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a Kriria ritjdn

az Alkotm6nyblr6s6g r 6sz6re

Budapest

Tisztelt

It] Alulirott dr. Tordai Csaba rigyv6d (

elektronikus k6zbesit6si cim: ) a H5tt6r T6rsas5g (bir6sagi nyilvintart6si szim: 01-02-

0006352, sz6khely: 1 136 Budapest, Balzac utca 8- 10. fszt. L., a tov6bbiakban: Inditv6nyoz6l ) 6s az Amnesty

International Magyarorsz69 (birOs6gi nyilv6ntart6si sz6m: 01-02-0001273, szlkhely: 1054 Budapest, B6thory

utca 4. I/3., a tov6bbiakban: Inditv6nyoz62, az Indiw6nyoz6l 6s az Inditvdnyoz62 a tov6bbiakban

egyiittesen: Inditv6nyoz6k) k6pviselet6ben a csatolt meghatalmazSs alapjin eljdrva az Alkotm6nybir6s6gr6l

sz6l6 ZOl1.6vi CLI. torv6ny (a tov6bbiakban: Abtv.) 27. $ (1) bekezd6se, valamint a n6pszavaz6s

kezdem6nyez6.s6r67, az eur6pai polg6ri kezdem6nyez6.sr6l,valamint anlpszavazlsi elj6r6sr6l sz6l6 2013. 6vi

CCXXXUII. torv6ny (a tovdbbiakban: Nsztv,) 1. S (1) bekezd6se alapj6n alkalmazand6, a v6lasztSsi

elj6rdsr6l sz6l62013.6vi XXXVL torv6ny (a tov6bbiakban: Ve.) 233. S (1) bekezd6se alapj6n alkotm6nf ogi

panaszt nyfjtok be, amelynek keret6ben k6rem, hogy a tisztelt Alkotrn6nybir6s6g az Alaptorv6ny 24. cikk (2)

bekezd6s d) pontja szerinti hatiskor6ben elj6rva 6llapitsa meg, hogy a I(riria Sltal Kvk.fV39.42O/2022/4,

szdmon hozott v6gz6s s6rti az inditv6nyoz6knak az Alaptorv6ny XX\rIII. cikk (1) bekezdds6ben, illetve az

Alaptorw6ny IX. cikk ( 1) bekezd6s6ben elismert jog6t, ez6rt az alaptorv6ny-ellenes, amelyre figyelemmel azt

az Abw. 43. $ ( 1) bekezd6se szerint azt semmisitse meg.

A b ef o gadh at6 s dg f eltitelein ek v al6 me gt'el el6s

lZ) Az Abtv. 27. $ (2) bekezd6s a) pontj5ra figyelemmel az Indiwdnyoz6k 6rintettnek min6siilne\ mivel az

alkotmdnf ogi panasszal 6rintett bir6s6gi eljiir6sban k6relmez6k voltak.

t3] A timadott v6gz6s a bir6sigi eljir6st befejez6 egy6b dont6s.

t4] Az al6bbiakban r6szletesen kifejtettek szerint a t6madott vlgzds az Inditv6nyoz6k bir6s6gi felulvizsgdlati

k6relm6t az Inditviinyoz6knak az Alaptcirw6ny XXVIIL cikk ( 1) bekezd6s6ben elismert, a tisztess6ges elj6rishoz

val6 joga megs6rt6s6vel utasitotta el 6rdemi vizsgdlat n6lkiil, mivel a feliilvizsg6lati k6relemben az igy l6nyegi

r6szeire vonatkoz6 indiw6nyoz6i 6szrev6teleket nem kel16 alaposs6ggal vizsgAlta meg, illetue azok 6rtekel6s6r6l

a timadott v6gz6sben nem adott sz6mot. A t6madott vlgzds - ugyancsak az alibbiakban r6szletesen kifeitettek

szerint - s6rti az Inditv6nyoz6knak az Alaptorv6ny IX. cikk ( 1) bekezd6s6ben elismert, a v6lem6nynyilvSnit6s

szabadsigdhozval6 jogit, egyfel6l azzal,hogy azugy alapjogi 6rintetts6gdt figyelmen kiviil l-ragyta, mdsfelol azzal,

hogy a feliilvizsg6lati k6relem 6rdemi vizsg6lat n6lkuli elutasitds6val nem oryosolta az Inditvinyoz6k

v6lem6nlmyilv6nit6si szabads6gdnak torv6nyi alap n6lkiili 6s sziiks6gtelen korl6toz6s6val elszenvedett s6relm6t.
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tS] Az Indiwanyoz6k az Nsztv. 6s a Ve. 6ltal biztositott jogorvoslati lehetos6geiket kimeritett6k, mivel az

els6fokon eljrirt Nemzeti Vdlasztdsi Bizotts69 hatdrozatival szemben feliilvizsgdlati k6relmet terjesztettek elo.

