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Alkotmányblróság

1015 Budapest,
Donáti u. 35-45. Ogyszám: FV/506-1/2020.

^X^T-én keU W(/- /^U .^ *W^< ̂ ^
sz^rkezeíben)

ELEKTRONIKUS LEVÉL flIIANYPÜTlASfff.MKAB. HU) ÚTJÁN'

Tisztelt Allcotmánybiróság!

^m^úu^to7aí ^ortobigyrN^etiPA^g^S Ztup^Tel,Sban"aTto)^Pfr^2^2/M^^^
^"rec^Tö^nyszekTGf~41. 01'5/2018/4" ssz. '-ú és a Debreceni Járásbfrósag 10.P. 22. 483/2U17/24. ssz.-
ú itéletére kiterjedöcn -

alkotmányjogi panaszt

terjesztüük elö;

(1) kéqük, hogy az Alkotmmybíróság az Abtv. 43. § (1) bekezdése alapján aKuria Ítóletének
az Alaptörvény Xffl. rikk (1) bekezdésébe [tulajdonhoz valójog^és^ ̂  ^ ^
°xi ̂ ifcvény XXVnFcMc (l)bekeaiésébe [tisztességes^l]áráshoz^aló jog]; és

az Alaptöivény XXVffl. cikk (7) bekezdését

való üfközését állapítsa me&; és

(ii) az Abtv. 43. § (1) bekezdése alapján a Kúria Itéletét

az Alaptörvény Xffl. cikk (1) bekezdésébe [tulajdonhoz valójog];_é^ ̂  ^ ^
^ AlaDtorveny XXVHI. cikk (1) bekezdésébe [tisztesscges eljáráshoz valójog); es
az Alaptorvény XXVIH. cikk (7) bekezdésébe |

ütközés okin semmisitse mee.
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I.

1.

2.

i)

ii)
iii)

TÉNYBELI ELÖZMÉNYEK

A jelen ügy ténybeU elözményeit a Kuriai Ítélet megfelelöcn .a^maz.a.

^"u."'?..a=2"^?'%SS-n. '-SS^"?-;
Igazgatóságához. ^

A"55S; ??S^íSS'. ^S^ S^SS
Sdésekervenytelenségének megállapttása irint.

S.iS.-SSSS^ ?Í'Sk -?S-^-hS"S~-
megá

' ssss
érvénytelenek.

^ p^a. 2016.. ev, b^iio^^S^X6 en a kérelmezo e8y Aiabb' mumr

^S"^lmdtott az"alpTies,re>zeti park igazgatóság ellcn.

! ~SSS^^^^ S^?M""'"
'. ^S-SS ??- -SXÍ^S^

ítéletet helybenhagyta.

. ^^ü^^^^?^^s^'
8' ^SíS^^^^^=i'
. ^t^I^^l^^^. ^S^^^S

XXVIII. cikk (1) bekezdésébe és a XAVIII.
az alábbiak szerint.

". ?===SS5=="=2-""".
10.

11.

szeiiu

^^^s"sss^"^. !ii^s
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12.

rös ttélet 2016 majusi kézhezvételét kovetően lényegében azonnal^az a>P<!res_nemzeti Part
lg^gatós7g"az'ala"p^be~n~djar6 bfrósígok itéleteFt semimbe^véy^és^
SS 'pálytoím'tíviuTazomid UB'ana2on ̂ emélyek részére adto hasznílatba a
pályizat tárgyát képezé ingatlanokat (!).

Tette ezt ráadásul akként, hogy a földhasznilati nyilvántartás közhiteks adatíC4;_sz^meUMetí
erteÍmébenTjogeUenes pályfaaton nyertes haszonbérlök mmdvégig, a mai napig, tehat t, eve
bejegyzett földhaszntíói a páiyázat tárgyát képezö ingatlanoknak.

