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^T" ""^/',dl.A'.kt>""anyb"'";"ii;<"-, h('gy. áIlaP"sa metí a Debreceni Törvényszék I. Pf
:":'^ ;l" /"'. st""!7ilm alatl ho/-"ll ilelc^ alaplörvény-ellenességél, és az Abtv^43"iilának
niL'ijMt'IOL'ii ii/i .sL'niini.silse nier. ~ ^' ' "" a

.^emiju.siiSL* nieg.

Kírrliiirm iiidiikolá.ssikcnt a/. alábhiakat adom elő;

I. A/ iiidilvanv bfnyújtássinak tiirvcnyi cs forniai kövftelményci
.1) ,\ iK'nöncnci r-, a lernálliis rövid ismenetése. ajogorvoslati lehetöségek kimeritése

^ 
hrsz. alatt telvett. avalosáeban'a

/ain alail taliilható ingaüanon lársasházat 'épiten~1i
':"'s;''"':'/'.. li',p"k'lK'". " ICIP'-'rc

k^'^:'iey,, ll. i,, udiak >y i. iyiitl. iiK. k veidárában. valaminl a 1-izetes módjábail 
l,."'"".. ''ilw".;'., "'lck. ;' s''cr/í"Icsbcn. a rfndeltciesi egységek bruttó vételárábaii'állapodtok
n^ cs kikoiotiek^/iis. hogy a vclelár iix áras megáilapodás. A felekrögzitettek'a'fizetési
;"""L'^!. 's: "'ncl' ul"RÍán, a wö 'öbb elölegszámlástköieles teIjesitenC majda végleKcl
h^nakilba vcleH cnycdély kiadásálól számilo< 90 napon belül, de'legkésobb^oÍé^^brSai'
-^'ul'lu^, "KE:n''el"'.a., lcnnm"radó 2'50aTOa- F'. 'összeget.'A felek'^'utóbbi"k^sán
. /ini^rii^nettck a vélela^ tclies összegét brutló módon meghalározva. A telek'abban'Ts
in^iillapocliak^hot. y .^elölcgek összegct az cladó külön-külön számlázza ki"fe a^mía
!dJ""T.a/elö'eí;-ht;érke7é?'é"cka dátuma' A róg^ámla a megállapodás'alapjan az"utoltó
vtíd;"'rcs^!. i"1^nA:lesck"r kerül"kiánitas'-a > '.. l. ies vctelá,TÓ]; -melynek'"összcgíböí
icuina.sra kcrülnek u iiiár kili/. tíleil elöletiek,

\ !d^ k^delhcnu/ ily^ módon rögzilell [izetési nwgállapodásnak meglelelően jártak el.
"T1;''';1"01'1' ̂ 'da'Tes/'<:teI 2("6;. ianuar,^. "aFUá" kö.-ös megegyezésÍeímodoatottók&
1 ^i'. ^úr^ nnis^ki áladás-u^. éieli jey^ökönyvben a felck~'rögzítették-azt'i^~hcw''

. ^", ii ;l IdiL's \!elL'lárhol Dlt.'kkitra öss/eget n/.eldl meg.

és

a

^ ̂ ^^ouöss^bnl^y rós. t ^vevo 2016. január 22-én megfízetett, majd a visszatartott
l''"/'iM;'<"<>;. m:"ym s ^' naHÍá", n/CI1c 'TCg. amelyról az elado'5%-os áfakulccsaTszamitott
^... n. huol "llilu. l k, l:yyani^ i;",cn( a 2016. május 6-án kifizetetl összeg vonatkozasaban



is. ahol a 2015. évi bruttó foglaló és elöleg 27%-os adánu'rtiikkel. iniy a ;()16, e\'i clolei; ?"u.
os adómértékkel keriilt levonásra.

A fclek jogviszonyát érintettc az általános Ibrgalim aclóról smlo 2007. e\i ('XXVII. l\. i:'
továbbiakban: Afatv. ) 300. §-ának 2016. január l-en hauilyba lepö ;i/ois s/, ib:il\, i- aiiii.'l'.
szerint a kedvezményes 5%-os adókulcsot. a'/a'/ ii ?. s/. nicllcklcl 1 rrs/L'lit'n liij. kiii
táblázatnak az egyes törvényeknek a ya/dasági növckcdcssd öss/L'l(iyi ;i:s'ncn ini;'iii

módositásáról szóló 2015. évi CC'XII. torvcnnyel nu'yállapiliill 50. c> 51. snnil. ;i/. !'kl';i!i . 1,
esetekben kell alkalma/. ni elöször. ainelyckbeii y S-4. ;; s/crinl nit'yálliipiiol! iilupnil '"'^
január 1-jére vagy azt követö napra esik.

Az Afatv. 84. § (2) bckezdés b) ponlja crlclniL'ben elulc'g l'i/tílcst: u^tílcn . 1 li/i.'li.'i'dr .hlr
megállapitásakor érvényes adómrrléket kell alkalma/ni. Az. Al'at\. ?'>. -; (I) hekc/dL'si;

alapján a fizelendő adó az elöleg jóv'áfrásakor. ké/heyvctclcknr nicaáll:i|iil<iiii. A/ ;\!;. il\ :''*> í
(2) bekezdése szerint a jóváirt. kéy.hez vclt elölcyct úyy kell tekinteiii. niinl anK'ly a li/c^'ndc
adó arányos összegét is tartalmazza.

Ajogszabály hatályba lcptető rendelkezcsei csupán a halályha lcpus ijópd itjíil röy/ilcllek. IÍL'

a folyamatban levö joizvis/. onyokra. killonös tekinteltcl a nie.akölötl .s/eryodcsckrL ' IIL'/VI'

átmcncti szabályokat nem lartalma7tak. l'. /?:el kapcsolatban ;r/onb;in löhb sailóliir is
napvilágot lálott és közzétették a 2016/2. Adó/. ási kertlcsl is (NGM Foyyas/. lasi cs l''rr!. ', ilii];
Adók Főosztály NGM/47887/2015-NAV Ugytelkapcsolati cs Tájcko/laliisi l'ous/. liil)
2216954715/2015: AVE 2016/1. ). amely a már meBkölölt s/er/ödesck e.s kili/clcll el>lcL;ck
kapcsán iránymutatást adott arra nczvc. liogy a nettá rag\' bnitló öss/eyl-iL'ii li'irlt'ni
megállapodás esetéii mi módon kell eljárni.

