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Tisztelt Alkotm6n

It] Alulirott dr. Tordai Csaba rigyv6d (kamarai azonosit6 sz6

 a H6tt6r T6rsas6g (birosagi nyilv6ntart6si sz6m: 

 a tov6bbiakban: Inditv6nyoz6) k6pviselet6ben

a csatolt meghatalmaz6s alapjdn elj6rva az Alkotm6nybir6s6gr6l sz6l6 2OlI. 6vi CLI. torv6ny (a

tov6bbiakban: Abtv.) 27. $ (1) bekezd6se, valamint an6pszavazis kezdem6nyez,!sdr6l, az eur6pai polg6ri
kezdem6nyez6sr6l, valamint a nepszavazisi eljiir6sr6l sz6l6 2013. 6vi CCXXXWII. torw6ny (a tovabbiakban:
Nszw.) 1. $ (1) bekezd6se alapjiin alkalmazand6, a vilasztdsi elj6r6sr6l s2616 2Ot3.6vi XXXVI. tcirw6ny (a

tov6bbiakban' Ve.) 233. $ (1) bekezd6se alapj6n alkotm6nfogi panaszt nyujtok be, amellmek keret6ben
k6rem, hogya tiszteltAlkotmAnybir6s6g azAlaptdw|ny24. cil,C< (2) bekezd6s d) pontja szerinti hat6skor6ben

elj6rva 6llapitsa meg, hogy a I(fria 5ltal Kvk.rV3g,4l9/2o22/4, szdmon hozott v6gz6.s s6rti az

inditvdnyoz6nak az Alaptorv6ny XX\,1II. cikk (1) bekezd6s6ben, illefve az Alaptorv6ny IX. cikk (1)
bekezd6s6ben elismert jogdt, ez6rt az alaptcirv6ny-ellenes, amelyre figyelemmel azt az Abtv. 43. $ (l)
bekezd6se szerint azt sernmisitse meg.

A b efo ga dh atd s dg Jelt|.teleinek u al6 m egt'elel| s

l2) Az Abtv. 27. S Q) bekezd6s a) pontj6ra figyelemmel az Inditvdnyoz6 6rintettnek min6siil, mivel az

alkotrniinyogi panasszal 6rintett bir6s6gi eljilrdsban k6relmez6 volt.

tSl A t6madott v6gzds a bir6sdgi elf 6r6st befejez6 egy6b dontes.

Az aldbbiakban r6szletesen kifejtettekszerint a t6madottv6gz6s az Indiw6nyoz6 bir6sdgi fehilvizsg6lati k6rehn6t

az Inditv6nyoz6nak az Alaptorv6nyXXVIII. cikk ( t) bekezd6s6ben elismert, a tisztess6ges elj6rdshoz val6 joga

megs6rt6s6vel utasitotta el 6rdemi vizsg6lat n6lkril, mivel a fehilvizsg6lati k6relemben az igy l6nyegi r6szeire

vonatkoz6 inditv6nyoz6i 6szrev6teleket nem kell5 alaposs6ggal vizsg6lta meg, illetve azok 6rt6kel6s6r61 a

tdmadott v6gz6sben nem adott sz6mot. A t6madott v6gz6s - ugyancsak az al6bbiakban r6szletesen kifejtettek

szerint - s6rti az Inditv6nyoz6nak az Alaptorwdny IX. cikk (t) bekezd6s6ben elismert, a v6lern6nynyilv6nit6s

szabads{g6hozval6 jogdt,egl.fel6l azzal,hogyaztigyalapjogi6rintetts6g6tfigyelmenkivrilhaglta,mds{el6lazza7,

hogy a felulvizsg6lati k6relem 6rdemi vizsgSlat n6lkiili elutasit6s6val nem orvosolta az Inditvdnyoz6

v6lem6nynyilv6nit6si szabads6g6nak torw6nyi alap n6lkrili 6s sztiks6gtelen korl6tozdsdval elszenvedett s6relm6t.

Az inditv6nyoz6 az Nsztv. 6s a Ve. 6ltal biztositott jogorvoslati Iehet6s6geit kimerftette, mivel az els6fokon

elj6rt Nemzeti V6laszt6si Bizottsdg hatdrozat6val szemben feltilvizsgiilati kirelmet terjesztett el6. Az [gyben
aYe.232. g (5) bekezd6se szerint tov6bbi jogorvoslatnak helye nincs.
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Az Alaptorw6ny XXVIII. clkk (1) bekezd6s6ben elismert, a tisztess6ges elj6r6shoz val6 jog megs6rt6s6vel

osszefugg6sben az alaptorv6ny-elleness6g a bir6i dontest 6rdemben befolydsolta, mivel az lndit.lrinyoz6

bir6s6gi felulvizsg6lati k6relme az alaptalan 6rdemi vizsg5lat n6lkuli elutasit6ssal 6rdemben elbir6latlan

maradt,

Az Alaptorw6ny IX. cikk (t) bekezdds6ben elismert, a v6lem6nynyilv6nit6s szabads6g6hoz val6 jog

megs6rt6s6vel osszefugg6sben eg/el6l alapveto alkotrninf ogi jelent6s6gri k6rd6s, hogy folytathat6-e orsz6gos

n6pszavazdsi eljArdsban olyan kampanltev6kenys6g amely 6rw6nytelen szavazatleadAsdra buzdit' misfel6l az

