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Alulirott dr' Heindl Pdter Ferenc (

sz. alatti lakos, mint egyedi Ligyben erintett szemely azAlaplorveny 24' cikk (2) bekezdds d) pontja, varamint az Abvt. 27.5-a alapjiin a Ve. t6rvenyes
h,ltarirJ6n heiirl

alkotmiinyjogi panaszt
nyultok [:e a Kdria, mint vdlasztdsi rigyben el6terjesztett bir6siigi felrilvizsgiilati kdrelem ijgyeben
elji16 biros,g Kvk' 111.39.360/2022/5. szdmi vegz6s6vel szemben. A K[ria v6gz6se a tovebbi
'iogorvoslati lehetdseget kizSrja. Feltilvizsg6lati eljiiriis, jogorvosrat a torv6nyesseg erdekeben, vagy
perulrtas az ugyben nincs folyamatban.

Kerem a T' Alkotmdnybir6sdgot, hogy ;illapftsa rneg a Kdria vegz6sdnek alkotmdnyellenesseget, tis a
vegzest semmisitse meg, mivel az sdrti az Alaptorveny XXV|ll. cikkenek (7) bekezddse szerinti jogomat
ahhoz, hogy jogorvoslattaldljek az olyan birdsdgi, hat6siigids miis kozigazgatiisid6ntes ellen, amely a
logonrat vagy.jogos erdekemet s6rti.

lndokaim a kovetkez6k;

2022' m;ircius 21'pn kifogrist nyltjtottam be a Nemzeti Vdlasztiisi Bizottsdghoz az;illam orsz6gszerte
kulonfele hirdetmenyek tomeges kozzdtetel6vel folytatott, iiiliispontorn szerint t6rvenytelen
kattipattytrvehenysege rniatt, amivel nekem, mint ellenzeki viilasat6polgdrnak az Alaptorveny XV.irkl (2 ) bekezdesebe foglalt, ar alapiogaim politikai es m6s velemdnyre tekintet nelkuli
&rrtsgt&5ahor f 0r6dd jogomat, tov6bbd az 1993. evi XXXI. torveny 6ltal kihirdetett, az enrberi jogok
a$ *l alapvetd srabadtaSok vedelmdr6l szolo Egyezmeny fls6 kiegeszit6 jegyz6konyve 3. cikkeben
ffieglogalnrltott lrabad valasrt6shor vald iogoniat sulyosan serti. Kifogdsomban resrletesen
rrt*6;rt:dr:kerlt;rrtr. hogy mrdrt srrli e jogainiat ar dllarni kamp;inyoliis. lsmertettent tovabbii arokst a
titt''ii:''{:t' I ;rck brrony{lekaat, amelyekb6l a torvenysert6 dllami kanrpanytevekenyseg

'nf't',iilJp,lll.l{o xoralrb,},t. lebrudr 28-iin m6r ny[rJtofiafir be kifogdst az NvB-nek ugyaneten okok
t'ti,Jll,.1I(]rlh;lt) r, ntl k6'rrtdtn eltelt hiironr het alatt az {llanri kanrp.inyolis nenrcsak hogy
f;rltflfi,rJr)ll. tj* ill alall ot iil6stal fil.ltt uJ, ill.ispr:nronr srerint aa allsnti karrrp.:nyolis nreg
rrdtirlj*i,rtrb iit rrt1ly tg.yirr tt:lmiil:l)irn l0fvrlr)yrert6 fsrntil lrlenteh nrrrg,
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A miircius 2L-i kifogiisomat (hasonl6an a februdr 28-ihoz) az NVB r6szben drdemi vizsgdlat n6lk0t,
rdszben 6rdemben elutasitotta' Ezt kdvetden mdrcius 28-dn fel0lvizsgdlati k6relmet nyijtottam be a
K0ridhoz, mint ahogy azt kordbban, mdrcius 5-6n, a februdr 28-i kifogdsomat elutasft6 NVB d6nt6s
utdn szint6n me8tettem. Mind a mdrcius 5-i, mint a mdrcius 28-i felulvizsg;ilati kdrelmemben
egvdrtelmfien az alapjogaim politikai 6s m6s vdlemdnyre tekintet n6lkr.ili biztositds6hoz va16 jogom
serelmere, illetve a szabad vdlasztiishoz va16 jogom sdrelmdre hivatkoztam 6rintettsdge m igazol1sa
celjiib6l' csakhogy amig a K0ria a mdrcius 5-i feltilvizsgiilati kdrelmemet etbfrd16 mdrcius 9-i,
Kvk'Vl^39'270/2022/2. szdmti vdgzdsdben meg elfogadta az 6rintettsdgemet, addig mindossze hdrom
hdt mtlva, a mdrcius 28-i kdrelmemnek a mdrcius 30-dn, Kvk.lil .3g.36012022/5. sz. vegzlssel tortdnt
elbirilldsakor mdr megfosztott attdl a jogomt6l, hogy e k6t alapjogom s6relmdre bir6i iton keressek
jogorvoslatot 6s az 6rintetts6gem hidnyiira hivatkozva 6rdemi vizsgdlat ndlk0l elutasltotta a
feltilvizsgd lati k6relmemet.