Az rigyben a Ve. 232. $ (5) bekezd6se szerint tovdbbi jogorvoslatnak helye nincs.

t6] Az Alaptorw6ny XX\rIII. cikk (f ) bekezd6s6ben elismert, a tisztess6ges elj6rdshoz val6 iog megs6rt6s6vel

osszefugg6sben az alaptorw6ny-elleness6g a bir6i dont6st 6rdemben befoly6solta, mivel az Indiw6nyoz6k

bir6sdgi feltilvizsg6lati k6relme az alaptalan 6rdemi vizsg6lat n6lkili elutasitSssal 6rdemben elbirAlatlan

maradt.

ll) Az Alaptorv6ny IX. cikk (t) bekezd6s6ben elismert, a v6lem6nlmyilv6nitd,s szabadsAg6hoz va16 jog

megs6rt6s6vel osszefugg6sben egyfel6l alapveto alkotm6nf ogi jelent6s6gri k6rd6s, hogy folytathat6-e orszdgos

n6pszavazdsi elj6r6sban olyan kampinytev6kenys6g arnely 6rv6nytelen szavazat leadis{ra buz,dit, m6,sfel6l az

alaptorv6ny-elleness6g a bir6i dont6st 6rdemben befoly6solta, mivel az ngy alapjogi 6rintetts6g6nek figyelmen

kiviil hagy6sdval 6s az Inditv6nyoz6k v6lem6nlmyilv6nit6si szabadsdg6t torv6nyi alap n6lkril, sziiks6gtelentil

korldtoz6 vAlasztdsi bizotts6gi dont6s megvdltoztatSs6nak elmarad6s6val az Inditv6nyoz6k alapjogi v6delemben

r6szesiii6 magatartisdt szankcion616 vdlasztdsi bizottsdgi dont6s joger6ss6 v61t.

[S] A timadott v6gz6st az Inditvinyoz6k jogi k6pvisel6je 2022. iprilis 13-6n email irtjdn vette kezhez, ez6rt az

Nsztv. 79. $ (5) bekezd6s6re 6s a Ve. 10. S (3 ) bekezd6s6re figyelemmel a v6gz6ssel szemben az alkotm6ny)ogi

panasz 2022. Sprrlis l6-ir,n 16 6rdig nyujthat6 be, amely hat6ridot az Indiwinyoz6k megtartottak.

tg] AzAlkotmdnybir6sigiigyrendj616lsz6l6 lOOll2Ol3.(tl.ZZ.)ABTu.hat6rozat71.$ (4a)bekezd6seszerint

a jelen tigyben az alkotminf ogi panaszt a Ve. 223. $ ( 1) bekezd6se szerinti elektronikus rn6don is be lehet

nyujtani az els<ifokon eljirt bir6s6gon.

Az iig eltizmdnyci

ItO] ANemzetiV6laszt6siBizottsdga32s/2022.szdmrihat6rozat6banazt6llapitottameg,hogyazlndiw6nyoz6k

rnegs6rtett6k a Ye. 2. g (1) bekezd6s e) pontjdt azzal, hogy a 2022. iprilis 3-rira kit(zott orszdgos

n6pszavaz6son 6rv6ny'telen szavazat leadds6ra buzditottak.

I t t ] Az IrIW hat6rozata szerint hatdrozat szerint ,,a ndpszavazdsi kampdny nem irdnyulhat az drvdnytelen szavazdsra

val6 buzditdsra, mert az nemcsak szdtfesziti, hanem dt is tiiri q kdzvetlen hatalomgltakorlds alkotmdnyos cdljdt 6s

a mbgdtte meghtiz6d6 jogalkot6i akaratot. (...) o udlaszt1polgdri akarat kinyiludnitdsa el6tt, mdg mielItt az a

szavaz6lapon megjelenne, a udlasztdsi kampdny azon irdnya, amely az 1rudnytelen szavazdsra buzdit, a

jogintdzmdny alkotmdnyos cdljdual, az Nsztu. 6s o Ve. szellemduel 6ssze nem egyeztethet6, uisszadl|sszeri

joggyakorldsnak mindsi)I. Ezen magatartds pedig azdltal vdlik jogellenessd 6s iitk(izik a Ve. 2. S 0) bekezdds e)

pontjdba, mert Jormdlis jogkdvetds \gisze alatt, azaz azon dllampolgdri jogosultsdgot Jelhaszndlua, hog ualaki

szauazati joggal rendelkezik, nem a ndpakarat jogikeretekkazAttikiJejezdsdre itsztdn64buzdit, nem a ndpszavazds

valddi cdljdt igel<szik el6seg{teni, hqnem dpp annak alkotmdnyos cdljdt igyekszikkiilresiteni, azaz annak 1rdekdben
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vdgez teudkenysdgdi, hogy az dlvdnytelen szauazds eredmdnyekd.nt a ndp ne keri)ljdn a jogalkotd szerep,lbe." {N\ts
hatiirozat indokoliis IS+], Iaz]]