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

kiviil hagy6s{val 6s az Indiw6nyoz6 v6lem6nlmyilv6nit6si szabads6g6t torv6nyi alap n6lku1, sziiks6gteleniil

korl6toz6 v6laszt6si bizotts6gi dont6s megvSltoztatdsSnak elmaradds6val az Indiw6nyoz6 alapiogi v6delemben

16szesiil5 magatart,sit szankciondl6 v6laszt6si bizotts6gi dont6s joger6ss6 v6lt'

A t6madott v6gz6st az Indiwlny oz6 iogi k6pvisel6je 2022. Sprllis 13-in email titjAn vette k6zhez' ezert az

Nszrv.79.$ (5)bekezd6s6re6saVe.10.$ (3)bekezd6s6refigyelemmelav6gz6sselszembenazalkotm6nfogi

panasz 2022, hprilis l6-An 16 6r6ig n1'ujthat6 be, affrely hataridot az IndiWAnyoz6 rnegtartott'

AzAlkotminybir6slgiigyrenclj616lsz6l6 1001/2013. (lt.ZZ.)ABTn.hat6rozatTl'$ (4a)bekezd6seszerint

a jelen ugybe, az alkotmlnyiogi panaszt a Ve. 223. $ ( I ) bekezd6se szerinti elektronikus m6don is be lehet

nyujtani az elsofokon eljSrt bir6s6gon'

Aziig el6zm6nYei

If O] A Nemzeti V6laszt6si Bizotts6g a 324/2022. sz6mu hatarozat6ban azt 6llapitotta meg, hogy az Indiw6nyoz6

megs6rtette aye.Z.g ( l) bekezcl6s e) pontj6t azzal,hogy a2022.6prrlis3-dra kitrizott orszdgos n6pszavazdson

6rw6,ytelen szavazat lead6s6ra buzditott, ez6.rt ak6relmez6t 3.000.000 Ft birs6ggal sirjtotta'

It t.] az NVB hat6rozata szerint, ,a ndpszavazdsi kampdny nem irtinyulhat az drvdnytelen szqvazdsra ual6 buzd{tdsra,

mert az nemcsak sz1tJesziti, hanem dt is tdri a kijzvetlen hatalomgakoilds alkotmdnyos c6)jdt ds a mog1tte

meghizid6 jogolkot6i akaratot. ( ... ) o vdlasztdpolgdri akarat kinyilvtinitdsa el6tt, md.g mielStt az a szavaz6lapon

megjelenne, a udlasztdsi kampdny azon irdnya., amely az 1rvdnytelen szavazdsra buzdit, a joginti'zmdny

alkotmdnyos cdljdual, az Nsztu, ds a Ve. szellemduel ossze nem egyeztethet|, visszadllsszeri joggyakorldsnak

min6si)1. Ezen magatartds pedig azdltal vdlik jogeltenessd ds i)tkiizik a Ve. 2. S 0) bekezdds e) pontjdba, mert

Jormdlis jogk1vetds dgisze alatt, azaz azon dllampolgdri jogosultsdgot Jelhaszndlva, hog valaki szavazati ioggal

rendelkezik, nem a n1pakarat jogi keretek kdz6tti kifejezisdre 6sztitnd4 buzdit, nem a ndpszavazds val'di cdljdt

igel<szik el6seg{teni, hanem 6pp annak alkotmdnyos cd.ljdt igelcszik kii)resiteni, azaz annqk d'rdekdben vdgez

tevikenysd,g1t, hogy az }rudnytelen szauazds eredmdnyekdnt a ndp ne keriiljdn a jogalkot| szerepdbe'" {NVB

hatdrozat indokolds [+S], [+S]]

[8]

Ie]



3

ItZ) U NVB hat6rozatitval szemben az Indiw6nyoz6 bir6s6gi feltilvizsg6lati k6relemmelfordult a Kriri6hoz. A
k6relemben az Inditv6nyoz6 r6mutatott arra, hogy az N\B hat6rozat is elismerte, hogy a v6laszt6polgdrok
jogszertien adhatnak le 6rv6nytelen szavazatot az orsz6gos n6pszavaz6son, mivel rigy foglalt Allist, hogy ,,a