Mindezek alapján - álliispontunk szcrint hclyescn - a/ elsölbkon i;l]iirl Dcbi'L'CL'ni .l, ir;ishiro'i;i;;:
azt állapftotta meg. hogy anicnn>ibcn a vcvö ;i kcdvc/. inunyfs 5". i-iis . ii.loinurlfkrk iiu>'-'t''
lakóingatlan-értékesiléshez kapcsolódóaii 2016. január I, napj;it mcticlö/wn li/i'lcli ciulcufl.
az elöleg után a 2016. január I. napját meyelö/órn lii ilályos 27"i. -i)'. uJniiit'rlckL", isd!

alkalmazni. Azon 5%-os adóménékkel íicló/ó lakóinyalli iii-i-'rlfkesitLSck fsctchci]. ÍI]III-'!\L'I-:M'

összefüggésben 2016. január 1. iiapjál mcyclö/öcn n/ellek clólcijel. a hclyes uJii. il. ir >..;
t'izetendö adó kiszámitásának módja atlol l'uyy. hogy a t'rlck cyyniiis kö/öll AI-'A nclh. fil;
ellenértékben (nctló összeg +AFA) v;it;y AI-'A-val iiövcll dlencrlckbcn (hrulló ;ir. ;iinci\ ii/
AFA-t is lartalma-'za) állapodtak meg. Amuniiyibtfn pediy a lclek [IL'III i'Liidclko/. lt'k
kifejezellen az Ai-'A-ról. a birósági gyakorlat értclmebcn a műyallapilolt cllcncrlekul liy' kcli
tekinteni. hogy az AFA összegét is lartalmazza. (2016/2. Ailn/. ási kérdes - N(iM l:i)i. i\ as/la-,!
és Forgalmi Adók Föoszlály NGM/47887/2015-NAV Uyyl'élkapcsolali cs Taieko/[;!l:isi
Föosztály 2216954715/2015; AVE 2016/1. ).

A per szempontjából lényeges volt tchát. hogy a l'clck az adás\L'leli s/. er/.öifeshL'ii u luk. is

vételárát bruttó AFA-t tartalmazó vételárként is meahaláro/lak. kifmclvtf ahhól a/ ;\1;A

összegét is. A biróság tájckoztatási kötelezetlsége nyomán a l'elpcrcs ICI'IK-IIC a/.. lioyy a l'i. 'ÍL'k
bruttó vagy nettó módon állapudlak mcg a vételárban. míg ;i/ iiidilványo/i'i ;ilpci\'si
ellenbizonyitás terhelte.

A bizonyitási eljárás eredmenycként a/ clsotnkon el|arl Ochrix-eni Jdi'íisbM 'nstiy ;i/' ;iil<'['lili>i;>'
meg, hogy a lelpercs nem tudta sikeresen bi/. nnyilani annak tcnyci. IU'L!> 11 iiK'i. '. ;i!!api \i;i" IK'I].

összegben törlént vulna. igy a/ Atiilv, 5"'>-os iitli)ku]t. 'srii vtíiiiilkoyi' m;tlflk<'/c^'iiic;.
módosilása következtébcn az ügylclrc a brultó velr]iirr;il kapL'sDl. ilrs cls/iiiui)!ii.s! .. /, ili, ii\o:.,



\ unalktí/lak e.s ;iz Aliiiv, inótlositása a lelperes egyoldalú szerzödésmódositási jogosultságát
nrm ii];'. pu/l;i nu'.a.

A D^breccni Járasbiróság az 50. P. 21. 442/2016/16. sz. itéletével lehát a keresetet elutasitotta.
A lclpcrcs ;i tlüntcs clleii l'cllebbe/est nyújtott be. amelynek nyomán a Debreceni Törvénvszél
lun J

. \ i)-"mc, ni ['öiAdiys/ék il/ 1 f'n 2U. 153/2017/7. sz. iléleiében az elsőtokú biróság lléletét
!'v". /rcii in.-iivallii/l;]!l;i LÍS költílc/lc ;i/ alperesi. hoyy l'izessen meg a felpcresnek 1. 053. 246.-
' i. ö''.s/f!-'cl cs ;inn;ik lön'ciivcs kamalail.

\ !)^mn löi\cn>s/tfk j/ clsöibkoi] eljan Dehreceni Járásbiróság által feltárt történeti
!.;ny, iii;isi el!.. )j;;iJl, i . 1111 a/abbol |L-\'OIII jogi köveikezletésekkel csak reszben énett egyet. Így
. i i'. i.'t'riis nelL'I is kiinonilta. lioyv u lclperL'. s nem ludla igazolni, hogy nettó vételárban
. ill;i^'Jl;!k vnln;i nicy. iyy tfnykcnl kr/. elendö, hogy ;| felek lu ügyletet bruttó vétflárban
iiici;;illapndv:i kiiliittt'k meg.

I',iy:inakkni ;i Dcbreucni 'lorvényszék a jogi következtetések körében a Polgári
lörvciiykünyvröl s/.á]ó 2013. cvi V. Iv, (a továbbiakban: Plk. ) 6:61. ij-ban rögzített elvböl
iiKliill ki amcly a szulyállaiások és cllenszolgáltalások arányosságának elvét rögziti, amely
s/.eniponlhól ;i Debrcct.'ni Törvéiiyszek úy\ vélekcdett. hogy az ÁFA a szerződö fele'k
s7:ilxidsáy;uiak cs rugyoiijüyi rcndclkezési joyosullságainak körén kivül esik. mivel az Áfatv.
közji iyi lennes/eli s/.abályokat ruy/il. amelyekcl a biróság technikai jellegűnek minösitett. A
bimsá'.i ;r/ ilclflében - nicgleliclösfii sajátosan - akkéiit értelmc/. te az Áfatv. és a számvitelröl
.'.""'* -lil)o- cv! (. 'lv' 72. ? (I) bekezdésél. hugy termékértékesilés esetén polgári jogi
^. id. nihcn a s/ci/i'Klö purliicrtől a sxolgáltatás ellensziilgáltalásaként neltó összeg kövelelhető
>-s , ',, ' ;itli'i ini'ir a polyári jogi visy. onvokon ki\'üli közjogi intézmény.

Vhnuc/ek akipi. in ;i 2'115-k'ii li/elcll \eicl;iiTf, /. lelekrc ncttó összeg és 27%-os mértékü
. li^dk'.-, , ilk;ilm;!, ',is,ii in;i clö ;i birósiiy. miy u 2016-ban fizetctt összegekre az ütemezés
.. /.;['i!u: Ik'lll) .''S.-. /t.-l.! CS 5"'i, -0^, ál'akulc.s alkalma/ásál.