ItZ] Az WVS hatdrozat6val szemben az Indiwinyoz6k bir6sigi felulvizsg6lati k6relemmel fordultak a I(riri6hoz. A

k6relemben az Indiw6nyoz6k r6mutattak arra, hogy az NVB hat6rozat is elismerte, hogy a vdlaszt6polg6rok

jogszertien adhatnak le 6rw6ny,telen szavazatot az orszigos n6pszavaz6son, mivel rigy foglalt Sll6sl,hogy ,,a

Bizottsdgfenti dlldspontjdual nem uitatja azt, hoglt a udlaszt6polgdri akarat manifesztdl6dhat, testet \lthet akdr

eglt |rudnytelen szavazatJormdjdban is. A vdlaszt|polgdri akarat a szauazdlapon 'lrvdnyes - irvi.nytelen szavazat

Jormdjdban jelenhet meg. Az drvdnyes szavazat pedig lehet ,,igen", ueg/ ,,nem" szavazat. Ekkdnt a szauazdlapon a

vdlasztdpolgdri udlasz hdrom mddon jelenhet meg: igen, nem ds drvdnytelen szavazat." {N!E hat6rozat indokol6s

[3s]-[36] ]

ItS] az Indiw6nyoz6k a bir6s6gi feliilvizsg6lati k6relmuk [13] bekezd6s6ben rigy 6rweltelg hogy (i) a n6pszavaz6si

kamp6ny rendeltet6se, hogy a kozrigyek megvitat6sa k<jr6ben a v6laszt6polgdrnak a n6pszavaz6son

kinyilv6nitdsra kerul6 akaratit befoly6solja, (il) a v6laszt6polg6ri akarat a n6pszavazdson jogszenien n6gy

irdnyban nyilvinulhat lneg: a vd'laszt6polg6r r6szt vesz-e a n|pszavaz6son, illetve azon igen, nem vagy

6rwenytelen szavazatot ad-e le, (iii) a n6pszavaz6si kamp6ny rendeltetds6vel ez6rt nem ellent6tes, ha a

kamp6nytev6kenys6get folytat6 a vdlaszt6polg6r akarat6t abba az ir6nyba befoly6solja, hogy a v6laszt6polg6r

jogszertien 6rv6nytelen szavazatot ad;on le, (iv) ez6rt az IndiW6nyoz6knak az 6rv6nytelen szavazat lead6s6ra

buzdit6 tev6kenys6ge nem volt ellent6tes a n6pszavaz6si kampdny rendeltet6s6vel, hanem kifejezetten a

n6pszavaz6si karnp6ny rendeltet6s6n behil maradt, igy (") az NVB hat6rozat az Inditvrinyoz6k terh6re a Ve.

2.S (1) bekezd6s e) pontjiit megs6rtve 6llapitotta meg a rendeltet6sszeni joggyakorlds koveteln-r6ny6nek

megsdrt6s6t.

It+) tz Indiw6nyoz6k a bir6s6gi feliilvizsgilati k6relmrik [14] bekezd6s6ben arra is hivatkoztak, hogy az arra

vonatkoz6 buzditds, hogy a v6laszt6polg6r milyen magatartdst tantsitson az orsz6gos n6pszavazdssal

osszefiigg6sben, az Alaptorv6ny IX. cikk (1) bekezd6s6ben elismert, a v6lem6nynyilv6nit6shoz val6 jog

leginkdbb v6dett aspektus6ba tartozi( ez,6rt az ilyen kamp6nytev6kenys6g az Alaptorv6ny I. cikk (3)

bekezd6s6b6l kovetkezoen csak t6teles torv6nyi alap mellett, a jogkorl6toz6s sziiks6gess6ge 6s ar6nyoss6ga

mellett keriilhet sor, ami rninim6lisan az Alaptorw6ny 28. cikk6n keresztiil az Nsztv. 6s a Ve. alkahnazdsa sor6n

a jogalkalma z6 szeweksz6m6ra is ir6nyad6. Az 6rv6nytelen szavazatra buzdit6st t6teles torv6nyi rendelkez6s

1em tilalmazza, illetve annak korl6toz6sa rn6s alapvet6 jog 6rv6nyesiil6se vagy valamely alkotminyos 6rt6k

v6delme 6rdek6ben nem elkertilhetetlenril sziiks6ges, igy a Ve.2. $ (1) bekezd6s e) pontj6nak nem

tulajdonithat6 alaptorw6ny-szertien olyan 6rtelmez6s, amely alapjin iogszenitlen lenne az 6rvdn1'telen

szavazatleadas6ra buzdit6 kamp6nytev6kenys6g. A Ve. 2. $ ( 1 ) bekezd6s e) pontj6nak az N\{B hatdrozatban

megieleno 6rtelmez6se azli;gy alapjogi aspektusait figyelmen kivril hagyja, illetve egy alapvet5 jog gyakorl6s6t

az Alaptorv6ny I. cikk (3) bekezd6s6ben megengedetteken tril is korl6tozza.