BizottsdgJenti dlldspontjdual nem vitatja azt, hoglt a vdlasztdpolgtiri akarat maniJesztdl6dhat, testet iilthet akdr
egy drvdnytelen szavazatJormdjdban is. A udlaszt1polgdri akarat a szavaz6lapon drvdnyes - 1rvd.nytelen szavazat

Jormdjdban jelenhet meg. Az 6ru6nyes szauazat pediglehet ,,igen", vagll ,,nem" szauazat. Ekkdnt a szavaz1lapon a

vdlaszt1polgdri vdlasz hdrom m6don jelenhet meg: igen, nem d.s d.rudnytelen szavazat." iNVB hatdrozat indokol6s

l+e)-l+t)j

ItS] ez Inditv6nyoz6 a bir6s6gi felulvizsg6lati k6relm6nek [13] bekezd6s6ben rigy 6rwelt, hogy (i) a n6pszavaz6si

kamp6ny rendeltet6se, hogy a kozrigyek megvitatdsa kor6ben a v6laszt6polg6rnak a n6pszavaz6son

kinyilv6nitdsra kertil6 akaratSt befoly6solja, (ll) a vdlaszt6polgdri akarat a n6pszavaz6son jogszenien n6gy
iriinyban nyilvdnulhat meg: a v6laszt6polgir r6.szt vesz-e a n6.pszavaz6son, illetve azon igen, rlem vagy

6rv6nytelen szavazatot ad-e le, (iii) a n6pszavaz6si kamp6ny rendeltet6s6vel ez6rt nem ellent6tes, ha a

kamp6nytev6kenys6get folltat6 a vdlaszt6polg6r akarat6t abba az ir6nyba befoly6solja, hogy a v6laszt6polg6r

jogszertien 6rv6nytelen szavazatot adjon le, (iv) ez6rt az Inditv6nyoz6nak az 6rv6nytelen szavazat lead6s6ra

buzdit6 tev6kenys6ge nem volt ellent6tes a n6pszavaz6si kamp6ny rendeltet6s6vel, hanem kifejezetten a

n6pszavaz6si kampdny rendeltet6s6n beliil maradt, igy (") az NVB hatdrozat az Inditv6nyoz6 terh6re a Ve.

2.$ (1) bekezd6s e) pontj6t megs6rfve 6llapitotta meg a rendeltet6sszerti joggyakorlds kovetelm6ny6nek

megs6rt6s6t, illetve szabott ki birsdgot.

It+l lz Indiw6nyoz6 a bir6s6gi felilvizsg6lati k6rehn6nek Ii4] bekezd6s6ben arra is hivatkozott, hogy az arra

vonatkoz6 buzdit6s, hogy a v6laszt6polg6r milyen magatart6st tanrisitson az orsz6gos n6pszavaz6ssal

osszefrigg6sben' az Alaptorv6ny IX. cikk (1) bekezd6s6ben elismert, a vdlem6nynyilv6nit6shoz va16 jog

legink6bb v6dett aspektusdba tartozi( ezdrt az ilyen kamp6nytev6kenys6g az Naptorv6ny t. citC< (3)
bekezd6s6b6l kovetkez6en csak t6teles torv6nyi alap mellett, a jogkorl{tozds sziiks6gess6ge 6s ar6nyoss6ga

mellett keriilhet sor, ami minim6lisan az Alaptorv6ny 28. cikk6n keresztiil az Nsztv. 6s a Ve. alkalmaz6sa sor6n

a jogalkalmaz6 szervek szim|ra is ir6nyad6. Az 6rv6nytelen szavazatra buzditdst t6teles trirv6nyi rendelkez6s

nem tilalmazza, illetve annak korl6toz6sa m6s alapvet6 jog 6rv6nyesul6se vagy valamely alkotrn;inyos 6rt6k

v6delme 6rdek6ben nem elkerrilhetetlenril sztiks6ges, igy a Ve.2. $ (1) bekezd6s e) pontjdnak nern

tulajdonithat6 alaptorv6ny-szenien olyan 6rtelmez6s, amely alapj6n jogszenitlen lenne az 6rv6nytelen

szavazat leadds6ra buzdit6 kamp6ny,tev6kenys6g. AYe. 2. g ( 1 ) bekezd6s e) pontj6nak az N\IB hatSrozatban

megjelen6 6rtelmez6se azigy alapjogi aspektusait figyehnen kivril hagyla, illetve egy alapveto jog gyakorldsit

azAlaptorw6ny I. cikk (3) bekezd6s6ben megengedetteken tfl is korl6tozza.