13. A kérdmezo tehát

1) jogot kivánt pályízat utjin szerezni a pályázat tárgyátkéPezétermőral^keIl;
ítí 'apályazatot jogeUenesen nem a kérdmező, hanem más személyek nyeTOK;^ ^ ^
S) ^ Sa^Ő ̂eTn^m^ddÍen'bTrosÍgTogerfcenm^^^^^^ hogy a pilyízatot

jogeUenesen nem a kérelmezo, hanem más személyek nyerték; _^ ^ , _"""..."
iv) Sc ueuTn"érT^pa^a^JogeUen^Dme yero

^e7íUapítT]Ogerf7bTrósagl tíétetet semmibe'vevé alperesi nemzetí park ig
eljirasa'okán a'mai napig a terniéfoldek hasznalói; ^^ ̂ ^^ ^

v) rJp'Íty°to;tTn"j"og^ae7eS veszte, -kérelmez6t Uletóen pedig aMna Kflete tóp^ ̂ ^"' ^íÍ!'S';"^gy"a'pilyizanényegébeD egy . fak"l>*raeméDLVOK.Lku^m^
^Tig^g'aT6^gBrós"zé7éX^ÍmeTu-Íg^ga1róJaapalyizat^eredméDy^^^^

liesenszabadon d>nthetett a pályízaton nyertes személyekről; _ ^_^ _^_
vi) trh^hiib7rnre rS a'jogszabÍly:hogypaÍyizatonate^^v" Im^ettu'Te7Jd'5^m'^mT"^ébkrn tregy7pilyizatí~_eyíris^e^^^^^

^"m^'de SnéTa páTyázatoknil ̂ . ar,elCTe nemy>lt"PMy. áza"ti
^puon^, "a"Jog'szabá]lyri eUentétben a KurÍa Ítélete >^t i"aP>>tom%' h°S' a Pályázat

: semmlben nem kotétte az alperes nemzeti park_igazgatt]at;^ ̂ ^^ ^
vll) ^SmeS^^CP^

^dlk^7^álytotot~kbonyoUté"faa kérdmez6nek kárt okozó aemzeti park

igazgatósággal szemben.

14. A fentiek a mmtapéldája aimak, hogy az AlaptörvmyiiAvég^ö^r^miJe me^ ̂ ^a^ ^
X 'ho^Bri lyeThdyzetSn Íipjenek mfikodésbe amechmizm^^ ^agMa^^

S' Sy Sr^rn ^Jti"pA'Tg^gat6:ágot"védö- Kuriai Ítélefhatályában

fenDmaradhasson-

15. Úev gondoljulc, hogy pontosan a fentí eset éri d azt a mértéket. "°^aT_/ukommy ó,tg^15' v^s^^^^^w^^^, sm^^^
^Saatt6'l^az°Al7p6 to^bcntetosito;^^^^^
^t'oTkarttítesi"Tgéayé't''regy tisztességtden, ^ mrfaír, a jogorvoslathoz való jogát is sértö
fcrüivizsgaíati eljárasban'súlyosan megsértő Kúriiú Itéletet megsemmisiti.

16. A jelea ügyta, nem csupan arról van szó, hogy a Kuriai^ ronto^e^do, k^s^to^''' XTBezTl^"tie^i'to" pontuDk'szemt- egyéitelmü. A JdeDUg^bmj.zért ^Ck^
^Itmto^bTSj^JycWt"Zrt'aT ÍtéletUnyegében^
^r^s=s ""k-í-to"0 tulaldOTI;ozjató.srl S^ V^S
reTe7"djS. m""Ez^~szembeD a Kuriai Itélet^a WS""Ptíytot^^^S

^d'ó ioeát' és~-az~alperes nemzeti park igazgatóságnak ̂  pályázat^ Jogeltenesse
SSS ̂ Urb irSá^ S Tz^délco^ ̂ ~JO°gsCTtö"ma?tiu1&aLr lze.T<e3S,S h gysagd^'T k^Sra "i'^aci6. :~kirtént^ igényérvényesitési

lehetöségétől.
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ü. JOGIÁUASPONT

n.l. TULA^OZV^OG[ALAPTÖKVÉNVXm. OKK(l)B. K, SÉT
17.