\-' il..'i.': ̂ llcii u/ ;il;x-res leliil\i/syál;iti kerclnici nyuilott be az üyyben még alkalmazandó
ro!. ;i" ix. mndumii-. ró] s/nlo ]95;. evi 11[. tv. 271. § (2) bckezdés második mondatára
hi\, ilk, w. s', ii!. aincly szerillt a vagyönjoyi perekre irányadó énékhatánól fúggő kizárás nem
.i'onniko/ k a/iikra a/ üyyekre, amelyek az ingatlan lulajdonára vagy ingatlant terhelő jogra
voiialktí/. ó joys/ulxilyhól i-rcUnek. A felülvizsyálaii kérelcmben az alperes a bruttó véteÍár
.,'c"i;;li dwimoki.s el\e mullell er\-ull. ahol az dőlegek és a végszámla kiállitása és a t'elek
ko/iii!! fls/amiihs a 20 [6/2 Adó/ási kértlésben foylallak szerinl történik. (NGM Fogyasztási
^ l'. 'ry. ilm A^lók l^öosziálv N(iM/478S7/2015-KAV Űgyíelkapcsolali és Tajékoztatási
[. 'on-. /lilly ;2]fi()5-1715n()]5; AVK 2016/1. ),

V..K"r11' 1>IX;VI- 22. 032/2017/2. sz. véyrfsében (2018. július 3. napján kelt végzés) a
.

r]iii\ i/.st;;il;ili kerelmei hivatalból eluia.sitoltu az ügyei nem ingatlan tulajdonával kapcsolatos,
h. iiicn', \;iyyoniüyi üyynek lekinlvc.

. lii.yil. iU rcir\;ins lcny. lioyy mivel a/ alpercs telcts/erü tevékenysége körében foglalkozolt az
, '!'>. k-, i ic'. ókeiiyscyi-'el cs inyallanertekesitésse]. igy ugyanazon a társasházat illetöen
i!-'\:u!tVt-:i iiigi priihlciiia ini;ill ma., ve\ii is indítotl ellcne peres eljárást. Ezen másik ügyben
./ük'!^! n. ey ;i D^hrccciii Járásbirósáy 50. 1). 20. 602/2018/6. s/-. ítéletc, amely a keresetel



szintén jogerösen elutasította. majd a t'clpf rcs fcllebbc/. ése nyuman cli. irl DL-liri. 'ecr,]

Törvényszék 1. Pf. 20. 153/2017/7. számú itclete. amely a/. clsnlbkú döntcsl. nunl jogilii, ; cs

ténybelileg helyeset. helyben hagyta. F. kkcnl a Dcbrcceiu Törvcnyszíken iii.'. s'ana/on
alperessel szemben ugyanabból a jogviszoiiyból eredöen már kct joyerös itclrl is s/ii!'. 'ic]l.
amelyek közül az egyik a bruttó vélelár röyxitesc esetén a 2Ü16-ban kil'r/elcll ös.,/i.'yek[<-' ,1
bruttó összegből visszasy.ámitott eredcti netió cisszeg és 5% ál'a t1/.elcsc! irlii i.'lii. iiiit; ;i nrósil,
az ügylet kapcsán az eredeti megállapodásban szereplö hrulto öss/.ei; mcyli/elcsei li.'kinlcllf
jogszerűnek.

b) A jogorvoslati lehetöscgck kimeritésc

Elöadom. hogy az ügyben a rcndcs cs a rcndkiviili joyorvoslali lchclösfiickcl is kiiiit'rilci'i , i/

alperes. A Debreceni Járásbiróság 50. P. 21. 442/201 r? 16. s/. il(;icli i;licii . 1 IC;ÍK'K".
fellebbezetl, mivel ez itélct az alpercsi cllcnkcrelembcn l'uyhill j]];i.s|}oii'ii'! !ci;;iill, 'i c! LI - ;i

keresetet elutasitotta.

A fellebbezés folytán el.járt Dcbreccni Törvcm s/.ck 1. I't'. 20. 15.'''2(!]7'7. s/. ilclulL' . ]/ri;l\ii;
az elsöfokú ítéletet részben meKváltoztatta és a ;016-an kiil/ctcll öss/uyck li.'kiiuclcl'. cn ;i
nettó értékben történt elszámolás elvét rciideltc alkalma/. ni (miy a 2015-bcn ki'i/fit. 'li

összegek kapcsán a bruttó összegü elszámolás elvét a]kalma7. va),

A jogerős döntéssel szemben az alpercs f'clülvizsgálali kcrclmcl n> újlutt bc. ainei\el 11 Kún:i
Pfv. VI. 22. 032/2017/2. sz. végzésével (2018. július 3. napján kclt véy/fs) liiva'all'ól
elutasilott.

Jelenleg az ügyben tehát nincs l'clülvi/syálali tiljáriis a Kúria elötl es a lclek ni.'ni
kezdeményeztek pcrójitást sein a/. üg\ben.

c) Az alkolmányjogi panasz bcnyújtásiinak haláridcje

Elöadom. hogy az ügyben a Kúria Pt'v. VI. 2;. 032/201 7'2. sz. vey/c'ii", , i/. . ilpciv. ', . 'OI.S
szeptember 21. napján vette át elektronikus úlon a<- alperc.sl a pcres clj. ira.sbii;i ].;I.'|T-r. i'i

amelytöl számitotlan a 60 napos határidö meglanásra kcriill. Fiy'. ek'mmi. 'l :irr:i. iiii. ". . ;/
alperes a Pp. aiapján a íelüivizsgcilati cljdrás crdcnu leinI\t. ilt'isjKi]i .ilt ipi\ii hi/i. 'ií!. ;;.;> <i

Debreceni Törvényszék itéletc után nróg 071 a polyári pures cljárás! '(.'lli: !rcn\i)>'. in, i!ii ".
Kúria vcgzése nyomán váll nyilvánvi ilóvá. hogy ay. iigyliun ninc.s hclyc i>n;ilih:

jogorvoslatnak.

A fentiekre tekintcttel nyilatkoxom. hogy állásponloin szerinl a/- üyylx'n ;iz ;\hlv . *().
bekezdése szerinti határidö megtarlásra kerillt.

(!)

d) Az inditványozó érintettségének bemiitatása

Az inditványozó crdekeltségét iga/'.olja a peres eljárás során a/ alperesi po/icióiii.