ItS] aI(ririaat6madottv6gz6s6benazlnditv6nyoz6bir6s6gifeliilvizsgdlatik6relm6nekaVe.2.$(1)bekezd6se)

pontjit 6rint6 r6szeit l6nyeg6t tekintve pontosan ismertette {t6madott v6.gz6.s indokol6s [14]], ugyanakkor

az iigynek a v6lem6nynyilv6nit6s szabads6g6ra vonatkoz6 alapjogi 6rintetts6g6re, illetve a jogkorldtoz6s

t6teles torv6nyi alapj6nak 6s a jogkorldtoz6s szriks6gess6g6nekhi|nydravonatkoz6 6rveit nem foglalta ossze,

mindcissze arra utalt, hogy az Inditv6nyoz6 6llitotta, hogy a magatartdsa az Alaptorv6ny IX. cilC< (t)
bekezd6s6ben elismert jog legink6bb v6dett aspektus6ba tartozik{t6madott v6gz6s indokol6s [15]].
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IrO] e I(uria a t6madott v6gz6s6ben az Inditv6nyoz6 bir6sdgi feliilvizsgdlati k6relm6t arra hivatkozva utasitotta el

6rdemi vizsg6lat n6lkiil, hogy " a Ve. alapelui rendelkezdsdnekJormdlk felh{vdsdn fil a kdrelmez| nem mutatja be,

hog a hqtdrozat milyen konkrd.t bsszeJtrggdsek alapjdn jogszabdlys|.rtL. Nem mutatja be a l{iria dltal elbirdlhat6

m6don, hogy a Ve. 2. $ (l) bekezdds e) pontjdnak mi6rt nem tulaidontthat6 olyan drtelmezds, mint amilyet annak

az NW tdmadott hatdrozata adott. Lltal ugyalt arra) hogy az NW hatdrozdt az i)gy alapiogi aspektusait

figelmen kiviil hagja, de hidnyzik az dltqla helyesnek u6,lt drtdkmdrlegelds bemutatdsa' Nem tartalmazza q

feliilvizsgdlati k1relem az elbirllhat6sdghoz szilksdges pontossdggal, hogy milyen jog till szemben milyen joggal,

milyen alkotmdnyos drt1kkel, ezekk6zi;tti aVe 2. g (1) bekezdl.s e) pontjdbanfoglalt rendeltetdsszeri joggyalcorlds

szempontjdb6lmilyenkiiuetkeztetdsekleuondsdttartandctkdrelmezdhelyesnek." {tndokoles IZ+]]'

A tisztessiges elidrdshoz val6 iog sdrelme

Itl) Az Alkotmd,nybir6sag kovetkezetes gyakorlata szerint az Alaptcirv6ny XX\riII. cilC< (t) bekezd6s6ben

elismert, a tisztess6ges elj6r6shoz va16 jog r6sz6t k6pezi az indokolt bir6i dont6shez fizddl jog, arnely

mag6ban foglal)a, hogy " a bir6sdg az elldrdsban szerepl| Jeleknek 
qz iigy l\nyegi rdszeire uonatkoz6 dszreudteleit

kelld alapossdggal megvizsgdlja, ds ennek 6rtdkel6s6ldl hattirozatdban szdmot adjon." {l /zOtZ. (ttt' t') an

hat6rozat, Indokolds [34]]

Ir s] Ugyancsak kovetkezetes az Alkotm6nybir6s6g gyakorlata abban, hogy az ir-rdokolt bi16i dont6shez ftiz6d61og,

mint a tisztess6ges elj6r6shoz va16 jog egyik 16szjogositvdnya, a nemperes biros6gi el;6r6sokra {35/2015' (xII'

16.)ABhat6rozat,3lTglzoLg.(vr.s.)ABhat6rozat),ezenbelulkifejezettenave.szerintinemperesbir6s6gi

eljlrasokra is ir6nyad6 {legut6bb 4lzo2z. (ur. z:.) AB hat6rozat, Indokolas [Zt]-[za]i'

tf q] A tdLmadott v6gz6sben a I(tiria az Indiwdnyoz6 6ll6spontja szerint - noha avegzds [13]-[14] bekezd6s6ben

tartalm6t tekintve pontosan ismertette - nerr vizsg6lta meg ke1l6 alaposs6ggal az Inditvdnyoz6nak az igy

l6nyegi resz6rc, a rencleltet6sszerri joggyakorl6s kovetelm6nye 6llit6lagos megs6rt6s6re vonatkoz6

6szrev6teleit. Az Indiw6nyozo abir6s6gi feliilvizsg6lati k6relm6nek [1a] bekezd6s6ben nemcsak formdlisan

hivatkozott aye.Z.g(l)bekezddse)pont)6naks6relm6re,hanemkonkr6tosszefiigg6sek6rclemiel6adisrival

fejtette ki, hogy egyr6szt mi a n6pszavazdsi kamp6ny rendeltetese (a v6laszt6polgdrnak a n6pszavaz6son

jogszertiel kinyilvinitisra keriilo akarata befolyisol6sa), m6sr6szt mik6nt nyilvinithatja ki a v6laszt6polgdr az

akaratdt a n6pszavaz6son (tdvolmarad6ssal, erv6nytelen szavazat lead6s6val, igen szavazat lead6s6val vagy