[fS] A I(riria a t6madott v6gz6s6ben az Indifv6nyoz6k bir6s6gi feliilvizsg6lati k6relm6t a l6nyeget tekintve

pontosan ismertette {tAmadott v6gz6sindokol6s It6] es 118]i.
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IiO] A I(irria a tdmadott v6gz6s6ben az Indiw6nyoz6k bir6sdgi feliilvizsgdlati k6relm6t arra hivatkozva utasitotta

el 6rderni vizsgSlat n6lkiil ,hogy " aVe. alapelvi rendelkezdsdnekformdlis felhiucisdn til o kirelmezdknem mutattdk

be, hogt a hqtdrozat milyen konkrdt bsszefilggdsek alapjdn jogszabdlysdrtS. Nem mutatja be a Kiria dltal

elbirdlhat6 m6don, hoglt a Ve. 2. g (1) bekezdd,s e) pontjdnak midrt nem tulajdontthat6 olyan 1rtelmezds, mint

amilyet annak az NW tdmadott hatdrozata adott. Utal ugyan arra, hogy az NW hatdrozat az iigt alapjogi

aspektusait Jigyelmen ktviil hagja, de hidnyzik az dltala helyesnek udlt Lrtdkmdrlegeld.s bemutatdsa. Nem

tartalmazza a feliilvizsgdlati kdrelem az elbirdlhat|sdghoz szilksdges pontossdggal, hog milyen jog dll szemben

milyen joggal, milyen alkotmdnyos drtdkkel, ezekkdzijtti aVe 2. $ (1) bekezdds e) pontjdbanJoglalt rendeltetdsszeri

joggyakorlds szempontjtib6l milyen kijvetkeztetdsekleuondsdt tartand a kdrelmezd helyesnek." {fnaototas [ZZ]].

A tisztessdges eljdrdshoz val6 jog sdrelme

Itl) Az AlkotmAnybir6s6g kovetkezetes gyakorlata szerint az Alaptorv6ny XXVII. cikk (t) bekezd6s6ben

elismert, a tisztess6ges eljdrdshoz val6 jog r6sz6t k6pezi az indokolt bir6i dont6shez fiiz,6d6 jog, amely

magdban foglalja, hogy "a blr6sdg az eljdrdsban szerepl| feleknek az iig ld.nyegi rdszeire vonatkoz| lszreudteleit

kellS alapossdggal meguizsgdlja, 6s ennek drtdkel6s6l6l hatdrozatdban szdmot adjon." {Z /ZOLZ. (III. 1.) AB

hatdrozat, Indokolds [34]i

Il A] Ugyancsak kovetkezetes az Alkotmdnybir6s69 gyakorlata abban, hogy az indokolt bir6i dont6shez ftiz6d61og,

mint a tisztess6ges eljdriishoz va16 jog egyik r6szjogositv6nya, a nemperes bir6s6gi el)dr6sokra {gS/ZOtS. (Xt.

16.) AB hat6rozat, 3179 /2018. (U. a.) AB hat6rozat), ezen beliil kifejezetten a Ve. szerinti nemperes bir6sdrgi

elj6r6sokla is ir6nyad6 {legut6bb 4lzOZ2. (ttl zA.)AB hat6rozat,Indokol6s Izt]-[Za]].

Itq] Atdmadottv6gz6sbenal(tiriaazlnditv6nyoz6k6ll6spontjaszerint-nohaav6gz6s[13]-[16]bekezdes6ben

tartalm6t tekintve pontosan ismertette - nem vizsgilta meg ke1l6 alapossdggal az Inditv6nyoz6knak az igy

l6nyegi 16sz6re, a rendeltet6sszerti joggyakorl6s kovetelm6nye 6llit6lagos megs6rt6s6re vonatkoz6

6szrev6teleit. Az Indiw6nyoz6ka bir6s6gi felulvizsg6lati k6relm6nek [13] bekezd6s6ben nemcsak formdlisan

hivatkoztak a Ve. 2. g ( 1) bekezd6s e) pontjdnak s6relm6re, hanem konkr6t osszefiigg6sek 6rdcmi el6acl6sdval

fejtett6k ki, hogy egyr6szt rni a n6pszavaz6si kamp6ny rendeltet6se (a v6laszt6polg6rnak a n6pszavazdson

jogszenien kinyilvinitisra keriil6 akarata befolydsolisa), m6sr6szt mik6nt nyilv6nithatja ki a vAlaszt6polg6r az

akarat6t a n6pszavazdson (t6volmarad6ssal, 6rv6nytelen szavazat lead6s6val, igen szavazat leadds6val vagy