A K0ria vdgzdse indokol6sdnak t241. pontjdban ugyan leszdgezte, hogy 6rintettnek keil tekintenie azt
a kerelmezdt, akinek a jogaira 6s kotelezettsdgere az dllitott jogsdrelem kiizvetlen0l kihat, azonban a
[26]' pontban az alapjogaim politikai ds mds vdlem6nyre tekintet ndlki.ili biztositiisiiho z val6 jogom
sdrelmdt' illetve a szabad viilasztiishoz val6 jogom s6relm6t nem tekintette az drintetts6gem
indokdnak' Ezzel a K0ria homlokegyenest ellenkez6 dlliispontra helyezkedett, mint a kordbbi, mdrcius
9-i vegzes6ben' E szdmomra meglep6, a hiirom hdttel kordbbi d6nt6s6hez kdpest jogfoszt6
6lldsfoglalSsdt a K0ria azzal indokolta, hogy a koriibbi, ,,toretlen" kririai gyakorlat a vdlaszt6polgiiri
min6sdgre tortdnd hivatkoziist nem tartja elegend6nek a bir6sdgi felulvizsgdlat sordn, ugyanis ,,azerre olapitott irvelis a iogorvosloti kdrelem otonyi iogon tdrtdnT benyhjtdsdnok etfogoddsdt
ielentene, omi eltentites lenne o ve. drintettsdgi ktouzuldjdvol (Kvk.1.37.510/2019/2.)."

A Ktlria 6rintettsdgemet elutasit6 d6nt6sdt aldtiimaszt6 6llitdsiival szemben azonban 6n nem
eldgedtem meg a vdlaszt6polgdri min6sdgemre hivatkozdssal az 6rintetts6gemet indokolva, azaz nemkiriirolag azzal indokoltam az €rintetts6gemet, hogy 6n ,,a tdmodott hotdrazot dltal elutositott
kiJogdst benyhitd, kozponti ndviegyzikben szerepl| vdloszt6porgdf' vagyok, mint ahogy azt a K[ria
Sltal hivatkozott Kvk.l.37.510/2019/2. sz. v6gz6s k6relmez6je iill,totta 6rintetts6'6ner inuortas6rt. a
,,vdlaszt6polgdr" min6segemen tilmen6en tdbb mds indokot is felhoztam mind a felulvizsgiilati
kirelmemben, mind a kifogdsomban. A Kiria az elutasit6 v6gz6s6nek J26J^ pontjriban azonban ezeket
egdsz egyseertien nem tekintette indokoknak.