nem szavazat lead6s6val), harmadr6szt hogy a k6relmezo kampdnytev6kenys6ge mire ir6nyult (a

v6lasz,t6po196r akarata jogszeru kinyilviinit6sdnak minSsiil6 6rvenytelen szavazat lead6s6ra val6 buzdit6sra),

amely 6rvek osszevet6s6vel az Indiwlnyozo kifejtette, hogy az Indiw6nyoz6 kamp6nltev6kenys6ge a

n6pszavaz6si kamp6ny rendeltet6s6n beliil maradt, ez6rt jogs6rt6en illapitotta meg az NVB a

rendeltet6sszeli joggyakorlds kovetelm6ny6nek Indiwdnyoz6 6ltali megs6rt6s6t. A t6rnadott v6gz6sben a

I(uria sem a n6pszavaz6si kamp6ny rendeltet6s6re, sem a vdlaszt6polg{r 6ltal kinyilvdnithat6 akarat jogszerti

Iehetos6geire, sem az Indiwinyoz6 dltal kifejtett kamp6nltev6kenys6g ir6n1-ults6g6ra vonatkoz6

inditvdnyoz6i 6szrev6telekkel, tov6bb 5 az azokkonkr6t osszefugg6s6re vonatkoz6 indiwinyoz6i el6ad6ssal

nern foglalkozott 6rdemben, azok helyess6g6re vagy t6ves voltdra vonatkoz6an utaliist sem tett, noha ezek az

iigy lenyegi r6szeire vonatkoz6 6szrev6telek voltak, amelyeket az Indiwinyoz6nak az Alaptorv6ny XXVIII'
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cikk (1) bekezd6s6ben elismert, a tisztess6ges ell6rdshoz val6 jog r6sz6t k6pez6, az indokolt bir6i dont6shez

td'z6di5 jogib6l fakad6an a I(riri6nak kel15 alapossiggal meg kellett volna vizsgilnia, illetve azok 6rt6kel6s616l

hatdrozat6ban szdrnot kellett volna adnia. Azzal, hogy a Kriria az Indiwdnyoz6nak az .fLgy l6nyegi r6szeire

vonatkoz6 6szrev6teleit nem vizsgdlta meg kellS alapossiggal, illetve azok 6rt6ke16s6r6l a hatd.rozatban nem

adott szdmot, megs6rtette az Inditv6nyoz6nak azAlaptorv6nyXXVIII. cikk (1) bekezd6s6ben elismert, a

tisztess6ges eljdr6shoz val6 jog6t az indokolt bir6i dont6shez val6 16szjogositv6ny megs6rt6s6n keresztril.

120) Az Indiw6nyoz6 6ll6spontja szerint a bir6sdgi feltilvizsg{lati k6relemben foglaltak 6rdemi vizsg6latra val6

alkalmassdgdt er6siti meg az is, hogy az el6z6ekben bernutatott inditv6nyoz6i 6rwel6ssel azonos

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

orsz6gos n6pszavaz6si kamp6nyban az |rvdnytelen szavazatra buzditds nem s6rti aYe.2. g (1) bekezd6s e)

pontia szerinti, a j6hiszemri 6s rendeltet6sszerri joggyakorl6s kovetelm6ny6re vonatkoz6 alapelvet

{rcvt<.v.:1.+22/2022/3.,Indokol5s Izg]-[ao]]. Az Inditv6nyoz6 5ll6spontja szerint a tisztess6ges eljdrdshoz

val6 jog s6relme n6lkril nem lehet 6rdemi vizsg6latra alkalmatlannak min6siteni azt a jogi 6rvel6st, amit azonos

t6nybeli alapokon nyugv6 rigyben a I(tiria m6sik eljdr6 tan6csa a dont6s6nek indok6ul felhoz, mivel ez ut6bbi
koriilm6ny onmagdban is al6timasztj a azt,hogy azilyen jogi 6rvel6s 6rdemben vizsgdlhat6, ekk6nt az indokolt
bir6i dont6shez val6 r6szjogosults6gb6l kovetkezcien 6rdernben vizsg6land6 is a bir6srig 6ltal.

lZt) Ezen trilmen6en a timadott v6gz6sben a I(6ria 6rdemben nem ismertette 6s nem is vizsg6lta meg kellS

alapossiggal az Inditviinyoz6nak azii;gy rn6sik l6nyegirdsz|re, a v6lem6nynyilv6nit6s szabads6gdnak az NVB
hat6rozat6ban megjelen6 alaptorv6ny-ellenes korl6toz6s6ra vonatkoz6 6szrev6teleit. Az Indiw6nyozo a

bir6s6gi fehilvizsgdlati k6relm6nek [14] bekezd6s6ben kifejtette, hogy a n6pszavaz6si kamp6nytev6kenys6g