nem szavazat leadds6val), harmadr6szt hogy a k6relmez6 kampinytev6kenys6ge mire irinyult (a

vdlaszt6polgir akarata jogszeru kinyilvdnitdsdnak min6siil6 6rw6nytelen szavazat lead6s6ra val6 buzdit6sra),

amely 6rwek cisszevet6s6vel az Inditv6nyoz6k kifejtett6( hogy a kamp6nytev6kenys6guk a n6pszavaz6si

kampdny rendeltet6s6n beliil maradt, ez6rt jogs6rt6en 6llapitotta meg az N\IB a rendeltet6sszerti joggyakorlds

kovetelm6ny6nek Indiwinyoz6k 6ltali megs6rt6s6t. A t6madott v6gz6sben a I(riria sem a n6pszavaz6si

kampiny rendeltet6s6re, sem a v6laszt6polgdr 6ltal kinyilvdnithat6 akarat jogszerti lehet6s6geire, sem az

IndiwSnyoz6k 6ltal kifejtett karnpdnytev6kenys6g irdnl,ults6g6ra vonatkoz6 inditv6nyoz6i 6szrev6telekkel,

tovdbbd az azok konkr6t osszeftigg6s6re vonatkoz6 indiwinyoz6i el6adiissal uem foglalkozott 6rdemben,

azok helyess6g6re vagy t6ves volt5ra vonatkoz6an utal6st sem tett, noha ezek az ijrgy l6nyegi r6szeire

vonatkoz6 6szrev6telek volta[ amelyeket az Inditv6nyoz6knak az Alaptcirw6ny XXVII. cl]rk (t)
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bekezd6s6ben elismert, a tisztess6ges eljdr6shoz va16 jog r6sz6t k6pez6, az indokolt bir6i dont6shez fiz6d6

jog6b61 fakad6an a I(riri6nak kell6 alaposs6ggal meg kellett volna vizsgilnia, illetve azok 6rt6kel6s6r6l

hat6rozat6ban szimot kellett volna adnia. Azzal,hogy a Kriria az IndiwSnyoz6knak az il'gy l6nyegi r6szeire

vonatkoz6 6szrev6teleit nem vizsg6lta meg kello alaposs6ggal, illetve azok 6rt6kel6s616l a hat6rozatban nem

adott sz6mot, megs6rtette az Inditv6nyoz6knak az Alaptorv6ny XXVIII. cikk (t) bekezd6s6ben elismert, a

tisztess6ges eljdr6shoz val6 jog6t az indokolt bir6i dont6shez val6 r6szjogosifvilny megs6rt6s6n keresztril.

IZO) lz Indiwdnyoz6k illispontja szerint a bir6sdgi fehilvizsg6lati k6relemben foglaltak 6rdemi vizsg6latra val6

alkahnassigdt er6siti meg az is, hogy az el6zSekber-r bemutatott inditv6nyoz6i 6rvel6ssel azonos

gondolatmenet szerint 6llapitotta meg a I(riria m6sik elj616 tan6csa azonos t6nybeli alapok mellett, hogy az

orszdgos n6pszavazdsi kamplnyban az 6rw6nltelen szavazatra buzdit6s nem s6rti aVe.2. g (1) bekezd6s e)

pontja szerinti, a j6hiszemti 6s rendeltet6sszerri joggyakorl6s kovetelm6ny6re vonatkoz6 alapelvet

{f<vkV.:1.+22/2022/3.,Indokol6s [29]-[30]].Azlndiw6nyoz6k6116spontjaszerintatisztess6geselj6r6shoz

val6 jogs6relmen6lkulnemlehet6rdemivizsg6latraalkalmatlannakrnin6siteni aztajogi6rvel6st,amitazonos

t6nybeli alapokon nyugv6 iigyben a Ktria m6sik elj616 tan6csa a dtjnt6s6nek indokdul felhoz, mivel ez ut6bbi

korrilm6ny onmag6ban is al6t6masztja azt,hogy azilyen jogi 6rvel6s 6rdemben vizsg6lhat6, ekk6nt az indokolt

bir6i dont6shez val6 r6szjogosults6gb6l kovetkez6en 6rdernben vizsgdland6 is a bir6s6g 6lta1.

lZt) Ezen t6lmen6en a tdmadott v6gz6sben a l(riria 6rdemben nem vizsg6lta meg kello alapossiggal az

Indiw6nyoz6knak az iigy misik lenyegi r6sz6re, a v6lem6nynyilv6nit6s szabads6g6nak az NVB hatdrozat6ban

megjelen6 alaptorv6ny-ellenes korliltoz6s6ra vonatkoz6 6szrev6teleit. Az Inditv6nyoz6k a bir6s6gi

feliilvizsg6lati kerelmiik [1+] bekezd6s6ben kifejtett6( hogy a n6pszavazdsi kamp6nl'tev6kenys6g az