Mindenekeldtt fontosnak tartom kiemelni azt az indokot, hogy mint e7enz1kl szavazoszenvedtem ela torvenyte,en iillami kampdnyolds miatti s0lyos jogscrelmet. Ennek jelent6seg6t a kifogiisomban,
annak 5. oldalSn, az aldbbiakkal indokoltam: 

"Eztittal is te kivdnom szlgezni, hogy mlnt az iigybendrintett stemclv - mindeneketdtt a szabod vdlosztdshaz faz6d6 alopvetl jogom olddsfuso miox
fordulak kilogdssal o Nemzeti vdlosztdsi Eizottsdghoz. Potitikaivdteminyem olopjdn ugyanis e,enzdkirtovotd vogya*' ttonlitdrsoim ielentds rdszivel - a k1zvilemdnykutotdsok szerint nagyjdbol o feldvet* egyutt ot hllamhotolmot birtokld kormdnyzot megbuktatdsa miott kivdnok riszt venni ovdlasttison' A stobod vdtosztdshoz vol6 jogom term€szelesen nem ozirt kortdtoratt, mert ostavatofutkdben ne tudndk offa suvotfii, akire okorok. Ez a ,szobodsdgom" mdg oz 7g9o elftttisgypfrrtrendsterben is megvolt. At ellenzckl szovoz\knok a szobod volosztfushoz vot6 jogo ozoltotkorl'torctt, hogy oz 6ltom stinte korl'tlon onvagi, is a klzhototom gyokorloson otopul6 nem onyogierdfattosoi mioll alyan er\fbldnyben van o kompdny sordn o pdrtokhoz kepest o k,zvdlemdnya*kiwso*t falyd ve$envben, omi dont*en kepes belolyosolni o vdlosztds kimenercrct a



kormonypdrti szovazok iovdro, Ez pedig silyoson serti volomennyi ellenzeki szovorunak oz alapjoEai
politikoi is mds vdlemdnyre tekintet ndlkilli biztositdsdhoz val6 jogdt, omit az Atapt,rveny xv, cikk (2)
bekezddse hivotott garantdlni." Az iddzett szrlvegben az ,,ellenz6kis6gem" megjel6lds6n feltll art is
okszerflen indokoltam tehdt, hogy e pozici6mb6l fakad6an mi6rt jelent szdmomra kdzvetlen 6s srilyos
hdtr6nyt az alapjogaim politikai 6s miis v6lemdnyre tekintet n6tkiili biztositds6hoz vat6 jogom
s6relme' Azt is alStiimasztottam mind a kifogdsomban (4-5. oldal), mind a felulvizsgiilati
kerelmemben (2' oldal) - egyebek mellett az Alkotmdnybfr6siig 63/200g. (tv. 30.) AB hatiirozatdra, az
e hatdrozat idevonatkoz6 r6sz6t sz6 szerint id6z6 Kvk.tv.37.360/2074/2. cs Kvk,V,37.565/201812.
szdm0 kririai vdgzdsekre, tovdbbd a n6met szovetsdgi Arkotmdnyblr6s6g2BvE 1/19 szdm0 iteletetere
hivatkozva -, hogy az dllami kampdnyolds midrt sdrti kiizvetleniila szabad vdlasztilshoz va16 jogomat.

T6ny' hogy a Koria egy nagyon sz0k, az egydn sz6mdra alapvet6en fontos alapjogok v6delmdt
figyelmen kiviil hagy6 ,,6rintetts6g"-6rtelmezes alapjdn e jogaim s6relm6t nem tekinte tte kozvetlen
jogsdrelemnek' ugyanakkor az is tdny, hogy a ,,kcizvetlens6g" megit6ldse szubjektiv d6nt6s
ftiggvdnye' Ahogy arra a K0ria vdgz6s6nek lndokoldsdban, annak [24]. pontjdban iddzett hdrom
alkotmdnybir6sdgi v6gz6sben is egyontet0en szerepel: az 6rintettsdg fogalommal meghatiirozott,
szem6lyek kordt ,,mindig oz odott ilgyben, esetrdl esetre o jogorvosloti k1retmet elbirdl6 szerv, jelen
esetben o Krtrio ddnti el-" A K0ria azonban ezzel a sz(k drintetts6g-drtelmez6ssel srllyosan
megsdrtette az Alapttirv6ny XXV|ll. cikkdnek (7) bekezddseben foglalt jogomat is, mely jogsdrt6sre
jelen alkotm:inyjogi panaszorn legf6bb indokak6nt mdr a bevezet6 rdszben hivatkoztam.