azAlaptorv6nyIX. cikk (t) bekezd6s6ben elisrnert, av6lem6nynyilvAnit6s szabads6g6hozval6joglegink6bb

v6dett aspektus6ba tartozilg amelynek korl6toz6sa az Alaptorv6ny I. cikk (3) bekezd6se szerint csak akkor

alaptorw6ny-szerti, ha egyebek rnellett arra torv6nyi alap mellett, rn6s alapvet6 iog 6rw6nyestil6se vagy

valamely alkotm6nyos 6rt6k v6delme 6rdek6ben elkertilhetetleni.il sztiks6gesen keriil sor, ez pedig

minim6lisan az Alaptcirv6ny 28. cikk6n keresztiil az Nsztv. 6s a Ve. alkalmaz6sa sordn a jogalkalmaz6 szervek

szimSra is ir6nyad6. Az Indiw{nyoz6 hivatkozott arra, hogy nincs t6teles torv6nyi rendelkez6s, amely az

6rv6nytelen szavazat lead6s6ra buzdit6 kamp6nytev6kenys6get tiltan6, illebve nincs olyan m6s alapvet6 jog

vagy alkotmdnyos 6rt6k, amelynek 6rv6nyesul6se vagy v6delme 6rdek6ben az l|yen sz6l6s korl6toz6sa

elkeri.ilhetetlen lenne, ezdrt aYe.2.5 (t) bekezd6s e) pontj6nak nem tulajdonithat6 az Alaptorv6nnyel

cisszhangban 6116 olyan 6rtelmez6s, amely az 6rw6nytelen szavazat lead6sdra buzdit6s mint
kamp6nytev6kenys69 jogelleness6g6nek megillapit6s6t megengedn6. A tdmadott v6gz6sben a I(riria ezen) az

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

voltdra vonatkoz6an utal6st nem tett, egy6ltal6n nem is t6rt ki az indokol6s6ban az Alaptorw6ny IX. cihk ( 1)

bekezd6s6nek 6rintetts6g6re. Megjegyzi az Indiw6nyoz6, hogy alaptalan a t6madott v6gz6s azon

megdllapitdsa, hogy a bir6sigi fehilvizsgilati k6relemb 6l "hidnyzik [a kdrelmezd dltal] helyesnek udlt

|rtdkmdrlegells bemutatdsa (...) [n]em tartalmazza a Jeliilvizsgdlati k1relem az elbirdlhat6sdghoz szilksdges

pontossdggal, hogy milyen jog dll szemben milyen joggal, milyen alkotmdnyos drtdkkel", mivel a bir6s6gi

fehilvizsg6lati k6relem nem a konkur6l6 alapjogok 6s alkotmdnyos 6rt6kek eglnn6ssal szembeni m6rlegel6s6re

mint a jogkorldtoz6s ardnyoss6gdnak r6sz6re, hanem az Alaptorv6ny IX. cikk (1) bekezd6s6nek v6dehni

kor6be tartoz6 karnp6nytev6kenys6g korl6toz6siinak torv6nyi alap nelkiilis6g6re 6s a jogkorldtozi{s
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sziiks6gess69 hi6ny{ra hivatkozott, amely esetben az "6rt6km6rlege16s" vagy a konkurills nem 6rtelmezhet6'

Azzal,hogy a I(riria az Indiwanyoz6nak azigy l6nyegi r6szeire vonatkoz6, a jogkorl{tozds t6teles torv6nyi

alapj6nak 6s szuks6gess696nek hiAnyira vonatko z6 lszrevlteleit nem vizsg{lta meg, illetve azok 6rt6keles6rol

a hat6rozatban nern adott sz6mot, megs6rtette az Inditv6nyoz6nak az Alaptorv6ny XXVIII' cikk (1)

bekezd6s6ben elismert, a tisztess6ges elj6r6shoz va16 jogdt az indokolt bir6i dont6shez val6 r6sziogosiw6ny

rnegs6rt6s 6n keresztiil.

lzz) Azlndiw6nyoz6 6ll{spontja szerint a bir6s6gi felulvizsg6lati k6relemben foglaltak 6rdemi vizsg6latra val6

alkalmassig6t er6siti nleg az is, hogy az cl6z6ekben bernutatott ir-rditv6nyoz6i 6wel6ssel azonos

gondolatmenet szerint dllapitotta meg 6s rogzitette elvi t6telk6nt a I(irria ket m6sik elj616 tanicsa, hogy az

orsz6gos n1pszavaz6si kampSnyban az 6rv6nytelen szavazatra buzdit6s az Alaptorw6ny IX' cikk (1)

bekezci6s6nek v6delmi kor6be tartozik, ez6rt az ilyen kampdnytev6kenys6g miatt - t6teles torv6nyi alap,

tov6bb6 a jogkorl6tozds sziiks6gess6g6nek fenn6ll6sa hi6ny6ban - nem lehet alaptorv6ny-szeruen a Ve' 2' $

