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ndítranyozó
(képviseletében a  

a Fővárosi Itélótábla 7. Pf. 20.418/2016/4. sorszámú jogerős itéletével szemben

az Alaptön-ény 24. cikk (2) bekezdés d) pontja, illetve az Alkotmánybuóságról szóló 2011. évi CLI.
tön'ény (a továbbiakban Abtv. ) 27. § rendelkezései alapján az Alaptörv-ény I. cikk (3) bekezdése,
illetve VI. cikk (1) bekezdése rendetkezéseinek sérekne miatt eloterjesztett alkotmányjogi panaszara,

illetve a panasz alapján fenti ügyszámon folyamatban lévő elozetes eljárásra, indítranyozó a Tisztelt
AIkotmánybíróság feüuvására jogi képviselóje útján az alábbi

hiánypótlást

terjeszü elő.

Inditranyozó indítványában kérte az Abtff. 43. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi Ítélőtábla
7.Pf. 20. 418/2016/4. sorszámú ítélete alaptörvény-eUenességének megállapítását és a döntés
megs emmisite set.

Tekintettel ana, hogy

a2 alapügyben az indítványozó felperes felülyizsgálati kérelmét a Kúria
Pfv. IV.21.906/2016/3. sorszámú, az tndítranyozó által 2017. fflájus 17. napján átvett
végzésével (a továbbiakban Kúria végzése) elutasÍtotta,

továbbá arra, hogy az indítyány eredetilcg a Kúria vég2esére nem terjedt ki,

az indítványozó Alaptörrény 24. cikk (2) bekezdés d) pontja, iUeti'e az Alkotmáaybüóságról szóló
2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban Abtv. ) 27. § rendelkezései alapján az Alaptörvény I. cikk (3)
bekezdése, illetve VI. cikk (1) bekezdése rendelkezéseinek sérekne miatt az Abtv. 55. § (3)
bekezdésére, ületve az Vgftend 33. § (1) iUetye (2) bekezdés rendelkezéseire figyelemmel kérelmét
kÍterjeszti a Kúria végzésére is.



Indítványozó az Ab^. 43. § (1) bekezdése alapján kéri tehát a Tisztelt 
Fővárosi Itélőtábla 7. Pf. 20. 418/2016/4. sorszámú ítéletének, továbbá a Kúria

Pfv.TV.21,906/2016/3. sorszámú végzésének alaptön'"ény-ellenességének megáUapítását és a
döntések megsemmisítését.

Indítványozó az indít\rányban részletesen kifejtett okfejtését fenntartja, azt a Kúria végzésével
kapcsolatosan az alábbiakkal egészíü ki. Mivel a Kúria végzése az indítványozó felülvizsgálati
kérelmét a Pp. 272. § (2) bekezdésében előírt feltételek hiánya miatt hivatalból utasította el, a végzés
érdemi döntést és indokolást nem tartalmazott, így a Kúria végzésével kapcsolatos indítvány
tekmtetében az mdít\T"ányo2Ó panasza sem tartaknazhat külön indokolást, ezért a jogerős ítélettel
kapcsolatosan előadott mdokolást az mdítványozó a Kúria végzésével kapcsolatosan is fenntartja.

Indítványozó a Kúria végzését 2017. május 17. napján vette át, így a panasz előterjesztésére az Abt\T.
30. § (1) bekezdésében megszabott 60 napos határidő megtartott.

Budapest, 20] 7. augusztus 17.