Jelent6sdge miatt szeretn6m ijra hangs0lyozni azt a t6nyt, hogy amig a Kiria a
Kvk'Vl'39'270/2022/2. sz. vdgz6s6ben az ez cvi orszdggy0l6si vdtasztds soriin t6rt6nt iiilami
kampdnyolds dltal okozott jogs6relem megit6ldsdnek k6rddsdben engem, mint az alapjogai potitikai
6s m6s v6lem6nyre tekintet ndlki.ili biztositdsiihoz val6 jogdnak sdrelmdre 6s a szabad vdlasztdshoz
vald joga serelmdre hivatkoz6 ellenzdki viilaszt6polgdrt az ,,6rintettek ko16be,, tartoz6nak it6lt, addig
napra pontosan hdrom hdttel k6sdbb a Kvk.lll.39.36012022/5. szdm0 vdgzdseben mdr nem tartott
ebbe a korbe tartoz6nak. Ez ut6bbid6nt6sdvel dlldspontom szerint a Krlria sajniilatos m6don nem az
dllampolgdri jogok fokozottabb v6delmdnek k6vetelmdnyCt 6rv6nyesitette, hanem egy ezzel 6ppen
ellent6tes, a feliilvizsgiilati k6relmem indokoldsdnak bevezet6 rdsz6ben mdr elemzett, at
dllampolgiirijogokat az iillamhatalommal szemben korldtoz6, azaz a jogiillamis6got s6rt6, az ut6bbi
6vekben szdmos nemzetktizi szervezet iltal is kifogaisolt jogalkalmaz6i tendencidt kdvetett. Az
emlitett kdros tendencia megfordftiisa drdek6ben is kdrem a T. Alkotmdnybir6silgt6l a K0ria
d6ntdsdnek felUlbirdldsiit 6s a Kvk.lll.39.360/202215, szAml vdgz6s megsemmisit6s6tl

frintetts6gemet a fentieken feltil meg egy speciiilis, ,,szem6lyre sz6l6" indokkal is ald kivdnom
t6masztani. A kifogdsomhoz csatoltam hdrom, miis-m6s kistelepiil6seken kdszi.rlt fot6t a korm6ny
dltal villanypozndkra kihelyeztetett 6s dltalam ,,felilirl" n6pszavazdsi hirdetmdnypd116l. A kifogdsom
5. oldaliin, a csatolmdnyok felsoroliisakor, a ,,feltilirds" indokak6nt a kampiinyba va16 iillami
beavatkozds elleni tiltakozdst, illetve a kizAr6lagos hatalombirtokliisra t0rekv6s elleni felldp6snek az

Alapt6rvdny C) cikk (2) bekezddse szerinti alkotmdnyos jogdt ds kiiteless6g6t jeloltem meg. A koriibbi,
februdr 28-i, hasonl6 tirgyt kifogdsomban, annak 6. oldaliin, toviibbi kommentdrt is f0ztem az

dlldspontom szerint tdrv6nyteleniil kihelyezett 6s a szabad vdlasztiis int6zm6nyet aliiiis6 kormiinyzati
plakiitok iitragaszt6ssal ds fel0lirdssal tOrt6nt ,,kidekorldsdnak" indokldsdhoz: ,,Mint vdlosztdsro
jogosult dllompolgdrkdnt ,,drintett szemdly" ugyon - a birdsdgoknok o cselekedet tdrvdnyessegdnek,

