítékok megvi^gálására,

UletSkgújras-spmolására,tekmtettel arra, hog4360dbVe. 2S9. { (3)a)alapjánérvénjteknnenylvánítolt levéls-yaa-yt
a-^tafelbmlím keriilt. Ebbolkövetkeyena Kjiriancmlettvolm abhana hely^etbeii, hog utólagmegtudjailéhi,melj
válas^horitékoknemvoltaklesprpabeérkefsiikkor. A kérelme-yállalijogsérlésmegálhpítámeseténesysrta Kúriajoffsvruen
kisprólag a kvelssuva-ps megismeúesenek a^ clrsndelísre iránt inté^hedhetelt volna. " Az iratbetekintés során
lefcnyképezctt és mellékletként csatolt, maga az eljáró tanács elnökének aláirásával ellátott "Hivatalos

feljegyzés" utolsó beke2désébólugyanis kiderül, hogy az NVI statísztíkájából egyértelműcn kmiutatható
volt, hogymelyválaszboritékokatnyilvánítottík érvénytelennek, kifejezetten a biztonságicsík sériiléseés a
válaszboriték hiánya nuatt. A Kúmnak bemutatott választási iratok (5045-5137. számú kötegek) nem
tartalmazták az

egyértelmuen

nyi tott

áUapotban

érke2ett

borítékokat, igy

a

vitatott

érvényességu

boritékok

valójábana többitőlelkűlönitve, egyértelműen meghatátozható módonkerültek tárolásra,így ncmlettvolna

szükséga levélszavazásmegismételtetésétescm.A Kúriamegállapításátmegkérdőjeleziaza tényis,hogy a
nem az NVI által bÍ2tositott kűlső boritékokban visszaküldött szavazási iratokon az NVI feltüntette az

érvénytelenségokát("nemhivatalosboritékbanérkezett",vsgy "ahb").

Végül1 tísztességes eljáráshozvalójog sérelménekegymísik aspektusa abbanáll,hogy a Kúnanemcsak
függetlenítette magitazelottefekvoiratoktartalmától,hanemazokatsemmilyen szempontbólneménntette
a határozata.Az a tényugyams, hogya Kúriajelen indítvannyal támadottügybenhozott határozatának a
szima Kvk. III. 37/503/2018/6.,

vagyis

a

határozat sorszáma 6-ra

vég2Ődik,

az

ügyben

félként részt

nem

vevö személyek számára is nyilvánvalóvá teszi, hogy a bírósági eljárás alatt sor került olyan bírósági
cselekményekre,

amelyek

űgyhöz

kapcsolódó

végzésben,

jegy2 okönyvben

vagv'

egyéb

iratban

maaifesztálódtak, ezttámasztjaaláazOrszágosBírósági HivatalElnökéneka biróságokegységesiratkezelési
szabályzatárólszóló17/2014. (XII.23.) OBHutasítása 81.§-ais.A KúnahatározataazonbanannakeUenére

aemadszámotezekrőlaziratokról,sőtmégcsaka létezésüketsememUrimeg(NVIszámára2018.áprms
21-én megküldött megkeresés, az NVI-ben lefolytatott - dogmadkailag szemleként beazonositható megbeszélésrólkészültfeljegyzés), hogy cgyébkéntezekefflke sem keletkezett volna ok nélkül.A Kúna
által választasi ügyekben lefolyfatott nem peres eljárísok nagyjából fele során a Kúna határozata a 2.

sorszámotkapja, azügyek35-40%-ábanpediga határozatlegfcljebb 4. sorszámotkap,okszerii tehátam

következtetm, hogy a2 5. vagy annál magasabb sorszámot viselő határozatok kapcsán a Kúna
megkereséseket foganatosított, nyilatkozattételre hívott fel,vagymásolyaneljárásicselekménytvégzett,ami
a határozat sorszimának ilyen értékct a bírósági ügyvitel szabályai s2erint alátimaszthatóvá tcszi.Jelen
esetben a Rdesz képviseletében eljáró jogi képviselo szímára bizonyossá vált, hogy a tanácsvezctő biró
megkeresteazNVI-t,valammtmegistekintetteazNVIépületébena kérdésesszava2ásiiratokat.

