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Tisztelt Alkotmánybír

Alkotmánybíróság
(a Debreceni Ítélőtábl

Alulírott
és

a
2014. október 12.-i nyírbátori önkormányzati választáson képviselő jelöltek a
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 233. ~ (1) bekezdése alapján a
következő

alkotmányjogi panaszt
terjesztjük elő.

Kérjük a Tisztelt Alkotmánybíróságot, hogy szíveskedjen megállapítani a Debreceni
Ítélőtábla 2014. október 26. napján kelt, és aznap e-mailben megküldött
Pk.II.20.757/2014/3. számú végzése alaptörvény-ellenességét és semmisítse meg azt,
mivel sérti az Alaptörvény XV. cikk (1) bekezdése szerinti törvény előtti egyenlőség
,elvét, és a XXIV. cikk szintén (1) bekezdése szerinti tisztességes eljárás elvét,
valamint az I. cikk (4) bekezdésben megfogalmazott, a törvény alapján létrehozott
jogalanyok számára biztosított alapvető jogok és kötelezettségek egyenlőségének
elvét.
A kérelmünk indokolásaként az alábbiakat adjuk elő:

A Debreceni Ítélőtábla a 2014. október 12.-i nyírbátori önkormányzati választás
ügyében a 2014. október 26.-én kelt Pk.1.20.757/2014/3. számú végzésével a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság 82/2014.(X.17.) számú
határozata ellen a dr. Fazekas János ügyvéd által képviselt dr. Simon Miklós,

szám alatti lakos választókerületi elnökként kérelmező által
előterjesztett bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasította,
mivel nevezett kérelmező személyes és közvetlen érintettségét nem találta
megállapíthatónak.

Véleményünk szerint azonban a Debreceni Ítélőtábla tévesen s ezért jogsértően
értelmezte a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 222. ~ (l)
bekezdésében foglaltakat. Ezen rendelkezés szerint a választási bizottság határozat
ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet
bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be. Magából az előbbiekben idézett
szövegből is az következik, hogy nem csak a választáson induló jelöltek lehetnek
közvetlenül és személyesen érintettek, hanem a jelölő szervezetek is. A jelölő
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szervezetet véleményünk szerint az ügyben érintett jogi személynek kell tekinteni. Az
ügyben bírósági felülvizsgálati kérelmet benyújtó dr. Simon Miklós, mint ahogy erre a
fellebbezésében is utalt, a FIDESZ-KDNP országgyűlési képviselője a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei 6. számú egyéni választókerület választókerületi elnöke, és
mint az ezévi helyi önkormányzati választás felelőse az ügyben érdekeltnek minősül.
Az Alaptörvény l. cikk (4) bekezdése szerint a törvény alapján létrehozott jogalanyok
szúmára is biztosítottak az alapvető jogok, valamint őket is terhelik azok a
kötelezettségek, amelyek természetüknél fogva nem csak az emberre vonatkoznak. A
Debreceni Ítélőtábla eljárása, és a meghozott említett számú végzés sérti az
Alaptörvény XV. cikk (1) bekezdése szerinti törvény előtti egyenlőség elvét.

Sérti továbbá mindezen előzmények alapján az eljárás és az annak eredményeként
meghozott végzés az Alaptörvény XXIV. cikk szintén (1) bekezdése szerinti
tisztességes eljárás elvét is hiszen a az előbbiekben részletezettek szerint a jelen
panasszal érintett végzés egyoldalú és a fentiekben kifejtettek szerint jogszabálysértő
IS.

Az ügyben személyesen érintettek vagyunk, mivel képviselő jelöltként indultuk
Nyírbátorban 2014. október 12. napján megtartott szavazáson, azonban az
eredményeinkre jelentősen kihatottak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi
Választási Bizottság által is megállapított választási jogsértések, hiszen másodikok
lettünk, amelyekre dr. Simon Miklós is utalt a fellebbezésében, és a T. Debreceni
Ítélőtábla határozatában is hivatkoztak. Emellett a T. Debreceni Ítélőtáblához
tudomásunk szerint további két tanú nyilatkozata is el lett jutatva, akik nyilatkozatai
még jobban alátámasztották a 82/2014.(X.17.) számú határozatban megállapított
anyagi juttatások révén szerzett szavazat mennyiséget, amely tény
Nyilatkozunk továbbá, hogy a jelen ügyben további eljárás nincs folyamatban, és
minden jogorvoslati lehetőség ki lett merítve, s a Kúria előtt sincs folyamatban
felülvizsgálati eljárás.

Tisztelettel kérjük a T. Debreceni Ítélőtábla elnökét, hogy szíveskedjen a
beadványunkat az ügy irataival együtt az Alkotmánybírósághoz felterjeszteni.

Nyírbátor, 2014. október 28.
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Tisztelettel:
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