vagy jogellenessiginek eldbntdse szempontidbhl ddntd ,,tdrsodalomro veszelyessiget" megltC16
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joggyakorlotdnok bizonytolonsdgo miott mindazondttat nem csekity egzisztenciillis kockdzotot is
vollolva (!) - megtehetem ozt, hogy o kormdnyzoti plakfttokat, vdgy o kormdnyzoti kompdnnyot
,sstehongoltan kihelyezett mds, o kormdnypdrtok ds jetiiltjeik vdlosztdsi sikerdt t6mogot6 plokdtokot
o kbzvilemeny befolydsoldsdqrt foly6 vdtosztdsi kilzdetembe vot6 t,rvinytelen beavotkozds ellen
tiltakoz6 szdvegekkel rogosztom dt, mint ohogy ezt meg is tettem, nem egyszer. Azonbon sem egy
effele szemdlyes dldozatvdllatdssol, sem oz ellenziki pilrtoknok o tdmogotoik onyogi
dldozotvdlloldsdro is cpi)16 kampdnydvol nem el!ensllyozhoto o vdtosztds szobodsdg6nok
megsdrtdsdvel kampdnyol6 dltom er6f6linye.,,

Nos, a vdlasztdsi kampdnyba va16, 6l16spontom
tiltakoz6ssal, a nyiltan v6ltalt plakdtdekordtdssal (a

Szabs' sziim0 jegyz6ktinyve szerint: ,,Rongdl6ssal") magam is aktiv szerepl6jdv6 vdltam a vdlasztdsi
folyamatnak, s a szemdlyes, egzisztenci6lis kockdzatviillaliissal igencsak 6rintett vagyok abban a
kerdesben, hogy az igazsdgszolgdltatds az dllami kampiinyoliist vajon t6rv6nyellenesnek itdli-e, vagy
sem' Sziimomra va16ban egzisztencidlis kdrd6s 6s emiatt jogos 6rdeke m f$zddik ahhoz, hogy az NVB
kifog6somat elutasit6 d6ntdse bir6siigon megt.imadhat6 lehessen, s6t egy esetleges k0riai elutasit6s
utdn azt az Alkotmdnybir6siig el6 vihessem, s sziiks6g eset6n, a hazai jogorvoslati lehet6s6geket
kimeritve akdr az dltalam tdrvdnytelens6ggel v6dolt magyar dllamt6l minden kets6get kiziir6an
teljesen fiiggetlen strasbourgi Emberi Jogok Eu16pai Birdsdgiitol k6rhessek ,,legfels6 szintfi,,
jogorvoslatot. Az ugyben szuletett legmagasabb szintg dont6s alapjdn d6lhet el ugyanis az a k6rd6s
is: vajon az iilldspontom szerint a szabad viilasztdshoz va16 jogot sdrt6 plakdtok val6ban sglyosan
jogsdrtdek-e, azaz a plakiltdekorii16 tevdkenysegemmel va16ban alkotmdnyos k6telessegemet
teljesatettem-e, mely esetben a t5rsadalomra veszelyess6g hidnya miatt nem vagyok bi.lntethet6,
vagy ellenkez6leg, a plak6tok jogsertd jelleg6nek hidnya miatt btintet6jogi k6vetkezm6nyei lehetnek
a tettemnek?

Mindezekre tekintettel k6rem a t. Alkotmdnybir6siigot, hogy adjon helyt az alkotmiinyjogi
panaszomnak 6s semmisitse meg a Kdria drintetts6gemet elutasit6 v6gzds6tl

a koriibbi, febru;ir 28-6n kelt kifogdsom (mrisolat)

A K0ridnak a febru6r 28-i kifogiisomat elutaslti L2tl2O22. NVB hatiirozatot joger6sen
helybenhagy6. Kvk,Vl.39. 27A/ 2022 12. sz. v€gzdse (mdsotat)

A i Renddr6rsdnek 02010-136ltStl2OZ2. Szabs. sziimrl
jegyz6k6nyve

Jognyilatkozat nevem nyilvdnossrigra hozatalihoz va16 hozzdjiiruliisr6l

Tisztelettel:

szerint t6rv6nytelen iillami beavatkoziis elleni

Pdcsi Re nd 6rka pitii nys;ig O2O7O-13 6 / !51. / 2022.

Dr. Heindl Peter Ferenc
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