A Kúriaeljárásánakdsztességesvoltátönmagábannemcsaka relevánseljárásicselckmcnyekrol történo
haUgatáskérdojelezimeg,hanemazis,hogymireirányultakezeka cselekmények.A Kúnaugyaniselőször
aztkivántaüsztázni,hog,.lehet-eeg^-általánjelentőségeannaka Kdeszszámira,hogyezeka levélszavazatok

legalábbrészbenérvényesséválnak,vagysem. Miutána tanácsvezetőbíró errol meggyózodött (azNVI
tájekoztatásaszerinta RdeszegyújabbUstásmandátumho2jutna),fclkeresteazNVI-tis, hogyszemélyesen
győződhessen meg a szavazásiiratok hitelcsségérol. Amcnnyiben a Kúm a határozatában elfoglalt
áUáspontját arra alapozta volna, hogy szemelyesen is megvizsgálta a szavazási iratokkal kapcsolatos

körülményeket,

ületve

figyelembe

vette

volna

az

NVI nyilatkozatát,

úgy

annak

legalább

utalás'

szintjén

szercpelniekellettvolnaa Kúnahatározatában.Jelenesetbcna Kúriaeljárásaazérttisztességtelen,mertaz
elvégzetteljárásicsclekmények soránszerzett bizonyítékokkal eUentétesen áUapította mcga tényállástés
vonta le az ebbol fakadó következtetéseket is, olyan tartományban értelmezve a Ve. vonatkozó

rendelkezéseit, amelyekmáraiaptörveny-eUenesen koriátozzáka választójogotésa kérelmezőrisztességes
eljáráshozvaló jogát.

Klcmelem,hogya Kúriahatározatibanfoglaltkonklúzióraokszerűenellehetjutnlúgyis,hogya Kúnanem
mérlegeU a vitatott szavazatok számát, lUetvc azok érvényessé nyilvánítása esetén az országos Ustás
eredményt

e

való klhatásít, hanem

klzárólag a

szavazási iratok

érvénytclenségével kapcsolatos szabályozást

vizsgáljameg.A faireljárásreszétképezia pártatlanságkövetelménye is,a pártatlanságkövetclményének

pedigrészea "pártatlannakislátszam"követelménye.A párfadanságlátszatát,demagát'apártatlanságotis
feltétlenülaláássaaza bírói eljárás,amieloszörazeg),esdöntcsilehetóségekpolitikaikovetkezmenyeit
mériegeUescsake következményekvizsgálatátkövetoenhozzamegdöntését,ráadásula váhsztásiügyekben
szabott szuk határidőket megsértve.
A

választásra

iranyadó hatályos

törvényi

rendelkezések

figyelmen

kivül

hagyásával megvalósuló

jogkoriítozás,valamintazennekjogialapjátfeltármhivatottmdokoláshiányosságaegyűttesenolyansúlyúak,
hogyazjclenűgybenkimcriuazAlaptörrónyXXV'III.cikk(1)bcke^désébcnfoglahüsztessége'seljáráshoz

való jogot.

A bírói döntés alaotöí-vénv-ellenessép-R

-e>-

A Kúna támadott határozata alaptörv-ényellenes is az alábbiak szerint. Az Alkotmánybírósíg bírói

logérteknezésseláltalánosságbanösszefüggokorábbihatározatakimondta,hogy"jogértelmezésre-akáraz
adottjogvitáhozkötődoen(... )- csaka jogiszabályozáskereteiközöttkerülhet^r. A biróihatalomtehát