^. ] Annak lu'mulatása. liogy az állilotl alapjogsérelem a birói döntést érdemben befolyásolta
v. igy ;i lelnicriili kírdés alapvetö alkotmányjogi jelentőségíi kérdés

A, ^p""""^s7e''"n,, alapvel" fo"lossá6ú az ügyben a Debreceni Törvényszék 1. Pf.
^U:'3'20]7/7. s/. itéleiének azon rcndclkezcsc, amely szerint ,. Az idézett renddkezések
c. Mi], isra Minaikn/ialhytó crlelmezése szerinl tehát termékértékesités esetén a polgári jogi
...Tk'k'mbc^ vcil. vayyis a s/erzödo partnertöl a szolgáltatás ellenében követelhetö

^'WAI}}1:AIMK, '"' u!2ylcl, taryyá"al< (adojogi kileiczessel a lerméknek. polgári jogÍ
^ /' dol"=i"ut'> nl:tl0 ö^/tí;;faen kifejezetl (álat nem lartalmazó) értéke. Ézaz összeg,

-iiii. vel :i/ cl. ido . ! s, i|dl (polyári jogi énelemben vetl) szolgáltatása ellenértékeként kalkulálh^
'-'" :"":1 .'.'"'u""'. iv- .'. es 3. s/iimú mfllékletciböl kilűnően - az adózott eredménye
.>!.-/. uiN;:i^:ir.i .s/olMln eix-tlmcn\kimuiauis ke/.dö télelcként szerepeliethet. Ezzel szemben az
'. ;'"-". ̂ yi^k'k ncuo crlckcl rninl ;ido;ll;ipoi terhclö ailó az adott gazdasági eseménynek az
. il!:i. i;h. i;'ian;r, ^A-mponijahól crlfntlii adótiiryy jellcgéből (az Afa tv. 2. §-a szerinti
^rmj^r!ckf., i^ ^/Ailyaliaiusnyujias. lermekimport lörvényhozói döntésen alapuló

, iJ.. /i"lh;]in vi. hiibol) ercilö a tclek mayán]0t:i \'iszonyán kfvül esö közjogi következmény"
iDL'hic. 'cili lorM. 'nys/ck 1. IT. 2Ü. I 53/2U1 7/7. sz. iiéltíl 3. oldal utolsó'bekezdésés'í'oldal
L-!s(t hcke/dcs)

^, lt. ^1 bc"toyl'l]t crye ll.'s al. ipjáii álláspoiuunk szerint a Debreceni Törvényszék I. Pf.

20. ^3/2U 7. sz^ ilelete sérti a/ Alaptörvény XXX. cikk (I) bekezdésében toglalt
kw[.. herviselcsi köleic/ctlseg szabalyaii. falaininl a XIII. cikk (1) bekezdésében foglalt
luhijdunhu/ való joyoi es a/ Alapiörveny M) dkkéböl es a XIII. 'cikk (1) bekczdéséből
levi;/clhclö s/'cr/txliíses szabadság clvét.

A hirói döiilusl ulapvelöcn belblyásolta. hogy az Ál'alv-t módositó, az egyes törvényeknek a
i.'. ii/das. iyi novekedc. ssd összctuygésben történö módositásáról szóló 2015. évi CCXII.
i. irveiiv 2?. ;; cs ̂ . ;;-anak haiályba lepietö reiitlclkezcsei kapcsán a jogalkotó elmulasztotta a
!o!y;im;iib;in \v\v jogvis/. onyokai reiijezni, A 2015. évi CCXII. 'tv* 32. § (2) bekezdése
M..-. ii\i!, iy iiiinyi rciulclkey. csl larliilmaz. hogy a nevezett módositás 2016. január 1-jén léf
:i,r. i!\ l>;i.

\. - -'i'. iii ii..,\]clckn<l, anielyck escteben a/ ügylet 2015. december 31. napján követöen
:v!!L^i!. :i/^ii[-"in 2(116. ianu;ir I. n;ipja elöll történl elölegfizetés, csupán a 2016/2. Adózási
""i;lk's' """' ...'. ^ir. ii 'i.'-lt.'nieny s/tilc-tcit. aincly niivel nem jogszabály, igy sem az ügyfelekre,
v. -1n; ;i s^:rosj.L;tl tki\. i MCIII kötclc/ó.

. \ , '. >ys/, iha]v\';illu/, ÍM u korinányy. at löbb koinmunikációs fórumon is értelmezte, megerősítve,
i. iü\ . i ^í 16 cliui kotöli megallapodások esetén a t'elek megállapodása és szándéka irányadó.

\'Wmi .. l'. lolonlulh;un;ik olyan esetek. amikor a/. ármegállapftás még az áfakulcs csökkentése
rlölt töneni. de a leliesités dátuma már 2016. Január elscje utáni. Ebben az esetben a flzetendö
ös.s^ ;i kel l'él közötti iiiegállapodá.s eredménye. ami polgári jogi jogviszony alá tartozik.
viikst:',; L'scicn bírósághoz is í'ordulhatnak - fejtette ki" Elérhetö:
!U!?lá'.^w_küjT!i^!^Jnj^hyZncmzetua7,dasaí;i-rniniszteriunvpen7upvekert-felelos-
yU'miÜlkarSij^irekia^akasata^csokj^ntuse-konnvcbbe-teszi-^

I yvariakkor a/ i.s keiseylcli.'n tény. hogy a Debreceni Törvényszék 1. Pf. 20. 153/20)7/7. sz.
lók'K- ulapjiiii a kcrdcs iogsz. abályban tönénö rentle/ése esetén sem lett volna egyértelmű,

hi ],.", , 1 hirósay inikcnl ilanl. hiszcii a ncve/.ell itélet alapvetöen nem tekintette az általános

I. ':'u, iin. ! i. ilól il \eic];ir rcswnek es iuy p(^lt;;iri iugilili; koveielhetőnek,



Bár az inditványozó tisztában van az Alkolmánybiróság állimdó gyukorluiava]. aniely .. /tíi'inl
a 3325/2012. (XI. 12. ) AB végzése is megcrösilette. hoiiy sem ajpgállaniisáy clvont cl\'tí. scir.
a tisztességes eljárás alapjoga. sem a diszkrimináció lilalina nem tcremlhel al;i|'ol arra. lioy\
az Alkotmánybiróság a birósági szerve/et leletti .. s/upcrbiróság" s/ercpL'bc lepjc'ii. u-.

hagyományos jogorvoslati t'órumként járjon el, annak ellenérc scin. hogy a/ alkolinányjoy'
panasz eljárás joyorvoslatként def'iniálható. Az indílványozá ludoiTiassal bir arró] is. hot;\ a
Kúria egymásnak ellentmondó döntéscivel s/.cmbcn a/. Alkolmanvbirósiii- u 3]t. l5.. i!lr. (X
11. ) AB határozatban akként fbglall állást. lioyy a konkrcl iigybcii u Kún;i iti.lli;!c! ;i/
Alkotmánybíróság nem vizsgálja felül a'/oii a/. alapon. liuuy az nt'rn ilii.'s/.kfilik ii/ t'L". sc;:c-.
joggyakorlatba, és/vagy nem kisxámitható jogérltílmi. v.esl hfi-. /niil. a nc'c/ell tlöiilcsh'j/ l;. !/i"'
különvélemcnye alapján mivcl a Kúria kél eljárú tanácsa a/ indilvíinyo/r ii/i.'iiiK !C!]>"i-'ii r"
jogi alapon álló ügyeiben egymásnak ellenlmondó ilck'tct ho/iill a ji iybi/iiiiis:!;; t'i'. i'iii. 'h

sérelme következett bc.