18.

19.

20.

21.

^^. ^ ^^, ^^[m]mdeMjosa vm a ^hozés az
'^"UéJei'. A'tulajdonlársadalmifdelosséggelSár:- ^ ^ ^

^.o^Bu.opa.E^^^S^J^S^g
^^^^&m^. ^^T^^\ehSj^Ól'^^^^^
^S5i?^s^^s^=^s
elvei szerint törlénik [...] .

^.^^S^^, ^^ ̂ IB S^^S^
^a?=mS"^lant^° Sk^en"^" aBaPtoa?l^^on"fo8alroát- az

H^::^s^^^^=wi mb -
^^^-^^^"ss^s^^s
^y'ad66wA<lafea"^to^, ̂ w^^ ^^rípa, ~°E^éiffM (^
faUog^a ̂ "^".tórtffl,, Tzfcan^;^ ̂ S ̂S'kö^'r^elke. ik ̂ f^^^^s^^s^^^^^'^^
^^^w^éd^emdésaúrelmezötöl]"'
;^^s -e^v^^^^^^S^
s^^s^ssss^^y?^^'^^l:Síé^^^S^^=S^.
'^^^?^^5í^^^^MOS
^nSem"kö7ébevonj<, [kiemelü a kérelmezotölj .:

t"1 a tulaidonhoz való alapjog
^ Eu,beri^osok_^, j^^^^^^^^^^^^
vmatozásában'alapos^Egye^en^s^ ̂a^S^riDtÍ', :tolajdon" ("^"io" ">
^^SS^S^^^^^Mr_
'^- ̂  us^^^^^^^=sS!
^glaÍk^tt, mdyben "Egem^yj^ü ̂ ^y^r^nom jelentéss^
STfoglalt'álÍast^, ^^^^^^
^>^>"awM&'mfwnJ^Ó^T^S^7^^be"°b^
^gMrfor>íü^r>l>tól_V^y^^^^^

> S^?VSSS^^^^-?°S?

22.

23.
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25.

26.

27.

28,

zi, ahogy e^l a korábbmkban tartotta: az iizletí tevékenyseg fenntartásárol ^wk ^"Sede^
7^>n^a"dSentÜes"at^on tíswktben tarttaának Jogüval, melyü ̂ Ebö_Kwj^
7egy~zŐ"^éne'kTcikke'ved.7óllehet, az engedélyl "emjonlák wszamfml^v^-a^sas,
^Zr^'a^^7^7a~^^^^z(^_te/^^^
^gátJ'm^^tták'alényeytSl [D, Slefano ügy, 38433/09] [kiemdés a kérdmezötől];'
A tídióspektmm (frekvencia) egyébkeBt,amagy^^ogban^ne^v^^ s^2^^
'CX^°v T, éay '4"Í'i)"po^ értelmében az'állami vagyon része. Tekmtve', h°Sy^
^gy>korSgy'ar^a"teljesmértékben "";y°-tókeU^°gy l,Sen.;^e1^0- ^
Jtu?SdoT'°fogaÍm6>~aÍi~~m'D. 'Jkizirólag magintulajdooban lévő dolog, hanem áUaroi
vagyonelemkéat fennáUó vagyoni értékű jog is tartozhat.

Az EJEB nem kizárolag vagyoniértéU. jogoktítekmti az ̂ o^gé^^kto^ l^i^A
toalyra lá"tar^nZ°A-BÍró-síg-a^Marfe^^^^^^^
Ü°S^v7gy"om7rtékÜ jogokmellett a megáUaptottoa ̂ on.^^b^uz^r^
^^nTalTtart^JitBS:_meÍy'tÖl\aÍ6°m^^^^^^
ST'J'A'^ág"Qyete'rt' a'Bmttsággal .'abban, hogy K 1. cikk ̂ PJán^f^a^ "^

'^Z^'fifcSS ÜapíánSrejana iuiajdan tüzlelelten lart&áhot való jogtoal ütköw
[kiemelés a kérelmezotől].