(r) bekezd6s e) pont)anak megs6rt6s6t rneg6llapitani {Kvk.v.39.42212022/3., Indokol6s i+o];

I&k.v.39.421/2022/5., Indokolis [6t]; t<vk.r,t.39.423/202216., Indokol6s [60]i. az Indiw6nyoz6

6lldspontja szerint a tisztess6ges eljarishoz val6 iog s6relme n6lktil nem lehet 6rdemi vizsgdlatra

alkalnatlannak rnin6siteni azl ajogi 6rvel6st, amit azonos t6nybeli alapokon nyugv6 ugyben a l(riria tobb

m6sik elj616 tan6csa a dolt6s6nek elvi l6nyegek6nt felhoz, mivel ez onmagdban is al6tSmasztja azt,hogy az

ilyen jogi 6rvel6s 6rdemben vizsg6lhat6, ekk6nt az indokolt bir6i dont6shez val6 r6szjogosults6gb6l

kovetkez6en 6rdemben vizsgiland6 is a bir6sig 6ltal'

A vd.lemdnynyilvdnitdshoz val6 jog sirelme

lZl) lz orsz6gos n6pszavaz6s a n6pszuverenitls kozvetlen megnyilv6nuldsa, a n6pszavazdsi kampdny ez6tt a

koztrgyek megvitat6s6nak kiemelt terepe. Az alra vonatkoz6 buzditds, hogy a v6laszt6polgiir milyen

magatart6st tanfsitson az orszdgos n6pszavazdssal osszefugg6sben, ezen beltil is hogy 6rv6nytelen szavazatot

adjon le, az Alaptorv6ny IX. cikk (t) bekezd6s6ben elismert, a v6lern6nynyilv6nit6shoz val6 iog legink6bb

v6dett aspektus6ba tartozik.

lZ+1 Ezt er6siti meg az Emberi Jogok Eur6pai Bir6sdg6nak a Magyar l(6tfarkri I(utya P6rt v. Hungary ugyben

hozott nagykamarai it6lete is, amely kifejezetten rogzitette, hogy az Egyezm6ny 10' cikk6ben elismert

v6lem6nylyilv6nit6si szabadsdg rdszlt k6pezi, hogy egy n6pszavaz6si kampdnyban 6rv6nytelen szavazat

leadisira buzditsanak [Magyar I(6tfarkir l(utya PArt v. Hungary, GC, app. no.2Ol / 17 , S9l)

[25] Az Alkotminybir6sag kovetkezetes gyakorlata szerint alkotm6nf ogi panasz alapj6n ,,a b{r6i dAntd'sben Joglalt

jogdrtelmez1s Alapti)rv1nnyel val6 |sszhangjdt vizsgdlja) azaz azt, hogy a jogszabdly alkalmazdsa sordn a btrdsdg

az Alapt1rv1nyben biztositott jogok alkotmdnyos tartolmdt drvdnyre juttatta-e. Ha a bir6sdg az el6tte Jekv6,

alapjogilag relevdns ilg atapjogi irintettsdgdre tekintet ndtki)l jdrt el, ds az dltala kialakitott jogdrtelmezds nem dll

i)sszhangban e jog alkotmdnyos tartalmdval, akkor a meghozott bir6i dijnt6,s alaptbrvdny-ellenes." {f /zotS. (it.

2.) AB hat6rozat, Indokol6s [18]]
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IZA) lt6madott v6gz6sben a Kriria 6rdemben nem foglalkozott a bir6s6gi fehilvizsg6lati kdrelem azon 6rveivel,

amely szerint az NVB hat6rozata az IndiwSnyoz6 Alaptorv6ny IX. clk:k (f) bekezd6s6ben elismert, a

v6lemenynyilv6nit6s szabadsiig6h oz val6 jogiinak alapt<irw6ny-ellenes korl6toz6sdt eredm6nyez te azzal,hogy

t6teles iogi alap n6lkiil, illetve az alapjogkorl6tozds szriks6gess6g6nek fenn6ll6sa n6lkril Sllapitotta meg a
v6lem6nynyilvdnit6si szabadsdg kor6be tartozo magatart6s jogelleness696t, illetve szabott ki amiatt birs69ot.