Ugyanakkor figyelemmel arra. hogy a/. AI''A-s2. ahal\'tV;Í!> a fii/d. is. iyoi , i[a|^\cirfii L'rniiii
kérdés és törvényhez füzött indokolás sxerinl i.s l'omos célkitü/.cs voll 11 i;ik<iscp!lcsck
éléiikítése. amelyre alapvetö kihatással birt az 5%-os mértekű úla bc\'c/ctésc. C/L'I'Í uy>
vélem. hogy ezzel kapcsolatos egyscges gyakorlal. lovábbá a/. állaiános loruilmi iKlt'i - miiil ;i
vételárát részét követelhctö érték - polgári perckben kapcsokxlik a/. Alupliirvrn', ' lii rihk i ', /
hckczilésében fogltill jogbiztonság elvt'hex, amely álliispontunk s/criiu iiLipvcKi
alkolmányjogi kérdés.

E körben lénycgesnck tartjuk clőadni. hogy a/ alpcres a/ ailolt lársa.'. lró/ cpile-.c siirii'i li'ilil'
lakást értékesilell. igy a jogbizlonságol alapvctöcn nicyinyató cs a/ cyy^cycs |ugy>uk>rl, i!l';i
vetett bizalmal veszélyczlclő hclyzct. hogy ugyanamn alpercs iiuycbcn cs uyyannhixiii a
társasházban egyes vevök eselében inás vélelárs/'ámitási mód ervenycsiil uyy;ma/on bircsau
itéletei nyomán.

A szerzödcses szabadságra vonatko/ó dönté.suk beli)y;. iUlia]ó.<:iu;i knri.'hcii ;i/ in<iili:iii>r/r
hivatkozik a 33/2015. (XII. 3. ) Afi haláro/.alra. ;imel> a/ alábbi. ikul nionJl;. i kr
..
Az Alkotmánybiróság az Alaptörvcny hiitálybali -'pésc ulán állcl\!ii!\r ;i kor.'ihhi i;>. ik>'rl:];. il

immár az új alaptörvényi rendelkezésekrc is figydanmcl. a/. i nii;ipi toU<. i iiicí. '. h<\M. '> j/-

Alaptörvény a "piacgazdaságra ulalást kil'cje/cll módiui IK'PI l;irl;ilnii i//, i l'. s/"'. ^";.''/ciii

változás azonban nem jelenli azt. hogy a s/crzötlési s/ahadsái; iiincly ^. ilcycnci ;>';;\>;
szoros kapcsolatban áll a vállalkiv. ás sy. at'adsáeaval is - nc el^'f/nf a ii)\:il)bi;ikl'. ]." a/
Alaptörvény védelmét. [... ] A/, Alkolmánybirósát: yyaknrli ila s/cniit a piaryu/iLr'. i;'

két létfontosságú eleme a vállalkozás és a verscny s/abailsáya. A |'iiiuyu/du.s;iu piur. iliwin
tagoll tulajdoni szerkezetü gazdaság. amely a külonbivö tu]ai(ii)nlormák L'yye]irans;ús. iu:iii;'k
valamint a vállalkozás és verseny szabadságának alkotmányosiin dismcrl cl^c . ilapjan
müködik. [... ] A piacgazdaság alapvetö léllormája a '. erseny. A |iiacya/dasáyr;i alapt '/rli
társadalmi és gazdasági rend léllbnlosságú értéke a ga/-i1a.sági vcrscny kiboiitakn/'liiliis. i.

védelme. [19/1991. (IV. 23. ) AB határozal. Al>l 1991. 401. 40:. ] A piacy.i/dasáy. <is iyy u/.
AIaptörvény M) cikke állal védelt vállalkoxás és vcrscny szabatlsiiyii inükikli-'sciK'k
elengedhetetlen feltétele a szerződési szabad.ság. amely cnnek kövi.'lkf/.tebcn s/iiilcn f]\c/i a/
AIaptörvény védelmét. Ezt támasztják alá a szer/ödési szabadságnsik ;i Plk. -h;in [ou!;]]l
garanciális szabályai is. " (3192'2012. (VII. 26. ) AB hat;iro/. at. Iiidukulás [15]-|:1|! \
3298/2014. (XI. 11. ) AB halározat e/1 megurósitvc úgy l'ogatma/ott. huyy .. n Mayyaror.s/iit;
gazdasági alaprendjét meghatározó /Vlaptörvény M) cikkcből kövclkL'/ii s7i;r/í .si .s/:il\iiisu;:

mint a piacgazdasági lényegi eleme [13/1990. (VI. 18.) AD haláro/al. Alill ]ri()n ?.<. .'".1
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i. iicvc-iiirllL-ii) alkolmanyos jog. dc nem niinösül alapjoiinak. mivel az Alkotmánybíróság azt

iit'ni alupvciö joyol lanalinam rcndelkey.ésböl vezetie le" {3298/2014. (XI. 11 .) AB határozat,
l]idi)ki)IAs |2t)|;. [24] Az Alkatmánybiráság - korábbi gyakorlatára utalva - ezzel
oss/himyhiin iizl is riiy/. ileite, hogy ., közvellenül a szerzödési szabadságra mint alkotmányos
juyra a/ alupvcin jogok megsértéséhez liasonló alkotniánysérelem nem alapozható [". ]"
;32W2014. (XI. 11. ) AB haláruzai. Indokolás [29](. ?z azonban nem azt jelenti, hogy
;i!krn'ui]iv]oyi piinas/. ban e juy nc lcnne hivatkozható iutal e körben az Alkotmánybíróság
IK'ld.iiil :i .-ill4ii';l)13. (II. 28. ) AO határozaira, amcly a végtörlesztés tekintetében a szerzodésí
.., /. ;il);kls;ii; smlmcl álliló alkotinánvjogi panaszokat elbirálta. Indokolás [32]-[37](, hanem
;i/l, hw vü\ rós/l .. iicni alkalniayandó rá az alapvetö jogok korlátozhatóságáról rendelkező I.
cikk l. 'l bekc/desi ; suni. vayyis a szerzödési szabadságnak még lényeges tanalma is