Az Elso Kiegészltö Jegyzfflcönyv ̂ l. cikkének_v^ ̂ ed ̂ ^^I^B&
^aSt ̂ T^gdaa^/A'maCTarj^&o^^^^^ Ts3 eS^; drtinyTusiSoz vatójogát'a tulajd. n fogalma alá swo^^ o^^ke^
p^z8 ^r^^"""^tów°B^''"^M^toraró'. ^Aa^"'A'.^
7ry^oZâ fy^tl'^lyuá^i7lJará^
Si^^SS^s'^S^ ;^te;'E^^CTlSS
Z^^Tto^S"S^togy'm%^T ^ biztositott a pan^ n.egélhetésében

[kiemelés a kérelmezőtől] .

29.

30.

QZ ílttCin'lt tUtUftitUfWWt K-r" tT ^-"*"--j

hatálya alá tartovk [kiemelés a kéreknezőtöl].

A fentiek alapjan áUaspontunk szerint °gyértel"menmegáUapaató,^aJer^^^
^Z>as'S ZgSnjoi'tuÍajdonmAminösitheta jogosultságot magánjogi jogvfazony alapja,
gyakorolt

A 34/2015. (Xn. 9.) AB határo^tban a T. Alkotmánybirósag nm^megffiapitote^^^^tSorK)^ya^^^=^tw ^ew^'esow^^
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korlítoT. hogy < > kártalaaítiri igény érvényetítésére vonattozó jogalap keletkezését
ktfejezetten megtiltja, aráDytalanul tulajdonkorlátozo.

31. A jden ügyben a Kúria Itélete pontosaii ilyen ̂ JdonkoritozasDak^s^ ̂ ra^ ^
'. ^aT, ;Bk?r'elmeJjogi~autonomÍajat >^k<)riáto^"h^, kS:l^ ̂ lv'S

ro8JJe^^l^ttfa 6p^zato^ra j^Ueaes_nye^
jt^gyI i!'k°épezé'te7mfiiSldek'et, -akéreIm<.zőt°egy contra legem indokolissal a kártéritési igénye

érvéiiyesltésére vonatkozó jogalapot is elvonta.

32. Ez az a mmoségi különbróg, amely otam^a Kuriai Ítéletet nem egyszeriien contra legem
mdokolásúnak, hanem Alaptörvénybe ütközönek tartjuk.

33. A Kúrisü Ítélet érteünében:

i) az alperes nemzeü park igazgatósága jogszabályi kötdezetteége alapjto kiir egy kétdezö
ajánlattétdiszabályokattartalmazópályázatot; ^ _,, __... >. ^i^. u.

ü) ^7íÍy'izaton~az'riperes'értékel6'bizottsága^gy PályTtat"értékelte a
pontszámmal, a felperes a pályázaton, a versmyben a 2. helyea végzett;

iii) a pályázatot az értekelés alapjáa megnyeri a ; jogdlenesen, ̂ ^ "_"",",̂ ^ ,^,
Í^)' ^pifyázatonlhdyezettfelpeies pert'indlt a pályázat semmisségének megáUapitása irtat, E
v) r^SS, jogellenes paly^atokan ötért ktok .egtéritését keri a  6s^ok.ól,

amelvkártazI-n. f. -úbíióságokmegisítélDekareszére; _ _ ^ ^^ ., _., ",..,., ..,"
vi)rbSSl au a°^B, "26M6ÍO~Kom>^^
vy SS ̂o^TbogyT^lyazatoB^d^ i^tój^^ s^d.^tot^

^siTe^érta'ferperest'S'emértekár, mivd hiába vegzett a 2. helyen a versenyben, ez nem
kötelezte az alperest semmire.