alapvetőenésközvcdenülnemveheüáta jogalkotásfunkciójátegyik- a hatalommcgosztásrendjébenerre
feljogosított - szervtőlsem".(19/2017. (VII.18.) ABhatározat,[29]).Pontosanazáltaltehát,h'ogya Vebenfogaltkövetelményekentúhienóena KúnaaddidonáUsfeltcteleketáUapitottmegjogértelmez&ével, a
birósagnemértekneztea normát,hanemvalójábanjogalkotástvégzett,normátalkotott.(ld.még42/2004.
QÍI. 9.), a 11/2015. (V. 14.) ésa 2/2016. (II. 8.) AB határozatoknak ,"bírói jog^kotás határaival"

kapcsolatosmegállapításait).Eziltalpedig- azAlaptörvényXXVIII.cikk(1)bekczde"séneksérelméatúl.

metveazonkereszml- a KúnaszóbanforgódöntésesértiazAlaptörvényhatalommegosztástdetíarálóC)
dkk (1) bekezdését, ezen keres^tül pedig a jogáUamiságra (és jogbiztonságra) vonatkozó B) cikk

bekezdésétis.

AU^pontom s^ermt a^Kúna azon eljárísa, amcly jogértelmezcssel eloldotfa magát a tételes jogi
H.ndelkezésektól- ésezaltal ,fenaekszermtí jogalkotásitevékenyégetvégzett- a.crtiseredményezsúlyo°s

Alaptörvényellenességet, mivela jelenűg;,tárgyatképe.6 esetben'azAlaptörvéayXXIII.dkenalapuló
r

választójognak, mint alapjognak koriito2ásavalósult meg. A levélszavazísra jogosultak ugyan technikai
értelemben gyakorolhatták az Akptörvény XXIII. cikk (1) bekezdésben, valamint a Vjt. 12. §-ban is

lcfektetettalapjogukat,azonbanazzal,hogya Kúriacgyszámukraa törvényszövegébőla józanészszabályai
alapjin nem feUsmerhetó érvénytclenségi okot, koriátot álUtott fel, ezzel valójában a magyarországi
lakóheUyel nem rcndelkező vílas2tópolgárok válasxtójogának kiteljesülését korlátozta.

Az AB több határozatában is foglalkozott a választójog, mint akpjog kiemelkedő jelentoségével. Az AB
megállapitotta, hogy "az Alaptörvényszerint a népnem csupán forrásaa közhatalomnak, hanem annak
konstítuálásít követőcn a B) cikk (4) bekezdésében foglaltak alapján részt is vesz a közhatalom

gyakorlásában. A választójog, rrünt alanyi jog érvényesithetoségének feltétele tehát, hogy az állam a
választójoggyakorlásátbiztosítsa, ésaztmegfelelogarandíkkal védje." [1/2013.(I.7.) ABhatározat]AzAB
szennttovábbáa választópolgárokkizárólagazaktiv választójognégyévenkéntigyakoriásarévéntudnak
befolyást gyakorolni a képviseleü szervek, kűlönösképpen az Orszaggyulés összetételére. Az állam
intézményvédelmi kötelezettsége körébetartozik, hogyminden választójogosultsággal rendclkező személy
számíra biztosítsa a választójogban kifejezodo döntésiszabadságérvényrejuttatását.Éppenezért,"akáraz
egyenlőség, akar az általánosság bárnuféle korlátozása csak igen jelentős elvi mdokból fogadható cl és

egyeztethetoösszeazAlkotmánnyal. " [6/1991.(II.28.) ABhatározat,ABH1991, 19,20.] AzABegymisik
határozata szerint a nép közvetett hatalomgyakoriásinak, vagyis az aktív választójognak a koriítozása
cgyszersmind a B) cikkben foglalt demokráda és népszuverenitás elveinek a koriito2Ísát is jelend. "A

demokráciaelvcn alapulópolitíkai rendszer elcngedhctetlen feltétele a stabil, jogszeruen éskiszámitható
módon muködóválasztásirendszer. " A választóiakaratnak a választásokrévénvaló kifejezése ugyanis a
közhataknat gyakorióképviseleü szcrveket "konstiuiálja, legaUzáljaéslegitimizálja. " [39/2002. (IX.25.) AB
határozat,ABH 2002,273, 279.]
Amikor