Alaptorv6ny IX. cikk (1) bekezd6s6ben elismert, a v6lem6nynyilv6nit6s szabads6g6hoz val6 jog leginkdbb

v6dett aspektusdba tartozik, amelynek korlStoz6sa az AJaptorw6ny I. cikk (3) bekezd6se szerint csak akkor

alaptorw6ny-szerri, ha egyebek mellett arra torv6nyi alap rnellett, rnds alapvet6 jog 6rv6nyestll6se vagy

valamely alkotm6nyos 6rt6k v6delme 6rdek6ben elkertilhetetlenul sztiks6gesen keriil sor, ez pedig

minim6lisan az Alaptorv6ny 28. cikk6n keresztul az Nsztv. 6s a Ve. alkalmaz6sa sor6n a jogalkalmaz6 szervek

sz6mdra is ir6nyad6. Az Inditv6nyozok hivatkoztak arra, hogy nincs t6teles torw6nyi rendelkez6s, amely az

6rv6nytelen szavazat lead6s6ra buzdit6 kampdnytev6kenys6get tiltan6, illetve nincs olyan mds alapvet6 jog

vagy alkotm6nyos 6rt6k, amelynek 6rw6nyesul6se vagy v6delme 6rdek6ben az ilyen sz6l6s korl6toz6sa

elkeriilhetetlen lenne, ez6,rt aYe.2.5 (t) bekezd6s e) pontj6nak nern tulajdonithat6 az Alaptorv6nnyel

osszhangban 6116 olyan 6rtelmez6s, amely ^z 6rv6nlelen szavazat lead5s6ra buzditis mint

kamp6nytev6kenys69 jogelleness6g6nek meg6llapit6sdt megengedn6. A t6madott v6gz6sben a I(uria ezet\ az

ugy l6nyegi r6szeire vonatkoz6 6szrev6telekkel 6rdemben nem foglalkozott, azok helyess6g6re vagy t6ves

voltdra vonatkoz6an utaldst nem tett, egy6ltal6n nem is t6rt ki az indokolSs6ban az Alaptorw6ny lX' cikk ( 1)

bekezd6s6nek 6rintetts6g6re. Megjegyzlk az Inditvdnyoz6( hogy alaptalan a tdmadott vegzls azor:'

meg6llapitisa, hogy a bir6s6gi feliilvizsg6lati k6relemb 6l "hidnyzik [a kdrelmez1k dltall helyesnek vd.lt

irtd.kmdrlegelds bemutatdso (...) [nlem tartalmazza a Jelillvizsgdlati k1relem az elbtrdlhat6sdghoz szilksdges

pontossdggal, hoglt milyen jog dll szemben milyen joggol, milyen alkotmdnyos 6rtikkel", mivel a bir6s6gi

felulvizsg6lati k6relem nem a konkur6l6 alapjogok 6s alkotm6rryos 6rt6kek egymAssal szembeni m6rlegel6s6re

mint a jogkorl6tozds ar6nyoss6g6nak r6sz6re, hanem az Alaptorw6ny IX. cik'k (1) bekezd6s6nek v6dehni

kor6be tartozo kamp6nytev6kenys6g korl6toz6s6nak torv6nyi alap n6lktilis6g6re 6s a jogkorl6tozis
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sziiks6gess69 hi6ny6ra hivatkozott, amely esetben az "6rt6km6rlegel6s" vagy a konkurills nem 6rtelmezhetci.

Azzal,hogy a I(riria az Inditv6nyoz6knak azljrgy l6nyegi r6szeire vonatkoz6, a jogkorlAtozds t6teles torv6nyi

alapjSnak 6s szuks6gess6g6nek hi6ny6ra vonatko z6 lszrevlteleit nern vizsgdlta meg, illerve azok 6rt6kel6s616l

a hat6rozatban nem adott szdmot, megs6rtette az Inditv6nyoz6knak az Alaptorv6ny XXVIII. clkk (t)

bekezd6s6ben elismert, a tisztess6ges eljAr6shoz val6 jogdt az indokolt bir6i dont6shez val6 r6szjogositv{ny

m e gs 6rt6s 6n ke reszttil.

IZZ) Az Inditvdnyoz6k 6ll6spontja szerint a bir6s6gi felilvizsg6lati k6relemben foglaltak 6rdemi vizsg6latra val6

alkalmassdgit e16siti meg az is, hogy az eloz6ekben bemutatott inditv6nyoz6t 6rvel6ssel azonos

gondolatmenet szerint 6llapitotta meg 6s rogzitette elvi t6telk6nt a I(irria k6t m6sik elj616 tan6csa,hogy az

orsz6gos n6pszavaz6si kamp6nyban az 6rv6nytelen szavazatra buzdit6s az Alaptorv6ny IX. cltrk (t)

bekezd6s6nek v6delmi kor6be tartozi( ezdrt az ilyen kampdnytev6kenys6g miatt - t6teles torv6nyi alapr

tovibbd a jogkorld'tozis szuks6gess6g6nek fenndll6sa hi6ny6ban - nem lehet alaptorv6ny-szertien a Ve. 2. $

