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Aliilíi'titi (h'. li is-i/iiiyi G/il'ioi Kn'i/iiiiii i"iE..jyvc'd {

nevében és
képviselel. Rbeii, az F/.1.. száin alatt csatult ügyvédi rneghatalmazás alapján eljárva, az

AI]<oi:in;']nyl:>ír(')'Kii|i-(')l sznló ;'()lt. cvi Cl. l. törvi-'ir/ (a továbbiakbaii: Abi-y. ) 27. íj . ilapján az
alábl'ii

l^r](''s//i. i''m c'lö,

Kft>"V. 35"S47/2():!. 8/7_._.<án'tt'i itéletének (a továllbiakban; Itélet) és azok
szoltjáló luizigaz()atá;>i tiatarfiZtitok aluptörvéiiy-elltíiiességét, é;

43. §-átiak ni!'>|f<'iclö(*ii íir-intnisitsf tn<*c), a:f. alabliiakbaii

Kéielmünk ii](l()l<iili'isrik(-''iil a'/ iiliililj ii ikrit adjiik e](i;

1. !\;' índii. t.'áiiy bfiryú'ji'-isít>i;iS< töivunyi ("; forn'itii kövtítelinórr'

ii) A pertölténet (:.:, a LRnyállá'i iovii. 1 isinertetése, a joyoivcislai'i lehfitnségcl^ l(imeril:tíse

A Pnnaszossal szembtín a NPII'IZRÍÍ Ad< és Váinhiviital Kelel bii(la|>esti Adóiyazqatósáq, :] (ri
Lovábbiakban: elsnlbki'i adólial:óc:ág) bRvallá', ol< iitólagos vizsgálatári. i irár'iyL ilá ellenörzésl-

iolytatoft le álfalaiios forqülini ;<:ló adóiiernbfin. Az ellenör/és megállapitásai alatijárl születetl
ineg ;:)< p|:>ofi)l<ú adólinrósng 36?'i77'iíic)d ikl-ihiszainú liatár<:);al:<a, iiic'lybeii a l'anaszosnál
.-. KÍokülönbÖ/c-'i. n /ilhpíloii iiiecj; l'ovdl)!'jn <Kt()i )!!"?.<. !<.]( >l all<r. il['!"i(:i/'<. )tl' (.. "., k^stídfílnii |)ól'itíl<ol'
. >/;]l>nl1' ki



A !J. iii, iwi:. \i i'lyliuki i ii. ii. 'iiii/. il. :. il :/('iiih:iii fc'ilchhc.'CKi If'i |'"'i/i(;'ii cld A (fiÍRtilii'/P', idlylAii

d)nii Ncnzcli Ad. 'i r::, V. iiriiiiv. ii. il l^llcljliviicli l(]<i/y. iló;;. ii^., (ii ioyáiiliii ikli. iir i]i. !':;oi|ilnl<u

,:](loltíl::ósá(. ]) 71)f'i i/'Wi'i/ iki. iii'i'anrni'i licitíro/atívi il m. elsöi'nki'i lifliíiro/ainl lii'lyl. icii li;iqyl;i.

A Pf>i":>m ,1 irh'riOtll'oki'i djálml.risáy i-iat'ározat.wiil <^eml:)eri keiesetei fcerieszK'tt elö a
Riváiosi l<(i/ii), i/(), ]I.T. i RS Miiiik. iiiíjyi l;iró'"i<.|ii;'il i\ in.isorlfnki'l adóli. ilwA] lial-árnBli-aval
s/ririhciL l((>l(", <'i^h(Ti hiv'nlkii/iiii . v . iil07;i;> rcritl|(;l(]l s/'óló ^(i():i. <''vi CXII. Ltíivciiy (d
idV. 'iiiliriklMii: Arij 1 'H i] 1, 1) l]['kr/rii'", rrr "', .'illiiiiii, !, liiiiiy , i/ rlt ;[ifnl<ii .. itlrihntóscii)

il. ii. ilinalr, j(ii]. i:i iiirir, (''iivc IKI/I. I iiii1 !] li, ii;]](.)z<ii^l, . ]inyniiyil)t'ii <i liaiaiozrii n'ieyliuzütalara a

iDivAiy felliivoli iniilrlkc/i;:^' lilii il rlöfll W iiiipo'i liai'áridöl túllépve kerüll: sor. A per soran ;i

Panasms el(il<f, ?itci irat'. 'ilian llivatl<vol:l 37. Alki)tniánybiró;:, áy 'jl'lQV/. (111. 10. ) számu
határozatára (a továbbiakban: ABI-11), és aniiak azon megállapitására, miszerint az
Alaptörvénnyel c'llentetes a közigaznatási szerv olyan eljárása, amel'/tien a liatároz;)lJTOZcitali
KS szankcióalkalrnazási határidöt túllépve szab ki l.iirságot.