ko''l, iio/l';', ló". !!lei\'f. hoy\ .. ;i s/cr/. öclési szabad.ság niint önálló alkotmányos jog védelmi
^iniK inus. i. . } ki)rl;il('/. ;isii akkiir lehcl alaplörvény-ellenes. ha a korlátozásnak nincs alapos
. IK. I. ;. ko;'!;iio/us iicm ei. swni" {:1;98,'2()]4. (XI, 11. ) AB határozat, Indokolás [29]}. [25] A
,,'. l]/>r. i^i s/:ib;'iils,iy cmclieil s/uros üss/.elügiiésben áll az Alaplörvény által védett
u. i:,, J, ")hn/ \:iL'i jn,Jí;;ll is. /\7. AIapliirveny XIII. cikk (I) liekezdésc a tulajdon szabadságát, a
;;ii. !i. '. "iu.-, ok miiyiuiauiononiiaii'mak a véclelmcl is garantálja. A tulajdon egyik
I>'>/ÍIIS;'I].<!IV:IIT>;I ;i lulaitlnnusi reiidelke/és" szabactsáya. amelynek szukségszerű tartalmi
jk'niv' n s/er/. iklesi s/abadság. OssztftOiilalóan: a sxcr/.ödési szabadság az Alaptörvény M)
cikkfhi. il cs , 1 ,\'1]1. cikk (I) k'ke/tlcscböl kövclkezik. tehát ncm alapvctöjog. azonban önálló

ii]koim;in:>os joykciil tilvc/i iu Aliiptörvény védelmét. és olyan. Alaptörvényben biztositott
ji'i.iiiak minösiil, amclynek sérelmere az Abtv. szerinli alkotmányjogi panasz alapitható. A
kiuií'uo/ás alkolrniinyossaya azunban nem az Alaptörvény 1. cikk (3) bekezdése alapján,
hiincm -- liyyclciiunel a küzérdckrc i.s - az ésszerűsiigi tesztet alkalmazva birálandó el.
Miiidu/ck iilapján a/ Alkotmánybiróság - összhangban korábbi gyakorlatával [vö. pl.
'(14S. 201?. (II. ;S. ) Ali hatarozail - a/. Alaptörvény M) cikkéböl levezetett szerződési
^;ihc itls<iyr;i mini Alaplörvénybcn biztosilotl joyra alapitott alkotmányjogi panaszok érdemi

f!!'ir;ilu. s. iii;ik nem l. itui iikadálvát.'

' ;,'\, ii! ;i/ ;i]ki)liTiiin\]i)i;;] |iiinas/.okkul kapt-solalus gyakortat alapján az Alapvetés részben
li>i.'l;ilt .,/. ibályokru öiimyyiibun iiein alapithaló a panasz. jelen esetben az értelmezés egyszerre

..c"i: ;i Xlli. i'ikk (!) K'ke/desrbcn loglali lulajdonhoz való jogot és a XXX. cikk (1)
i, >-hf.. tic^' .SAT]]<| ki>/ichcr\iscles s/.abályail. iyy állásponlunk szerinl a panasz ekként
WK'i;:id:i;ilo. ind\ iK'k korck'ii a II> cikk es az Ml rikk serelme is vizsgálhaló.

\ l). 'i;!CL'L'lli 'lötACIlV. S/. ck I. l'l'. 2Ü. 153/2017/7, s/. ilélcie cs az ennek ellentmondó Debreceni

ioi'\tT. \;, AÍ :' l'l. -?0. 71 1'2()I8/5. s/.. iiélete iiyomán álláspontunk szerint bekövetkezett a
i. )<:l>rL'ccni Ttirvem s/ck I. l't'. 20. 153/2017/7. s/.. iiélele nyomán az alperes az Alaptörvény
XV ^ikk lll e.s |2'1 hekeydéscbi.' iilkö/ö hátrányos meykülönböztetésc is, hiszen a vételár
:i!pciv, .^, im;ir, i kcd\e/. űlltíii sxáinilása nyuinán a Debreceni Törvényszék hátrányosan
különbö/telic mri; u yu/tlálkotlá s/.crve/. ft alperesl a magánszemély f'elperestöl és megsértette
;!/. Alaplörvcn) XXVIII. cikk (I) bekezdésében (bglall pánatlanság elvét is.

2. A/ alkotmányjuRÍ panasz brnyújtásának crdcmi indokolása

, i) ;\/ Alapliin'cn) iiitíyséncll rendclkczéseinek pontos megjelölése
\ Dcbiwcni ]ür\én>s/ók I. Pf'. 20. 153.'2ül 7/7. sz. iléletevel kapcsolatban kérjük, hogy a T.
A!koinuiiiyhirns,iu a/ iiliibbi rcndelke/.é.sek sérelmét szíveskedjen megvizsgálni és
niC^ULipiUtm.



Alaptörvény B) cikk (1) bekezdés Magyarors/. ág tíiggetlen. demnkratikusjouall. iin.
AIaplörvény M) cikk: (I) Magyarország gazdasága az crtcklcrcnuö inunkAn cs , 1 \;illalki. ),';is
szabadságán alaps/ik. (2) Magyarorszáy bi/. tosilja a tis/. tc.sseye'' uiutli isi'iyi \i. 'rscny lL'l'i;tcl^"il.

Magyarország fellép az erőfolénnyel való viss/aélesscl s/cinben. cs vftli 11 inuy. is/lók iiii.'iiil.

Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdése: .. Mindenkinck joga van a uiliijtlonhu/ cs ;i/ nrökii.". liL'/
A tulajdon lársadalmi l'elelösséggel jár.'

Alaptörvény XV. cikk (I) és (2) bekuzdcsc: (I) A törvcny eiöll illiiulciiki fy.'. fiilc. \i"-!i^'r1

ember jogképes. (2) Magyarorszáy a'/. alapvclö jiigokiil mindaikip. ck !\in]ic!\
megkülönbö/. tetés, nevezelesen taj. sxin. iitíin. ri )gy;uéki).ssiii;. nyelv. \';ill;is. i'ii'lilik. ii '. ;i!.;:!.

más vélemény. nemzeti vagy társatlalnii s/.armazás. \'ay. '(>iii. .s/iilelt'si \iiy\' ry'cb iii.'!; , '...1
szerinti különbségtétel nélkül biztositja.

Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezclése ..Mindenkinek joya van ahho/.. hug' ;i/ ullfiii; eir, t;l!
bármely vádat vagy valamely perben a joyail és kötele/. etl.séycil lörveiiy állyl lcliiiiik'i'i.
fiiggellen és párlatlan biróság tis/tességes és nyilvános lárgyaláson. ess/erii lialaridóii beliu
birálja el.'

