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Tisztelt Alkotmánybíróság!

A FőtitkárÜrtájekoztatásánakmegfelelőenálláspontunkat
kifej tj ü k,

hogya támadott végzésekmiért is minősülnekazAbtv. 27. §-ábanszereplő bírósági eljárást

befejező egyéb döntésnek.

A támadott végzéseka perújítás megengedhetősége felől döntöttek. A kérelmet elutasították. a

másodfokúvégzésellenfellebbezésnekhelyenincs. Ezzela bíróságieljárásbefejeződött,azakta

visszakerültazelsőfokúbíróságra,azelsőfokúbírókézbesittettea felekneka másodfokúbíróság

ye gzését,

majd becsukta

az

aktát, leküldte

a

befejezett ügyek irattárába, lekapcsolta

a

villanyt,

és

hazament.A pera kezelőirodatájekoztatásaszerintisbefejeződött.Azelsőfokúbíróságon (BKKB)

iratbetekintés most már nem a folyamatban levő ügyek esetében szokásos"félemeleti

kezelőirodán,hanema BKKBsüllyesztőjében,a pincébenlehetséges,ahola befejezettügyekaktái
vannak.A bíróság- csakúgy,magától- ezzelazüggyelmárnemfogfoglalkozni.Azügyvégetért.
Miértnelennebefeje;ett? Ésmivel befejezett, nyilvánazutolsódöntésvoltaz,arnibefejezte.
Egyébként is, az utolsó döntés mindig befejező döntés, nem?

Mimásnaklehetnemégtekintenieza döntést,mintbírósági eljárástbefejeződöntésnek?
. Talánazeljárásnem isbírósági eljáráslett volna? Deigen.Jó,akkorezkipipálva.
. Talánnem eljárás?Deaz, mégilletéket iskellett utánafizetni. Mégegypipa.
. Talána döntésnem befejeződöntés?Dehogyisnem. Nemlett volna mártöbbdöntés.Ez
volt azutolsó. Az utolsó döntésmindig befejező döntés.Ha nem befejező döntéslenne,
akkor ugye a per mégfolyamatban lenne. De nincs. Harmadik pipa.

. Talán nem döntésrőlvan szó? De igen, döntésrőlvan szó,a végzésmárcsak ilyen.
Negyedik pipa.

Hát, ezbizony négypipa, aminek jelentősége csak a négyigenes népszavazáshoz hasonlitható.

Tehátmelyik részébenne lennea támadottjogerős végzés"bírósági eljárástbefejeződöntés"?
(az "egyéb" szót kihagytuk, de bele ne kössenek! Az "egyéb" szóáltalánosságban az összes,
korábban nem nevesitettet összefoglalóan jelenti, köztükezt is)

lábbiseevszer egészen biztosan így gondolta. Az
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érdemben állást foglal oz árveresi vevő szerződés érvényességével kapcsolatos fellebbezési
kérelmei, valamint a tulajdonszerzése tekintetében is". Hafigyeltek, akkor márértik, hogy a Kúria

éppen azt mondta ki, hogy miután az AB megsemmisítette a korábbi jogerős ítéleteket,
folytatódott az eljárás, azaz a Pp. 260. § (2) bekezdése szerinti "korábbi eljárás". Ha az AB a
3078/2016, (IV. 18. ) AB végzésben levő visszautasítás helyett határozatot hoz, mellyel
megsemmisitette volna az újabb jogerős ítéleteket, akkor ismét ugyanaz a "korábbi eljárós"
folytatódott volna megint csak. Addig pedig, amig elvi lehetőség volt arra, hogy fülyiatódjon a
korábbi eljárás, nem lehetett azt mondani, hogy "nem érvényesíthette", hiszen az AB eljárása
akkor mégfolyamatban volt, ésazABeljárásánakaza kimenetele is lehetségesvolt, hogyazAB
megsemmisíti a jogerős itéleteket, ésennek jogkövetkezményeként tovább folytatódik a korábbi
eljárás.Tehátéppenséggel akármégérvényesíthettük isvolna "azott emlitett tényf .
Jólenne, ha nem hivatkozna arra azAB, hogynem alkotmányjogijelentőségűkérdésrőlvan szó,
mert az, hogymégmindigvan egyelbírálatlan kérelmünk,éshogyeztel kell-e bírálnia a bírósági
rendszernek, nBgyon is az. Nem is nagyon van ennél alkotmányjogibb kérdés.A bfróságieljárás
arról szól, hogy a bíróság elbírálja a kérelmet. Helyt ad neki, vagy elutasítja, de mindenképpen

elbírálja. Az elbírálatlan kérelem a bíróság szégyenfoltja, és ha az AB ezt hagvja, akkor nem is
létezik alkotmányosság ebben az országban. Ezaz összefüggésakkor is így van, ha képtelenek
felfogni.