A 1-iiuciiii;, ] Kti/ii), :i/i],:iró':, i fs Miiiik. iiiyyi liiió',;iy (,1 liwahfckban: tíirosay)
21). K. :i2. t);13//'01li/:i(). s/ámú iifíli'ióvc'l , ;i i]-i, ifi(Xll:cikú adátialó'iái] lial:ározal;át ,n elsöloku
adóhntósáy liatórümtíra i;, kii.erjcclőcii ;i/ nclóliirsáy l.el<iiitcl:ében hatályon kivül lielye?LR. A
[iiró'iág mt'c|állnpil-ol:í, :i, liiiyy az Klsöl'tild'i halározal' rnegliüzatalára a 60 napus jogszabályi
liatórido clteltói ItövKtöni l<erült KOI . A Bii^ós. ii:] il(''lriélx'n hivritkozotl: a/ ABI IJ-I-R, <imfíly szerinl
a7 Ala|il:(')rvéiiy XXIV. dkk (J) i:"-'!<(^d(:'séiiiil tíredű tilkui'nii'inyo1 -; lyivftclnióny, hogy n

j(j()S;al), 'ilyl);iii mciili. il. iiii/oil li. il. iirin Iric'ltfíi1 l<övfi:(ÍKil i ncin .>/;il)lial'ó ki minkaó. K.imutatotl'

uiiywicikkui . 1 KI'IIM Kiv. l. :l'), /;)0/. ^ll(i/(i. :,/-iiiii'i il(''lfl;(''rr, iriuly itnli.'l; m Alll 1:1 mE'gállt ipitasai

iiyi iiii. lii i(K)/iiciif, iiixjy d/ , iilnli, ilú;KUjli, il< ai Ait. Uii. ij (1) bekK7<lésél;)en nevesftetl'halándö

clltiltóL kövftnc'n iiinc-; lflic'tiisói|y , )i. lobír;;á(]oi: all<alniazr)i. Minclene fíyydemmel ci Biróság
inegállapította, hogy az eljárási határiclö túl!epése miatt rnind az elsöfokú, rnind a iTiásodfokCi
liatározatnak csiipán az adóbfrságot l<isz;ibó részR |ogsz;;ibályséri:ö, ezéit a liatározatnak csak
e;en lészpt lielyezte liatályoii kivül.

A? uerusi másodfokú aclnliatnsái] a üírósáy ítólelevel s/einben felülviz'.gáliiti kéi-Rlniet
terJHuztetl. elo <:i Ki'irinnnl, nielybfii kéi i:e a jogerös itélRt l<cre';ctnck htilyt adó részében i'örtéiiö
hatályon kíviil helyezését és a l<eieset: Rli.itasíl:ásál:. Kérelmében elöadta többek közott, l'iogy
az Art. szerinl az aclóbíf'sát. i kiszabása kfitelező, így a jogsrös itélet aclóbírságol: lialályon kivül
heiye/ü rendclktí/éw joiiszabylyséii'n. Kéreline kiec|é';zitésébRii liivatkozott az
Alkotiriányl. iírósAri 17/^01'). (V. :!(). ) .. znmi'i li;'itárreai:ára (a tnvál)biakb;iii: MW), rnRly alafíián
állitása szeiiiil oiiiii. iijátj. iii , i/ iiiiyiiilézc'. i liiiüiiclö l:i']llc|:)Küf iiiiütl I'ICÍTI, c'..ük rnás, c]la|3jugilag
cii.ékcllifc'Lo ..(''li'lrii] nk()/n;"']v, il iHjyi iii Iflift ;; h<itó';;']C]i filjárns ii;;zl'cssEglel<"ii voltál.

nic(|nlln[iiiaiii, A !'nii<is?o'. ,, !<iin, ]ii, 'il (-'"iLlflkozó l'('lülv!Zf>g<ilali kérelniet teijes^tett' elö, a
liiílbuili'ükú . ulnli. iios. iq riiiirk c|[il, r. ii, ]'"il kcitr ;] Kiiri. ilül.