Alaptörveny XXX. cikk (1) Teherbiró képességének. illclve a gazdaságbiin valá rcs?vek'lenck
megfelelöen mindenki hozzájárul a kozös s/ükségletek lede/éséhe/.

b) A megsemmisiteni kért birói döntcs ataplörvény-clltíni-'s. séyenek intlnkohis:!

A Debreceni Törvcnyszck 1. I'f. 2(). 15.'i'2()17/7. s/.. itt-'k'tcl alapvcK'K']] hL'lol)asol]:i. hi'j;y . 1,

Afatv-t módositó az egyes lörvényeknck a ga/dasáui növekedesscl öss/cliiyvcslx'n l"r;i:ir
módosításáról szóló 2015. cvi C'CXIl. törvcnv 23. § rs 24. <-ii]]:i]-, h;i':ir, lh. ! ivp;i'ii

rendelkezései kapcsán a jogalkotó ncm kivánla rcndc/ni EI lblynm:ilh;in lc\ö joüM;-, /i)]r""',. '!
A 2015. évi CCXII. tv. 32. § (2) bcke/dcse ki/.árólay unn\i r'.'ndt'lki.'/.t'sl l. irt, iii!i;i/. iiry'. .1
nevezett módositás 2016. január I -jcn lcp halályha.

/\z olyan ügyletekröl. amelyek esclcben az üyylet 2(115. deccmbcr . -I. ]ici]i|áii kösclix.'r
teljesül, azonban 2016. január I. napja elötl lortént clölcgl'ii'ctés. csiip;iii 11 21!]Ci 2. Ai.li'/. isi
kérdés. mint szakmai véleinény született. amely mivel ncni ioiis/abaly. iy\ scm ;)/. (ÍLyfei^kiv.
sem a biróságokra nem kötelezo.

A Debreceni Törvényszék 1. Pf'. 20. 153/2017/7. sz. itclcle alapján iL'h. il lcmiL'kcnckL 'sik's

esetén a polgári jogi értelemben vett. vayyis a szcr/ödö parlncrtól a i. /. otgallali 'is ci!cnei'\;ii

követelhető ellenszolgáltalás csupán a/. üyylel tárgyának (atlóidgi kitejcvessel a li.'rnicknck.
polgárijogi kifcjczéssel a dolognak) nettó összcgben kifejcwtl (;it;K ncni l. irtalnia/ói crlrke.

A Debreceni Törvényszék itélete tehát alapvetöen vetetle el a/l a'/. crtelnic/e?. l us lclit'liisi. -s.'fl.
amely szerint a jogvis/.onyban a l'eluk mcgállapotlá.sit crvenycst'iljön. ;uncly s/crinl . 1 'clrk ,!
temiék bruttó árában áltapodhatnak meg. amell\!el mcysérlclte a l'cli-'k oiirL'rKli. -lkc/'úsi |i"-:al''i>'
is levezethető szerzödéscs szabadsáy elvcl.

A szerződési szabadság az Alkolmánybirósay ?3.';01?. (XII. ].'>. ) l];!i, iro/. ;i!. i ;iÍ!. !i
megerösítetten: ~ miní a magáticiutonómia. akar^ls/. abadsc i^ kiícic/í'tli. 's^ nKu^;ih;in {<\--. i;ii;i; j



.-/c]/"ilcskö]>;si wib.idsáyol, irliál annak a szabadságát. hogy a telek - a jogszabályi keretek
l-. ii/Dii .j/abiklnn eltlünlheiik. kivánnak-e egyáltalán sz.erzödést kölni, s ha igen, kivel
l|''.irincr\, iliis/tás y/.abadsága). illctve niilyen t'ormábaii (szerzödési típusszabadság). illetve
inihcn lanalommal idi.s/po/. llivitás elve). timellelt a t'elek szabadsága arra is kiterjed, hogy a
s/er/ndt is módositásáról \'agy a szerzödéses kapcsolai megszüntetéséről határozzanak.

\':/. ;i dönk's kimi>ndia. lioyy "A inugkölött szerzödésekböl származó jogok és kötelezettségek
uuilasos. jogulkolói aktussal történő módosilása" beavatko^ást Jelent a szerzödési
s/;ib;ld.sii;.;b;i, anu'lynck alaptörvény-ellencsségét vizsgálni kclt. Jelcn esetben azonban a
J0 i;alkul>i haniisúlyozoilan neni a\'atko/. utt be a f'elek magánautonómiajába. hiszen számtalan

konimuniUciós (. Siitornán kcrcszlüi megerösiteite, hogy nem kfván beavatkozni a megkötött
sAT/iiJvsckbc L'S iyy ncin ki\'ánja erinteni a lelek szerződcsi szabadságál.

k'irn .. 'seibcn lcli;il a s/cr/odcses s/iibadságoi valújában a Debreceni Törvényszék I. Pf.
^'J. i '. '"2(i]7'7. >, /. iiclfir scrteiti; incy. amely a nclló vctclár s/.ámításával lényegében a l'elek
k;'.-ui! k'ireiilii s/i.'r/odcsi a/ Atiilv'. nicgviiltozotl rendelkezése nyomán egyoldalúan
i;)i\lo-. il"il:l. 1 körliL'i] lcnycycs. hoy\ ;iz ílélei nem vitatta. hogy az adásvételi szerzödés
'''iiilii >\;k-l. ir;]l röy/il. i'iin ciinck cllciiérc incyis akkénl fbylall állást. hogy bruttó vételár nettó
"^/>';. k;i ki'u'k'lheii csak a/ clado a mc.uv'allo/oil átaiurlalommal

\ I rrv'cin s/.ck \ i.'lckL'desc n\ oiniin a t'flek. mindie nettó áral követelhetnek egymástól, hiszen

;i/ . 'iiluliino.s ri irüiiliTii adó a polgári joyi joLivis/. onyon kivül eső közjogi intézmény.

\/ iiitiil\;iiiyo/ó ncm viialja, liog)' a/ általános forgalmi adó közjogi intézmény is, mint
iiliug\;iii ii/ Al'ulv. ]37'A. ij-a alapjáii az állalúnos tbrgalmi adó rizetésérc kötelezett az az
. idó;ilan\. akinck tiiiiielynek) beltoldön állandó telcphelyc van, és úgy értckesit terméket,
imijl s/olyáliaiasi. lioyy bell'öldi állandó telephclye az előzöekben emlitett tlgylet
k']jrsiilcschi;n ik'ni criiilctt, c l'fití/el alkalmazásában iiem minőstit beltíildön gazdasági céllal
li.-li.-IepL'deitiick. Ugyanakkor v'etelárnuk a togyasztónak minősülö vcvő és az eladó

\ i.syiinylaliiban a t'oyyaszlóvédelemröl szóló 19C)7. évi CLV. tv. 14. § (5) bekezdése alapján
hriitló miKloii \ayyis iikkcnt kell f'cllüntelni, hogy az fogyaszló által ténylegesen fizetendő, az
. il'iilano. s i'oryulmi ai-lól cs fyvcb köielezö lerheket is lartalmazó árat kell feltűntetni.

