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Alkotmánybiróság
1015 Budapest, Donáti utca 35-45.

Tárgy: bejelentés "alkotmányjogi panasz ismételt benyújtása
hatályok fenntartása mellett" tárgyában

Tisztelt Alkotmánybíróság!

Alulirott dr. Arató Balázs ügyvéd a VIA-S Kft.
(székhelye: 1112 Budapest, Repülötéri út 2., cégjegyzékszáma: 01-09-867073, törvényes képviseletében
eljár: Sajni József ügyvezetö) inditványozó - mint a SIGREC Kft. (székhelye: 1112 Budapest, Repülötéri
út 2. ) jogutóda - képviseletében az Alkotmánybiróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban:
ABtv. ) 27. § alapján alkotmányjogi panaszt nyújtottam be a Székesfehérvári Törvényszék mint
másodfokú bíróság Székesfehérvárott, 2018. szeptember 13-án kelt 3. Gpkf. 40. 074/2018/3. számú
végzése, a Székesfehérvári Törvényszék mint másodfokú bíróság Székesfehérvárott, 2019. juniu8 6-
án~ kelt, 3. Gpkf. 40. 068/2019/3. számú végzése, valamint a Székesfehérvári Járásbiróság
Székesfehérvárott, 2018. április 12-én kelt, 19. G. 40. 087/2016/40. számú végzése ellen, kérvea szóban
forgó végzések alaptörvény-ellenességének megállapítását, és az Abtv. 43. §-ának megfelelően a
megsemmisítésüket.

Előadom, hogy alkotmányjogi panaszaimat két beadványba foglaltan teijesztettem elö a különbözö
idöpontokban születettjogerös végzésekre fígyelemmel. Az egyik beadvány Budapesten, 2019. január hó
2. napján kelt, a másik pedig Budapesten, 2019. augusztus hó 29. napján. Tudomásom szerint mindkét
alkotmányjogi panasz fetterjesztésre került a tisztelt Alkotmánybírósághoz. A tisztelt Alkotmánybíróság az
egyik alkotmányjogi panaszt visszautasította azén, mert az ügyben egyidejuleg kúriai jogorvoslatot is
kezdeményeztemjóllehet, kértem a tisztelt Alkotmánybiróság eljárásának felfüggesztését, és afelhívtam
a tisztelt Alkotmánybiróság figyelmét arra, hogy nem biztos, hogy az ügyben van helye kúriai
jogorvoslatnak. A másik alkotmányjogi panasz alapján a tisztelt Alkotmánybiróságtól hozzám meg
semmilyen irat nem érkezett. Alkotmánvbírősági üevszám: 18/01389-2/2019.
Jelen beadványomhoz csatolom a Kúria Budapesten, 2019. október 28-án kelt, Pfv.V.21.349/2019/2^
számú végzését, amely szerint az ügyben született jogerös végzés nem tartozik a felülvizsgálattal
támadható érdemi határozatok körébe, mert nem minősül az ügy érdemében hozott végzésnek, tehát
az alkotmányjogi panaszokkal érintett végzések ellen egyáltalán nincs helye Kúria előtti
jogorvoslatnak. A Kúria szóban forgó végzését 2019. december 17-én vettem át.
Erre fievelemmel korábban benvúitott alkotmánvioei panaszaim határidó'ben előtenesztettnek
minősülnek, és teliesül ráiuk nézve aza feletétel is, miszerint az indítvánvozónak előzőlee ki kell
merítenie a ioeorvoslati lehetősegeket. A Kúria fenti végzése alapján megállapitható, hogy az ügyben
Kúria előtti jogorvoslatnak nincs helye, az indítványozó és jogelődje pedig minden egyéb jogorvoslati
lehetőséget kimerített. Erre tekintettel kérem a tisztelt Alkotmánybíróság visszautasito
határozatának saját hatáskörben történő visszavonását és az alkotmányjogi panasz(ok) érdemi
elbírálását.
A fentiek alapián ezennel beielentem. hoev korábban. határidőben benvúitott alkotmánvioei
panaszaimat fenntartom. és azokat - a tisztelt Alkotmánvbírósáe általi visszautasításra fievelemmel

ismételten. eevséees formában előteriesztettem a korábbi benvúitáshoz fűződő ioei hatálvok
fenntartásajnellett az elsőfokon eliárt Székesfehérvári Járásbírósáenál. kérve a tisztelt
Alkotmánvbi'rósáe visszautasitó határozatának saiát hatáskörben történö visszavonását és az
alkotmánvioei panasz(ok) érdemi elbírálását.
Feltételezem, hogy az iratok rövidesen megérkeznek a Székesfehérvári Járásbiróságtól a tisztelt
Atkotmánybírósághoz. A tisztelt Alkotmánybiróság eljárását köszönöm.
Budapest, 2019. december 17.

Tisztelettel;
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