34. Állasponturic s.eri=t egy ilyen teljesen ,aAényes>^d>nyoltott^p^^ ^^
" to'l'S'gTérekm'repa^ás'^iráDyulóWgén^megtegadasa ̂ K^ Ít^ ^^0^

e';Sek6mmös~uÍ"Mlénos Így-van ez egy olym'pályázat esetében, ahol a kilró egy
vagyoakezelo szerv, a pályázat tehát egy állami pályázat.

35. A jelen ügyben a perbdi pilyfaaton \^maSass _Pm^mi^e^ ^az^a,'' tórS^yTtote^TK^.^ddeUr^rb ekerfesetó^^^
S^S^port^^ye^y^m^ttM^^^^^^
^S Se>Se'"A^Í:hogy7KuriaeHbg^^ alpere^az> ̂ ^ tof^az ^

tó"'a"Kom.~renddet~Í8. § (2) bekezdésében foglaltaktól ffiggeüenitve _mag^_telJ 
si^nSw^z ̂ ["^T^ fltd,^M?r^°:
^dtörffireetÍenM7°lyan-foUipgsért"és, ^amely marelénazt a mértéket, hogy az sértse a

pmaszosnak azAlaptörvéDyben biztositott tulajdonhoz való jogát.

H.2. TISZTESSÉGES ELJARASBOZ VALÓ JOG [ALAPTÖRVÉNY XXVm. CIKK (1) BEK.) SÉRELME

36. Az Alaptihvény XXVDI. cikk (1) bek. értelmében ..W-^'^^^^^J^^a ^,eT^lyJ ^dal'vw^mely"perben ajosaHés ^e"s%e"_^^fl^'lS
^ri^Tj rórfZ" 'b'^ag'tts^éseses nyilvános tárgyal^on. ^erű határidőn belül birüja

d."

1. 12.) AB végzés étídmében "a birói döntésben megelenojogértelmezés ̂ árófag37' XTS,^" ^Sp°^SU toT'vS;"-^, o^fe>  <>-to< Sos
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

sérelmére vezet: Ugyanis ,fllapw érinlettség nélkSlaz Alkot.nánybirósagnak ."i"^08 e^b^
'^felül^7gála7á^J\Osszeg^, ^Alkotmávbirósásjdtemzoena^

J^mbenTbírói'JogSdmezéshibájámahpílottalkotmá, vjog, pm^ha^<seyárt^^^
d'ate'fo'Íyainatbm'voltu'gynekaz alaptörvényi érintettségére teldntetnéWjart d. vagy az ,
kialakitottjogértelmezés nem áll ősszhangban ejog alkotmányos tartalmávar-.

Ennek topcsán azt vizsgálja az Alkotnrinybfróság-figydemmelaz Alaptörvmy ̂ ^beD,e^rt
S^rtóteTezettJgrri s'-'az'etíarasijogszabályokat^ eljaró biróságok a tisztességes eljáris

alaptorvéDyi követelményeknek roegfeleloen alkalmazta-e.'

Továbbá "[... ] az Alaptörvény XKVSl. tíkk W^desében^WjndokoWW^^
^mány'^'USvaelmSyea 'bÍró. ág dtMési szabadsásá"ak ahzol^ koru9at^w'wv^tes^
^^ö'ntes^ek~má,wÍaz'eljár^itörvenyeknekme^eM^^^
Mok^rk SleÍe^'ég^'n. ányJog. én.lembe^ ve^ ̂frdme^^ SWMLatapSk
'^^mSJek^~?^, ége, eVíriMl^^
^a^'^gfekÍSa almttw7a, nia]ogállamikeretekU^
^^T^é^TlkS7e1r^^elem^ti^^^^^
^ZtóJfe? '^ben^'c, mmimal,, ehárás, ̂ndenÚppen meSfo^'m^a"to^^3
^á^^reP^M^^e. vwre^re wm^ó^evé^ke^^w^
"m^mU'a, "'és~"ennek'"énéWésé7öl hütarozatában ^ámot adjon. Enndmegta^z^
^S^r^S^ffll^ro ^er^ir^^^
^STS^Z "^^"^tó"^^^ wl^^bm válasz'
J^'Íő7evege7kérdSeke1. /7/20Í3. (IH. 1.) AB határozat/ [kiemdés a kérelmezotől]."
A nemzetközi alkotmánybirosagi gyAoriat ̂ :^abimsaS^S^ ̂ 06. S^fo^
nn,^düiTTo^, ne^^abátyob, t (önkény^en mMe^aZJtel^ ff%OA^