(r) bekezd6s e) pontjdnak megs6rt6s6t megdllapitani {I(vk.V.39.422/\oD/3., Indokol6s [+o];

IGk.V.39.42rl2O22/5., Indokol6s [Ot]; rvt<.V1.39.423/2022/6., Indokolds [60]i. Az Inditv6nyoz6k

dlldspontja szerint a tisztess6ges elj6r6shoz valo jog s6relme n6lkiil nem lehet 6rdemi vizsgilatra

alkalmatlannak min6siteni azt a jogi 6rvelest, arnit azonos t6nybeli alapokon n),ugv6 ugyben a I(riria tobb

mdsik eljir6 tandcsa a dont6s6nek elvi l6nyegek6nt felhoz, mivel ez onmag6ban is al6t6masztja azt, hogy az

ilyen jogi 6rve16s 6rdemben vizsg6lhat6, ekk6nt az indokolt bir6i dont6shez val6 r6szjogosults6gb6l

kovetkezSer-r 6rdemben vizsg6land6 is a bir6sig 61tal.

A vilemdnynyiludnitdshoz val6 jog s|relme

lZl) lz orsz6gos ndpszavazis a n6pszuverenit6s kozvetlen megnyilv6nul6sa, a n6pszavaz6si kampdny ezert a

kozugyek megvitatisdnak kiemelt terepe. Az arra vonatkoz6 buzditds, hogy a vilaszt6polgiir milyen

magatart6st tanusitson az orszSgos n6pszavazdssal osszefugg6sben, ezen belul is hogy 6rv6n1'telen szavazatot

adjon le, az Alaptorv6ny IX. cikk (1) bekezd6s6ben elismert, a v6lern6nynyilv6nit6shozval6 jog leginkdbb

v6dett aspektus6ba tartozik.

lZ+) Ezt er6siti meg az Emberi Jogok Eur6pai Bir6siginak a Magyar I(6tfarkri I(ufya P6rt v. Hungary ugyben

hozott nagykarnarai it6lete is, amely kifejezetten rogzitette, hogy az Egyezmdny 10. cikk6ben elismert

v6lem6nynyilv6nitAsi szabadsig r6sz6.t kdpezi, hogy egy n6pszavazdsi kamp6nyban 6rv6nytelen szavazat

lead{sira buzditsanak [Magyar I(6tfarkir I(utya P6rt v. Hungary, GC, app. no.2Ol / 17 , $91)

[25] Az Alkotminybir6sdg kovetkezetes gyakorlata szerint alkotminf ogi panasz alapj6n ,,a btr6i d|ntisbenJoglalt

jogbrtelmezds Alapt6rvdnnyel ual6 iisszhangjdt vizsgdljA, AZAI azt, hoglt a jogszabdly alkalmazdsa sordn a b{r6sdg

az Alapt\ruinyben biztositott jogok alkotmdnyos tartalmdt 1rudnyre juttatta-e. Ha a birdsdg az el1tte Jeku6,

alapjogilagrelevdns iigy alapjogi drintettsdgdre tekintet nd,lkill jdrt el, ds az dltalakialakitott jogdrtelmezds nem dll

i)sszhangban e jog alkotmdnyos tartalmdval, akkor a meghozott b{r6i diintis alapti)rudny-ellenes." {S/ZOtS. (tt.

2.) AB hatsrozat,Indokolls It8]]



7

126) Atdmadott v6gz6sben a Kriria 6rdemben nem foglalkozott a bir6s6gi fehilvizsg6lati k6relem azon 6rveivel,

amely szerint az NVB hat6rozata az Indiw6nyoz6k Alaptor-v6ny IX. ci}<k (t) bekezd6s6ben elismert, a

v6lem6nynyilv5nit6s szabads6g6h ozvalo jog6nak alaptorv6ny-ellenes korl6toz6s6t eredm6nyezte azzal,hogy

t6teles jogi alap n6lktil, illeffe az alapjogkorl6tozds szuks6gess6g6nek fenn6ll6sa n6lkril dllapitotta meg a

v6lem6nynyilv6nit6si szabads69 k<ir6be tartoz6 magatart6s jogelleness6g6t.