IZZ) lz Indiw6nyoz6 a bir6sdgi feliilvizsg5lati k6relm6ben hivatko zott arra, hogy nincs t6teles torv6nyi

rendelkez6s, amely az 6w6nytelen szavazat lead6s6ra buzdit6 kamp6nltev6kenys6get tiltan6, illetve nincs

olyan m6s alapvet6 jog vagy alkotmdnyos 6rt6( amelynek 6rw6nyesiil6se vagy v6delme 6rdek6ben az ilyen

sz6l5s korl6tozisa elkenilhetetlen lenne, ez6rt aYe.2. g (1) bekezd6s e) pontj6nak nem tulajdonithat6

alaptorv6ny-szertien olyan 6rte1mez6s, amely az 6rv6nytelen szayazat lead6s6ra buzdit6s mint
kampdnytev6kenys6g jogelleness6g6nek rneg6llapit6s6t megengedn6. Azzal, hogy a I(riria a t6madott

v6gz6s6ben ezen inditv6nyoz6i 6szrev6teleket 6rdemben nem vizsgdlta meg, az el6tte fekv6, alapjogilag

relev6ns ugy alapjogi 6rintetts6g6re tekintet n6lkiil jirt el, ami - a tisztess6ges eljdrdshoz val6 jog fentebb

kifejtettek szerinti megs6rt6s6n tdl - onmag6ban is s6rti az Alaptorv6ny IX. cikk ( 1) bekezd6s6t.

[ZS] A 127) bekezd6sben foglaltakon ttl a t6madott v6gz6s tartalmilag is s6rti az Alaptcirw6ny IX. cikk (f )
bekezd6s6ben elismcrt alapvet5 jogot, mivel a bir6s6gi feliilvizsg6lati k6relern 6rdemi vizsg6lat n6lkrili
elutasit6s6val a I(riria nelrl oll/osolta az Indiwirryozo v6lemenynyilv6nit{si szabads6g6nak torv6nyi alap

n6lktili 6s sztiks6gtelen korliitoz6s6val elszenvedett s6relm6t.

lZg) Ezzel cisszefugg6sben az Indiw6nyoz6 - abfr6s6gi feliilvizsg6lati k6relemben kifejtetteket megism6telve -
hivatkozik arra, hogy azAlaptorv6ny I. clkk (3) bekezd6se alapj6n alapveto jog korl6tozds6ra csak torw6nyben

kertilhet sor, mdrpedig nincsen olyan t6teles torv6nyi rendelkez6s, amely a n6pszavaz6son az 6rv6nytelen

szavazat leadisdra buzdit6 kamp6nytev6kenys6get tilalmazn6; azzal,hogy t6teles torw6nyi tilalom hi6ny6ban

a jogkorl{tozis el6relithat6sdga sem biztosithat6, Ezen trilmen6en az Inditv6nyoz6nak m6r a bir6s6gi

felulvizsg6lati k6relemben kifejtett 6ll6spontja szerint nincs olyan m{s alapvet6 jog vagy alkotm6nyos irt6k,

amelynek 6rv6nyesiil6se vagy v6dehne 6rdek6ben elkenilhetetlen lenne az 6rv6nytelen szayazat lead6s6ra

buzditds rnint v6lem6nynyilv6nit6s korl6toz6sa, ez6rt az NVB hat6rozata nem felelt meg azAlaptorw6ny I. cikk
(:) bekezdes6nek a jogkorl6toz6s sziiks6gess6g6t kovetelm6nyk6nt t6maszt6 rendelkez6s6nek sem.

[:O] a, Alaptcir-v6ny L cikk ( 1) bekezd6se szerint az alapvet6 jogok v6delme az 6larn els6rendri kotelezetts6ge,

illetve az Alaptorw6ny 28. cikkeb6l kovetkezden a Kriri6nak a hatiiskorei gyakorldsa sor6n biztositania kell,

hogy az alapvetci jogok esetleges korl6toz6sa az alaptorv6nyi keretek kozcjtt maradjon. A Ktri6nak ez6.rt erre

irdnyul6 bir6s6gi feltilvizsgdlati k6relem alapj6n az Alaptorv6nyb6l fakad6 kotelezetts6ge a torv6ny alap

n6lkiil, illetve a sziiks6gess69 kovetelm6ny6t megs6rtve alapvet6 jogot korl6toz6 NVB hat6rozat

megv6ltoztat6sa.

[:t] Ennek a k6telezetts6g6nek a t6madott v6gz6sben a bir6s6gi fehilvizsg6lati k6relem 6rdemi vizsg6lat ndlkuli

elutasit6s6val a I(tiria nem tett eleget, noha a bir6s6gi feliilvizsgdlati k6relem 6rdemben hivatkozott a

v6lem6nynyilv6nit6s szabads6gdnak s6relm6re, eziltal pedig a t6madott v|gzds megs6rtette az

Inditv6nyoz6nak az Alaptorv6ny IX. cikk (1) bekezd6s6ben elismert jogit, mivel az 6rdemi vizsg6lat n6lkiili
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elutasit6ssal az Indiw{nyoz6 v6lem6nynyilv6nit6si szabadsagat t6teles torv6nyi alap n6lkiil, sztiks6gteleniil

korl it oz6 NVB hatlro zat i o ger 6r e emelke dhetett'

Budapest, 2022. Sprilis |6.
Tisztelettel,

.l"l* .i
,.ilri 1 I1". \'\ i
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dr. Tordai Csaba tigYv6d