^'rp^'féÍnek'"a üsztesseges targyalashoz való >VwtmávVojJOJa^Ha^,^
s^, a^ym̂ ^s^ .R^";mteto^. ;wsm'^ro^^
U^Trd^'a1^, n^']ogá,. \ rnhd jogeHene^ 

^ 
n^ ,^^efemteJafóJ^,^

^U^é^meríos^Ulyokat. AzT^es^^^^^
J^á^ak'^éy~ho^ű^a. ala^]0g^^^^
K^h^a^^me^s>biró.ága^s^^
Jrfi^e'fi^^mesáÍ^^tó, hogy"a^önkény^mérle^^^
1?'^ ̂ Zrvafó}S<r[Íae"mdésTkérdmez6t6'l]-< Ezt a gyakorlatot támasztja alá az EU

Btrósága C-173/03. számu ugyben hozott határozata is.

A kuriai Ítélet értetaében "[... ] az alperes h^tau6anhha^Mt\aKoma^^^s^~a
^^gl^kc^ge^heletáltanör, én, meg^^^^^
7o^jSl^ba^cdp^eWr^\e^ét^a^^^^^
J^lut^m^t^^pult, Sr, döMöjelenlö^^^^

Az alperes ezzd szembea a feIülvüsgMati kéretaiében a 262/2010. (XI. 17.) Korm. icndelet 18. § (1)

bekezdésétjelolte meg kizárólagosanjogszabalysértésként.

Az alperes ezenjogszabályhely szövegét akként határoztameg, hogy "[a] pályázatokdlnmlásáról a
fá^ag'ímwlatánakmérlesdüévef- 07. I^ató dönt [kiemdés az eredeti szövegben]".

' Sulyok Tamfe: A tisztességes eljárislioz valójog újabb UMvsaj (ABSz, Ml^., ̂ -;^. ^
2 Suivok Tamás: A tisztcsKgcs djátíshoz való jog ijabb kihlvásn (ABS^2U; ̂ .;;'^-^- °';
= Rav'asz UszÍó: Birti fBggctlemcE és a teességet eljárádoz való jog (DJM, 20I^-4j
4 Raviuz UszÍo; Bfrói fuggedmség és a tisztességes eIjáráBhoz valójog (DJM, 2015/3-4.)
s Ítélet4. oldal, [13] bek., 1-2. mondatok
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44. A 262/2010. (XI. 17. ) Korm. rendelet 18. §.ának teljes szovege az alábbi:

MNVZrt. -vel közösen dönt.

's. i^s. .s.-.rs^ ía. -sns,;,
szemponlokkal ellentétes döntés nem hozható.

(3) Több. ̂nosértéka, ̂ é^ püy^b^^^^^^^ a^{páty^t^érA7orsol^WA'h>a,alos l'efyi^en^S^ T^tSwöje' es az

^'m^püy'azók'ídenlétében'kell megtartani. A sorsolásról jegy^Skönyvet kdl késüteni.
(4) Haapályá.atí knrás^sként"T"; a^ym:t^ a^S^^ ÍS

'?^S^?^1S?i!Í^?'SS'?
haláridejének lejártálól számitott kilencven napot".

Uria ttélete az AlaptBrvényben biztositott tisztességes eljaráshoz valo )og^8é^lmtí

S'S^'^IK^^S'.SS^-
pályáiitl meüett kell donleni".

< ^m^í":?rá2fs>íss^. =^?S
dSntést hoz az Qgyben.