Minik'nnek nyomi'in amciuiyiben a Dcbreccni Törvcnyszék I. Pf. 20. 153/2017/7. sz. itéletében
lii;'[u|i ^nL'lme/. i-'s i.'r\en\esü]nc, (-'gyellen cselben sem lenne kövelelhetö a forgalmi
'. is/iiin iikl\iii >./ ;il;). his/. ei] a birásay álláspontja szcrinl a vevő csak nettó árat köteles fizetni.
. \. ' , i!l. il;l,'ii)s l(iri;ai[i> ;idó az ;illíi];inos mcgiléles s/erim olyan összl'ázisú (vagy más források
. /, '?!". ii")!>h!'ó'/isúl [K'IIÓ roi't;a!mi iidó. iimclyel a vallalkozásuk a termelés és forgalmazás
:'!!|'. K'!! s. ';ikii-. /;ih;iii kö^'ltfsek meyi'i/elni a hozzáadoll lirtck vagyis az eladás és beszerzés
., ii.. ]K'!kíi!i ;iri'>]:ik kiilöiilxi.ictc ulún. l. j'gyanakkor az adóteher viselője kétség kivül a

.' i. ;;~, r liiyyus/ló. uki m;ír nem jcynsiill áthárilásra és éppen emiatl fogyasztói jellegű adó.
\/ci ií cilt'ln'c/i. -s ii/onbaii. amtfly fiüyelincn kivül hagyja. hoyy az Afa fizetését a vélelár

kini. 'lclc-. ck kupcsan. scrli az Alaplürvéliy XXX. cikk elsö bekezdését és az eladó (azaz az
u]p.. 'rL's) ., /.einponliáhól a XIII. cikket. hiszen valójában az eladót (jelen esetben a alperest)
iL'kinli ii/ adóldiL'r viselojenek. amcly ellcnlétben áll a fogyaszlási tipusú adók jogi jellegével
cs c/cii keresy. lül sérli a ku/lehcrviselés syabálvait, valaminl az cladó bruttó vételár

metill/. clcschez vak'i jogyl. iyy a lulajdonhoz valójogot is.

\ ^ciy. uclcsL's s/abudsáy flvébe törtcnö önkenvcs beavalkozás és a bruttó módon rögzitett
vclcl. ir vissziisziimilasa neiló án'á és aiinak alapján új bruttó ár s/ámitása és rögzitése a



biróság részéről álláspontunk s'/.erint sérti a/. Alaptörvény szcrint XXVIII. cikk i' 1) bckcnlt'sc
szerinti tisztességes és pártatlan eljárás követelnitínyct is.

Az önkényes és a szerzödési szabadsáyot sértö joyalkalinii. '.ó tcvckrny'icgeM-'l ;i l'iii"~. ii;
hátrányban részesilettc a vállalkozó alpercsl, a mayáns/. emdy l'dpL 'rt'shc? kL'pcsl |]a]rany']'~;i!1
megkülönböztctve ol (az alpcresl) a'z. EMiyaiii es gazdasiiyi liely/. i;lt; iiiiipiiin s>-'il\c c//, 'i , i.'
Alaptörvény XV. cikkct.

Figyelemmel arra. hogy az alperesscl s/embeii uyyaiia/on üyybcn iiii>an;i/.oii i'iin^a;; i. :i 
iigyben is etjárt más-más f'clperu.sck inditványára. melynck urednK'nycki-'nl cllero i;i]'!;;ii!r
itéletek sziilettek. igy ajoggyakorlat cgyscgunck elvcl is mayábii l'iiyli ili') JDuhi/. liii'. sa;; C'IM.' 

i'^

sérüll. Tekintettel arra. hogy mindez ugyanazon birósáii (Dcbrcccni ']örM;n;s/.i;k) floll
ugyanazon alperessel s^emben tortént ugyana7.on i'iyybtfti. iyy alláspunliink á/i-'riiit niiiiJ.;,'
alkalmas arra, hogy megingassa az állampolyárok jogbi/lon.ságba vclcll l'iile].

A fentiek alapján lehát kérem. hogy a T. Alkotmánybiróság DcbrL'i-'eiii ^l'örvciiys/ck 1. I'!'.
20. 153/2017/7. sorszám alatt hozott itéletet annak Alaptörvciiybi. ' iilkö/ci jcllcuL ' niii ill

sziveskedjen megsemmisiteni.

3. Egyí'b nyilatkozatok és melléklctck

a) Nyilatkozal arról. ha az inditvánvo/.ó kczticménvc/. le-c a birnsáut 'n ;i/ ;]lkn;iii;iiiv]o. L;i

panasszal támadott birósági itélet végrchajtásának Fclt'ügyc.s/lcscl.

Nyilatkozom. hogy a biróságon a/. indítviinyozó iK'm ke/.dcmcnyi.'^lr ;\/. :. ilkolni;in\!i';'i
panasszal támadott birósági t'lélet végrehajtásának fdfüygL's/lcscl.

b) Ugyvédi meghatalmazás credeti péli.lányii. \at;y jiigl. iiiiicsosi iu;i/olv;m> i;], riii!;il, i. 'L' , :/
indftványozó joyi képviselövel járel. (Mellékk'l)
- ügyvédi meghatalmay.ás (1 . s?.. melléklel)

c) Nyilatko/. at az inditványozó szcinélycs adalainak iiyilváiiii.ssáyra lii)/lialtis;]y;ifol

Az indítványozó nem járul hozza a s/. emélyes adalok ko7/ctctelchc/ cs kL-ri a/ intlil\;'in\ h, i!i

szereplő személyek azonositásának lehetövé tevö adatok (örlesct.

d) Az érintettségcl alátámasztó dokumenlumok egyszcrü tnásotata (Mflléklelck)

Debreceni Járásbiróság 50. P. 21.442/2016'lfi. s/. itélete (2. s/. mellcklcl)
Debreceni Törvényszék 1. Pf'. 20. 153/2017/7. s/. itcletc (3. sz. melléklel)
Kúria Pfv. VI. 22.032/20)7/2. sz. végyése (4. sz. melléklcU
Debreceni Törvényszck 2. Pf. 20. 711'2Ö18,'5. s/. itélcle (5. s/. nielléklcll

Kell: Debrecen. 2018. október 30.
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