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~ Tá gy: A Tisztelt Kúria Kvf.VI.35.732'/2012/5. számú
ítélete ellen enybjtott alkótmanvj~sr=:z7"k1egészlté

~rkezett: 1014FEOR1 4
Tisztelt Alko

Alkotmánybí
1015 Buóape

A Vázsonyi Miklós ügyvezető (törvényes képviselő) ált.al jogi képíiiSéIŐ)flé~ül k' p\liseltllVAZ50 Y.bztOk:h ~

Informatikai és Tanácsadó Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, pall~ Imre u. 40.). mint fel~s, é. a dr. Tóth {i1l-1-_.- _ ..------- ---------
Tímea jogtanácsos által képviselt Nemzeti Adó- és vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

(6721 Szeged, Bocskai út 14.), mint alperes közötti jogvita tárgyában a Tisztelt Kúria által meghozott

Kvf.VI.35.732./2012/5. számú ítélet alkotmányossági aggályai és Alaptörvénybe ütközése miatt

2014.01.17-én kelt

alkotmányjogi panaszomhoz az alábbi kiegészítést teszem.

A felperes fent hivatkozott alkotmányjogi panaszát követően a felperes megkapta a Tisztelt Kúria második

végzését (lásd mellékletként csatolt Végzés5) a Tisztelt Kúria ítéletének hatásköri hiányosságra hivatkozó,

a felperes 2013.01.27-én kelt érvénytelenítési kérelmére vonatkozóan. A felperes a Pp. 340/ A.~ 2) bj

alapján arra hivatkozott. hogy a felülvizsgálati kérelem lehetőségét a törvény kizárja.

Tisztelettel,

A felperes másodszori kérésére a Tisztelt Kúria 2014.02.12-én kelt Kfv.VI.35.732/2012/11. számú
végzésének harmadik bekezdésében adekvát módon megindokolta a felperes által felvetett jogi kérdést.

Ebből kiderül, hogya felperes által hivatkozott rendelkezés később lépett hatályba, így az ügv
re

nem volt

alk~lmazható. Emiatt a felperes elfogadja a Tisztelt Kúria hatáskörének fennállását a közigazgatási

feliilvizsgálati ügyében az adóhatóság által megindított felülvizsgálati kérelemre vonatkozóan. így tehát az

ítélet törvényes alapon nyugszik. A felperes azonbill1 az Itélet tartalmával és az eljárással kapcsolatban az

összes többi alkotmányjogi panaszát fenntartja. amelyekben kéri a Tisztelt Alkotmánybíróság érdemi

vizsgálatát. A felperes egyébként is a fennmaradó panaszokra helyezte a hangsúlyt a beadványában.

Kelt: 2014. február. 20.

Vázsonyi Miklós

ügyvezető, mint a felperes törvényes képviselője

Indítványozó lakhelye: 6000 Kecskemét, Palló Imre u. 40.

VÁZSONYI Informatikai és Tanácsadó Kft., felperes

Székhely: 6000 Kecskemét, Palló Imre u. 40.

Telefon: +36 20 9803704
E-maii: miklos@vazsonyi.com

Bona causa semper triumphat

Mellékletek:
1. Végzés5:A Tisztelt Kúria2014.02.12.én kelt végzésea felperes érvénytelenítési kéreimének elutasitasáröl.

ezúttal megfelelő indokolassa!.

A küldményt kapják:
1. Alkotmanybíröság, 1015Budapest.Donati u. 35.
2. Kúria. 1055 Budapest,Marko utca 16.
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