a

választójog érvényesülésével kapcsolatos

kérdéseket kell

megitélm,

akkor

a

felhívott

törvcnyi

rendelkezések értelmezési tartományát a választójog, nunt alapjog gyakorlásának elsődlegessége komoly
mértékbenmeghatározza.Allaspontom szenntjelen esetbena Kúnaáltalelvégzetttörvényértehnezésnem
maradt alkotmányos keretek között, az nem felel meg az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdésében foglalt

kriténumoknak. Ezáltal pedig a választópolgán akarat kifejezésének a jelen alkotmányjogi panasszal
támadott kúnaihatirozatban elfogadott utólagoskoriátozásaalaptörvény-ellenes.

AzAlkotmánybíróság 3129/2018. (IV.9.) számúvégzésealtalismegerositetten a jogszabályok értelmezóse
a bíróságok, és nem az Alkotmánybírósíg hatáskörébe fartozó kérdés, az Alkotmánybíróság csak az
értehnezési tartomány alkotmányos kereteit jelölheüki {3325/2012. (XI. 12.) ABvégzés,Indokolás [14]}.

AzAlkotmánybíróság a bíróságok ítéleteit csakakkor bíralhatja felül,haazokazAlaptörvcny megszabta
értelmezésitartományt megsérük, ésezáltala bírói döntésalaptörvény-ellenes lesz {3073/2017. (IV. 19.)
ABvégzés,Indokolás [29]}. Ebbőlazonban azis következik, hogy a bíróságoknak figyelcmmel kcUlenme
a jogszabályok értehnezésekor azAlaptörvény megszabta értelmezési tartományra. AzAlaptörvény XXIII.

cikke és az Alkotmánybíróság gyakorlata komoly védelembcn rés2esiü a választójogot. A Kúna
)0gértelmezéseteháta vílasztójogot védehnezőalkotmányos koriátokbaütközikakkor, amikorjóváhagyva
a választási szervek korábbi cljárását, törvényi indok nélkül nyilvínít szavazatokat (szavazási iratokat)
érvénytelennek. Törvényialap,metve azalapjogkorlátozásátmcgalapozó indoknélkül(lásdazAlaptörvény

I. cikk (3) bekezdését) nem ámtható fel olyan mérce, ami a szavazatoknak a Ve-benmegnem jeleno ok
miatüérvénytelenségérevezet.Rgyelembekellvenniaztis,hogyazAlkotmánybíróság3130/2018.(IV.19.)

AB határozatában a Kúna Kvk.VI.37.414/2018/2. s^ámú határozatának megsemmisitése kapcsín
(

egyértelművétette,hogykizárólaga Vc.szolgalhatmcrcekénta választásieljírás folyamánelőállttények
vagyvégrehajtottcselekményekmegitélésekor,ittisvüágossákell tenni,hogysema választásiszervck,sem

a Kúrianemszélesithetikiazérvénytelenségiokokhahnazát,nembővíthcri azcrvénytelenségrevezetó
tenyekAt Ustáját.Mmdezekalapjánegyértelmű,hogya választójogbankifejezódodöntésiszabadság a
Kúriafentebbrészletezetteljárásaokánnemjuthatott érvényre,igyazalapjogtartahniértelembeasúlyos

korlátozást szcnvedett.

Osszegezve,

a

választisra

irányadó hatalyos tön-ényi

renddkezések

figyetoen

kivül hagyásával

mc^alósuló

jogkoriátozás,valamintazennekjogialapjátfeltármhivatottmdokolashianyosságaegyíittesen olyansúlyúak,
hogy az jelen ügyben kimerití a fair eljárís elvénck megsértcsére irányadó, fentebb hivatkozott AB
határozatokban megállapított feltételeket.

Budapest, 2018. április 25.

Fidesz - Magyar Polgári Szövetségnevében
dr. GulyásGergely Győző
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