És ne mondják azt se, hogy nem indokoltuk megfelelően az alkotmányjogi panaszt, vagy nem

helyeztük alkotmányjogilag releváns összefüggésbe, hogy miért is sérti az alapjogunkat a
támadottbírói döntés,mert ezegyszerűennem lenneigaz.Hanemértik,hogymiértalaptörvényellenes a támadott döntés, inkább hívjanak fel hiánypótlásra. Nem aza szégyen, ha megkérdezik

azindítványozót, hogy mire isgondolt pontosan (mert esetleg kiderülne, hogy azAB nem isérti),
hanem az a szégyen, hogy visszautasít egy olyan panaszt, ami igenis alaptörvény-ellenes bírói
döntésttámad.

Tartsákszem előtt, hogya biróidöntésnem attól alaptörvény-ellenes, hogy milyen indokolással
támadjuk, ésazalkotmányjogilag releváns-e vagysem. Azalaptörvény-ellenes bírói döntésazért
az, ha az, mert az.Az egy másik kérdés, hogy sikerül-e úgymegindokolnunk, hogy azABelfogadja

alkotmányjoginak relevánsnak, de haa döntésalaptörvény-ellenes, akkor aza mi indokolásunktól
függetlenül is az. Az AB tehát nem utasíthatja vissza az indítványunkat azon az alapon, hogy az
indokolásunk nem vet fel alkotmányjogi összefüggést, ha amúgy a döntés alaptörvény-

ellenességénekvanalkotmányjogialapja.AzABazAlaptörvényvédelméneklegfőbbszerve, ezért

a leghalványabbgyanúeseténiskötelességeutánajárni,hogya bírói döntésalaptörvény-ellenese. Ez pedig csak érdemi vizsgálattsl lehetséges.

Számos olyan AB döntés létezik, amelyik valós alaptörvény-ellenességet állftó alkotmányjogi
panaszt utasított vissza csak azért, mert az indftványozó nem olyan indokolással támadta a

döntést, amilyennel ai AB szerint kellett volna. Tehát 32 AB is tudta, hogy a bírói döntés

alaptörvény-ellenes, de mivel nem fogadta el alkotmányjogilag relevánsnak az indítványozó
indokolását, visszautasította azindítványt. Ezazonban tisztességtelen gyakoriat azAB részéről.

Ha az indítvány indokolása alkotmányjogilag nem releváns, úgy az Abtv. 55. § (3) bekezdése

alapján a főtitkárerró-1tájékoztatjaaz indítványozót. Ebből következik, hogyjogellenes az a
gyakorlataazAB-nek,hogyilyentájékoztatáshiányábannemfogadjabeazindítványt.
Mondunkegypéldát.

AzAbtv. 52. § (Ib) bekezdéséneke) pontja szerintaz indítványnak tartalmaznia kell indokolást

arra nézve, hogy a sérelmezett birói döntés miért ellentétes az Alaptörvény megjelölt
rendelkezésével. A (2) bekezdés első mondata szerint az Alkotmánybiróság által lefolytatott
vizsgálat a megjelölt alkotmányossági kérelemre korlátozódik. Az AB valószínűleg ezek miatt
utasítja vissza az indítványokat előszeretettel, ha nem lát egyértelmű alkotmányjogi érvelést

bennük. Ugyanakkor azokat az indítványokat is visszautasftja az AB, amelyek a bírói döntés

oktalan indokolásáttámadják, mégpedigarra hivatkozva, hogy a döntéstartalmaz valamilyen
(bármilyen) indakolást. Ez a gyakorlat tisztességtelen. Az AB elismeri, hogy az indokolt bírói

döntéshezvalójogalapjog,mégpediga tisztességesbíróságieljáráshozvalójogrésze,deazAB
ilyenkor arra szokott hivatkozni, hogymiértis nevolna a bírói döntésindokolt, hiszentartalmaz

indokolást,ésmiveltartalmaz,méghaazsültmarhaságis,visszautasítja azinditványt.Nos,attól,
hogy van indokolás nevű része is, még nem feltétlenül tartalmaz alkotmányosan elfogadható
indokolást is, ezért azilyet állftó indítványt nem lehet - érdemi vizsgálat nélkül- visszautasítani.
Ugyanakkor, ha az indítvány indokolása és az állított alapjogsértés között az AB szerint nincs
tartalmi összefüggés, visszautasítja az indítványt. Tehát a tartalmában releváns indokolás az

indítványozó részérolkövetelmény, a bírói döntéstmeghozóbírók részérőlviszontnem. Eztmég
vessékösszeazzal,hogyazalkotmányjogipanaszintézményeazindítványozókatvédi.Hátigen,
azvédi- illetvevédené-, haazABnemtaposnáel. Ez,kérem,feltűnőrészrehajlása bíróságok

felé, ami tisztességtelenaz AB részéről.

Haazindítványban levőindokolásjóötletetadarra,hogymilyenokbólalaptörvény-ellenesa bírói
döntés,úgyazAB-neképpenazAlaptörvényvédelmérehivatkozássalkell eztkimondania.

Továbbáneirják,hogyazABnemfoglalállástszakjogikérdésekben,mertittazegyetlenszakjogág
maga az alkotmányjog.
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260.