^STa mdy'az aiperesre'kötde'zö, az I-II.f.-u birósagokra nem vonatkozik.

oeies a felulvizsgálati kérelmében tehát nem is arra hivatkozott, hogy a;z,I;"^úur%k,a48' ^a?S^IXS5^J^eim^^ ^ett:kTO"^^^^
^s^^^s^^^^^^^

jogszabály nem az I-U. f.-u biróságok eljárásáia vonatkozó szabalyt tanaimaz.

49. A Kuriai ttéletbol a Kuria Alaptö^ény-ellenes djarasa_okm_tíma^ to^^/^o,J^
'' ^Tendelet78. "§'(2)bekezdése alapján az alperesnek mindenkori jogszabályi 1
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50.

^^v
pontezámot kapott pályázat nyegen.

s=s^^^:^^:SI n^
történt.

^CT"k^ám^^r^Ti s t^s' ^N?^
5E^^^^m^e1^?^ ^sr=:
^ye^pcrraTem'hivadcozott. ilyetaKúriaÍtéletesemtartalmaz.

A aaK-^^ít^^^^^^s
^EEíía^^?^
(Bnihetetí"a nyertesek, illetve a vesztesek személyérSl.

". A..^s^A^^P^^s^^^^^^^

alapján hozzált meg.

A  -tós^^l^ff^$l?^:^'d';resnrf^^eS?SS

51.

52.

54,

55.

^S^^^S^^^^T '"Mi

56.

57.

ömnagától azt sem tudta, hogy melyilc a
Jegyzokönyvben foglaltakn tudott egyedül hagyatkozm:

^ ̂ ^^f^^^^^s^1 ^^'^í^ra ^ltoMsU^ap^a^^al^t^^^

 3 bekezdés)".

mö^^s^s^ks^k^^r?^
"^^"S^T^a ^l^TC^^^
^^"^^J^^E^Si^^e^^aU^e. é.. .s a
jogalkotó szabályozási célját vette semmibe.

^'^iÍSÜ^^^-"^'
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során

59.

60.

:SSS2'.Sa=S?^=?^>^^;-:r
" ^^^^^^^K^^^^S,8 ^''^^^fcn'iM sr;^^

fflapftottak meg^hogy a Jy\S^^^tí<M, niegalapozott és
páfy'ázata minésült az Bss
érvényes pályizatnak. . ".,.

^^^ozi^^s^TSXS^
s;s^.?^"ss:sff^"ia
'^^^^^^^^^^^^.. üuicsas
^s^^^y^^^
^^J08^^si s>t^é^??^^S^
^SSS^^^^^S^^
A^> - íwwv^ ^ ̂ ÍS
^^e:^^^^^to^ S^S
^^^^^y^^^='

>. ̂ - ^^^?te?=??
"'

=^^^S^S^O's=^6n7tóreimez6 kára
bekövetkezett. _ ^^

ú ítélet nein

64. Az Ítéletbe, ̂ ^l^ah^^ ^ntUT^eemeto^^k^an, :^" 

pÍlytaatróÍTanaak knrasir. ?.élnfm. h.o^tlm rrIedTé^etó'nt'"-''küÍBB>> fis/üwmúW^?Sk"^ Íeknye rtdró^*^>bi^^e^^u^^^
^rTÉrtékelés^Je^zBtoj.yvére^^^^  ̂  ^^ akérelmjao
^Í^e7dBnVott"^^P^te^^
jpu^Ifa^mmtoteU^n^^l^KU^^

rsys^ -"-^
lehetésége.

61.

62.

<ltélet4. oldal, [13] l'ek.. utols6 m°'"lat
10
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,5. A p>ben -fc^o^^^^^^r^^^^^
aÍpreresrészérol,hogyakéTelmezöpílyá^tob^^^ne^^^5^"^^^^^?S2i55í^S^tas^^B a

'fSériegeÍéséreafdalvizsgalatidjárásban nmcsjogi lehetöség.