lZl) lz Indiw6nyoz6k a bir6s6gi felulvizsgdlati k6relmiikben hivatkoztak arra, hogy nincs t6teles torv6nyi

rendelkez6s, amely az 6rv6n1'telen szavazat lead6s6ra buzdit6 kamp6nl'tev6kenys6get tiltan6, illetve nincs

olyan mis alapvet6 jog vagy alkotrndnyos irt619 arnelynek 6rv6nyesi.il6se vagy v6dehne 6rdek6ben az ilyen

sz6l6s korl6toz6sa elkenilhetetlen lenne, ez6rt aYe.2. g (1) bekezd6s e) pontjSnak nem tula)donithat6

alaptorv6ny-szeriien olyan 6rtelmez6s, amely az 6rw6nytelen szavazal lead{sira buzditds rnint

kampiny.tev6kenys6g jogelleness6g6nek meg6llapit5s6t megengedn6. Azzal, hogy a I(riria a t6madott

v6gz6s6ben ezen inditv6nyoz6i 6szrev6teleket 6rdemben nem vizsg6lta meg, az el5tte fekv6, alapjogilag

relevdns rigy alapjogi 6rintetts6g6re tekintet n6lkul jirt el, ami - a tisztess6ges eli6r6shoz val6 jog fentebb

kifejtettek szerinti megs6rt6s6n tril - onmag6ban is s6rti az Alaptorw6ny IX. cikk ( 1) bekezd6s6t.

[ZS] a lZl) bekezd,6sben foglaltakon tril a t6madott v6.gz6s tartalmilag is s6rti az Alaptorv6ny IX. cikk (t)

bekezd6s6ben elismert alapvet6 jogot, mivel a bir6sdgi fehilvizsg6lati k6relem 6rdemi vizsg6lat nelkrili

elutasit6sdval a I(riria nem oryosolta az Inditv6nyoz6k v6lem6nynyilv6nit6si szabads6g6nak torv6nyi alap

n6lkrili 6s sziiks6gtelen korl6tozisdval elszenvedett s6relm6t.

lZg) Ezzel <jsszefrigg6sben az Inditv6nyoz6k - a bir6s6gi feliilvizsg6lati k6relemben kifejtetteket megisrn6telve -
hivatkoznak arra, hogy az Alaptcirv6ny L cikk (3) bekezd6se alapj6n alapvet6 jog korl6toz6s{ra csak

torw6nyben kerulhet sor, milpedig nincsen olyan t6teles torw6nyi rendelkez6s, amely a ndpszavazison az

6rv6n1'telen szavazat lead6s6ra buzdit6 kampinytev6kenys6get tilalmazn6; azzal,hogy tdteles torw6nyi tilalom

hidnySban a jogkorldtozds el6reliithat6s6ga sem biztosithat6. Ezen trihnen6en az IndiWinyoz6knak rndr a

bir6s6gi feliilvizsg6lati k6relemben kifejtett 6ll6spont)a szerint nincs olyan mis alapvet6 jogvagy alkotmdnyos

6rt6( amelynek 6rv6nyestil6se vagy v6delme 6rdek6ben elkerulhetetlen lenne az 6rv6nltelen szavazat

leadisSra buzdit6s mint v6lem6nynyilvdnitds korl6toz6sa, ez6rt az NVB hat6rozata nem felelt meg az

Alaptorw6ny I. cikk (S) bekezd6s6nek a jogkorl6toz6s sztiks6gess6g6t kovetelmenyk6nt tdmaszt6

rendelkez6s6nek sem.

[:O] az Alaptorv6ny I. cikk ( 1) bekezd6se szerint az alapvet6 jogok v6delme az 61am els5rendti kotelezetts6ge,

illetve az Alaptorw6ny 28. cikk6b6l kovetkez6en a I(irridnak a hat6skorei gyakorldsa sord,n biztositania kell,

hogy azalapvet6 ;ogok esetleges korlitozdsa az alaptorv6nyi keretek kozott maradjon. A I(riri6nak ez6rt erre

ir6nyul6 bir6s6gi feliilvizsg6lati k6relem alapj6n az Alaptorv6nyb6l fakad6 kotelezetts6ge a torv6nyr alap

n6lkiil, illewe a sztiks6gess69 kovetelm6nyet megs6rtve alapvet5 jogot korl6toz6 N\rB hat6rozat

megv6ltoztat6sa,

[31] Ennek a k6telezetts6g6nek a t6madott v6gz6sben a bir6s6gi fehilvizsg6lati k6relem 6rdemi vizsg6lat n6lkiili

elutasit6sSval a I(tiria nem tett eleget, noha a bir6s6gi felulvizsgilati k6relem 6rdemben hivatkozott a

v6lem6nynyilv6nitds szabads6gdnak s6relm6re, ez6ltal pedig a t6rnadott v6.gz6s megs6rtette az
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IndiWdnyoz6knak az Alaptorv6ny IX. cikk ( 1) bekezd6s6ben elismert jog|t, mivel az 6rdemi vizsg6lat n6lkiili

elutasitiissal az Indiw6nyoz6k v6lem6nynyilv6nit6si szabads6g6t t6teles torv6nyi alap n6lkiil, szriks6gteleniil

korl6toz6 NVB hat6rozat j oge16re emelkedhetett.

Budapest, Z0ZZ. lprrlis I 6.

Tisztelettel,

di. Tordai Csaba iigyv6d