§ szóhasznalatában: korabbi

eljárásban) érvényesíteni

.

.

Onhibánkonkívül riem érvényesíthettük? Igen.

Kötelessége a bíróságnak érvényesíteni a kérelmünk elbfrálásáhozvaló alapjogunkat?
Igen.

.

Biztositotta ezt valamelyik eljárásában a bírósági rendszer? Nem.

.

Kötelessége ezt biztositania az Alkotmánybíróságnak? Igen.

.

Az AB biztosította? Nem.

.

Miután a kérelmünket már előterjesztettük, és a felülvizsgálati eljárás a jogerős
másodfokú ítélettől számított 6 hónapos határidő lejártakor még nem fejeződött be,
kellett-e indítanunk egy másik eljárást (perújítást) is ahhoz, hogy rávegyük a bírósági
rendszert, hogy elbírálja? Nem. (Bár a másodfokú eljárásban ítélet született, ugyanakkor
a Pp. szabályai lehetővé teszik a jegyzőkönyv kiegészitése iránti kérelmet is, és panasz
előterjesztését is, amit nyilvánvalóan indokolt bírói döntéssel kell elbírálni, tehát a
másodfokú eljárás a másodfokú ítélettel mégsem fejeződött be, hiszen egy döntés még
hátravan) '

.

Mivel a korábbi másodfokú eljárásban figyelembe veendő kérelmünk van, amiről
értelemszerűen és nyilvánvglóan a másodfokú bíróságnak kell indokolt bírói döntést

(ítéletet vagy végzést) hozni, és ez még a mai napig nem történt meg, véget ért-e a
másodfokú eljárás? Nem. A másodfokú eljárásnak nem lett vége a másodfokú itélettel,
mert a kérelmet előterjesztettük, amire a Pp. lehetőséget biztositott a számunkra. A

kérelmünkre tekintettel a másodfokú bíróságnak még dolga van, nem hagyhatja abba a
perrel kapcsolatos ténykedését, mert indokolt bírói döntéstkell méghoznia.Amig ezt nem
teszi meg, addig nem ér véget a másodfokú eljárás. Ha a bírósági rendszer mégis véget
értnektekinti, akkor megsérti a tisztességes bírósági eljáráshoz valójogunkat.

A Kúria nem is tekintette volna véget értnek a másodfokú eljárást, ha találkozik a kérelmünkkel,
ez egyértelműen kiderül az indokolásából. Azonban a ténnyel (a kérelmünkkel) nem találkozott,

mint ahogy az AB sem. Azonban a Kúriánakmég nem hivatkozhattunk arra, hogy a kérelmünk
nincs azaktában, mert meg sem fordult a fejünkben, hogy
bíró annyira aljas, hogy
elbírálatlanul elsüllyeszti a másodfokú bíróságon tárolt pótborítékban, tudva arról, hogy így nem
kerül a Kúria elé. Az AB azért is volt különösen tisztességtelen, mert az alkotmányjogi
panaszunkban viszont már kifejezetten hivatkoztunk arra, hogy a kérelmünk nincs az aktában.

Mivel tehátvolt kérelmünk, aminek észleléseesetén a Kúriakimondta volna, hogy a másodfokú
eljárás mégsem fejeződött be, most azAB-nek kell ezt kimondania, ésennekjogkövetkezményét
a perújitásmegengedhetőségébenmegállapítania. Minden olyan döntés,ami nem engedi meg a
perújítást, tisztességtelennek minősül, és ezt az AB-nek is tudnia kell.

Az AB az Alaptörvény legfőbb őre. De milyen őr az olyan, ami eltűri azt a tisztességtelenséget,
hogy egy kérelmünk elbirálatlan maradhasson? Nekünk aztán hiába próbálják bemagyarázni,
hogy nincs igazunk. Még hogy lekéstük a perújítási határidőt?! Nóóórmááális?A kérelmet nem is

perújításban, hanem még az alapeljárásban kellett volna elbírálni, tehát korábban perújításnak
nem is volt helye. A bíróság késte le a határidőt, hiszen még mindig nem bírálták el a kérelmünket,
és nem is akarják már soha elbirálni, tisztességtelenek, aljasok voltak, és most alapjogsértő
értelmezéssel próbálják menteni magukat, hogy ne kelljen az ostoba ítéletüket megváltoztatni,
és ezért azt mondják, hogy lekéstük a perújítási határidőt.

A perújítás szabályainak olyan értelmezése, miszerint nem késtük le a perújítás határidőt, nem
jogellenes. Azonban a jegyzőkönyv kiegészitése iránti kérelmünknek,

és az ugyanabban a

beadványban előadott panaszunknak az el nem birálása oly mértékben alaptörvény-ellenes, hogy
annál jobban már nem is nagyon lehetne.

Hát, ha az AB nem avatkozik közbe, akkor ez a per - az alapperrel együtt - a tisztességtelenség
ékköve lesz.

Budaörs, 2018. 11. 02.