67- ^r^.^^'^, ^^^^^
^í^'s:^^^^e^^K^e

". ̂ ^^. sSS-SSS'?^'^^
^eefeÍeliek apátyáwti Idlrás íltaltámasaott kpvelelményekneK /.../.m<j

69' ̂ ^^^^^s^sy=o
^tote btam'tyen okból ne lett votoa nyertesnek nyUvtoithato.

T. ^-^s^riS ^^

^S5^^§5^ s^^=
P^Z^St Fogerfebirósági itétet minös k.

- AK>"a^=.^;J:?:StéS^.ff^ss?
SgS^^S5^^^gsc =on:

m"mdenfajte"megk8tfanélkul dfethetett a pMyfeatokrél.

A Karia ̂ éko.>^v^^^^^e^
s^s^^^^^?^^1;:=
pályázatot volt k>teÍes uyertesnek nyilvánltaDi.

^s^^si^ss^i?^?^]S
egy djáró^bíro^^a^j^be^^n^^^^-^55SSs?^sr%^^^=^'"t'a

72.

73.

' 10. ssz.-újkv. 2. old. alpcresijogiképv. nyilattozata.
i Fellebbezis 2. old. 7. bek.

11
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fok., ̂  a P- ̂ s Al.pt.rvény^ ̂ . tett üsz^e, e^oz v^. jo^k
sérelmétjelenlse.

H.3. JOGORVOSLATHOZV^OG[Al^VÉNVXXVm. CIKK(7)BEK. ME

>: s.'sss^.'s.-s^sasss^s
sérti."

75- ^z^^ss^ff^^?SSSS
^s^^^sssz%, ^^

]ogo^latíjogwtotta}Offleddem^^J^^^^^
J^ss^^ss^^^t:^a^s^
'Smo, tényezo befolyásolhatja^ebbe^won^^^^^^^^^^
'eÍmtézésére meghatározott ^ hatándö,_ja^ a , s, a;e,^e'^'g'^'~i;^at, Indokolás [26])
megi. merhelő, égének^éwleg^h^g^^^^^^^^^^^
^^Ssrs^ r^s^^^'^
^tarozat^ABHWS, 182. 186. ]. "'

^. -^^--^s^s^y^^^
i^^i^^s^=^=

77. A jeleo ü^beB ̂ . -mbe-^^^^y^s^^
77 sSi?=^s^s^&:i:^^=

megsemmisttette; a jogorvoslatí jogit kimeritette.

78-
kövAezméayeként fdmeriSlt_kara^az ̂ ^^. ^tkezményeként ö'maga köAtóscn
^SE51ís^^s=^s:=t
tartalmazott.

- s=^s?^5^SiS?s;?-"-ss
^LTA^rSkTSdítU'érv'. nyesítfailehet. iségét.

^ ^ri^érsm^^i^^ S^^??^
80 SS5^^^^^=^S=

j>g-

9 3124/2015 (VU.9.) AB faatározat ladokolás [43]
12
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.. -s?;.'=s;s;"^Sa:s5''-'K;s^=
^rZenMmmiisé'nyaróníttathassa a biréságokkal.

- A^ító^^s^se s^S?^^
ApaBaszosegyébkenta^d^^n^g^^^^"^^
íS5?toS^^^^^^=tffl5rtadöta  lai
Itélet.

m. EGYEBEK

S,' Az Abtv. 27. § b) pon" aUpja. ̂ént^o^k, ho^ a k^on.k a Kto jogerös Itelete
eUennmcs tovabbijogorvoslati lehetösége.

34. Az^v. 52. § (5)^és ene^ ̂ nt nyU^, ̂  . ̂ ezo . nevének
nyilvánosságrahozatalahoz nemjíirui nozzi.

.. ~^. 3. . (O^e^^do-^-^^. O.-dece^-lO-
én vettük it - megtartásra kerillt.

3, I ̂  ^"a p^. pc^^ ^ - -i m-   ("pp-") remteuE ezései

értelmében érdemi határozatnak. mmosui.

". "^^S^W^^S -'"-
Tisztelettel:

dr. Kodela Viktor ügyvéd
kérelmező képv.
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