A !-'!<. !.. |('k. ii jiLni'i!i, li!)yj(. Si;i |').. !Íki^t^<l! . (!!)t(-:'Lt, KÍV. V.. Í!>, '^';//í't). í. ;.V/. :^:jn;Ú Ílültí(:(')VC:;l -..!

jQd;TOi. !ií:li^i !í. lil!l\/!/l, i. j. l!<ii! \'^':\; . i;'1!! ii! l;'l i K. -f'ii i. ^irk-K. lf ii í ip^/(''t ÍK^ÍTÍ erínive/ d íc1 1ülvi/S(.i<-]laff

kérrteminel tiiinadoil lós^i ii. ili'iiyoi] líivul li i.;!y(:',/l:i:' i'x a kc'i(:",(;icl irlies !<(:inii;ii ;'lLii>]sil()i:l:a, A

KI'II'Í;;! ItclRt'pbeii liivatkii/ort a/ AlkHl[iiányl)iró'>á(] Ailll, ) haiánizatBnak [74] es |103
bfíkczciesí. 'ii'tí; lovábbá idé</E. o d haiáf'ozaL |.LÜ(>| Dektí/dtíset,

ÍLt''ltítélx'i] kifejl:c:'li:e , :i Ki'llici, liuijy a l'síió'. ay joyuabály. frtufii helyrzl. t' iicitályi ii] kivíil a/

:irlniiaió'A)i h. iliirozatok cKlobirsrigra vonatl<>zá részél;, a ['aiiciszos a 'wCTnkdó alól iiein
inciitesüllict. l'vw , }/ ii'(''lfl '. ÍCIIDÍ. íi 6(1 ii. ipo', ti,. ]i, iiidű iiiH();>frtésfí tényszpri. itín ineyállrii'iiiható,
(Ití ;! tic;7i-f. 'ssét)f"; 1 i, il:('!-;a(-|l r'lj. 'iiiishoz v, ::iló jni|, iniiil: [ilcipioi] séielnie; a halnriilö iiiiil,-r;zi';is rniati'
rsik fll.ihi in a/ c'. ctlicii vnlu'. iil inr(| a/ ABI 1<' iiyoiiiáii, ameiiiiyilicn n hiiiósny kescdRlmc miati

az ügyfel íil. ip'[ix]. i rps?j()(]o;, iiv, )iiy. i] t|y. :]|<orlíi;, <lil:)i][i l'iáirányl; szcnvt'ili'ti.. A l-'üiia'3ü;> iiern
hivatkozotl a lisz'l.esséijes licitósáyi el]<'ir, islio,' Rizoclö joga i-észjogositváiiyait illetö 1-iátrányra,
jntjséi-Rlemie, irpgjplölés l]iáiiyál);:in ;)iiii;il< eljnrAs egészét érintö értékíilésére iitírn is
kpriilliiAt'Li M)t, piiiiel< l<:)vel:l<e.'i:el:)('li <i liirósáy teves joyéitdmezésse] áli:i]3itotta iTieg a-/.
, ]l,;i|)flv m(>(|a''ilrn''l;, iiicii nciii i(|íi/oll, liiiqy ;i '<i"':S(lt'l(-'iii d/. ilfjy értleiiipic kihalül:!:, v<:]()y a
Paiia;,zo', l >tóilkil lováblii joi);,ói(.'lt'iii eri:t;. RcKj/ilcl.te tdvnbtin . 1 Kúnn, hngy ,:i/ Itp|i:'L tíllcn
tuvábbi feliilvizstjülaLr'inak nincs helye.

b) A jogorvoslati lehetőségek kimentóse

A fentifík ig;)7ulj;'ik, hoijy <) [x:>rben a Pi-inasm;; az összes fóniinot kirricritett. e (Al)lv. 27. § b)).

i:) Az <ili<olni<'inyjüi|i |>.)ii, i". 7 hriiyi.ij(';i;;án;ik liritriiidejc

A/ .(ttílcLt'i: <:i Pari<r;zoss, <l 201,). fv (iki:dl)cr lió íi. napjnn kö/ültél<, l::lihez lcépesl a 6(1 nupoí,
alkotmáiiyjogi panasz flnLt;ijst"?l(i"ii lidl.árirlo ^019. év rlecernbei lió 6. iiflpjan jái le.

cl) A/ in(tíiv/Hiyo</ó f't'ii)l. [vi. is('''(. )(. 'i!ek l)(?[nui. 'ii. '")<:<"i

/\/. AlluilTiiFiiiybirósAi) hoiili ipji iii Inlálliató inii]l:,:i alü|:))flii épfljük fe! panaszuiikat:, mt'ly a/t a

tájék(Ktal:ásl: adja, liogy a ]j0lgári eljnrásokbrin a felperes, érintettsége riRin kiváti külön
bizonyitást.

.lelen perben a Paiiaszo:; fclperesl<ént l<ívánt igényt érvényesiLeni, az alkalmazcindó joganyag
a kö-'iga/'yatási liatáiozaL bfróüági feliilvizsyálntnt r; polc]ári pernek tekintette, szalrólyozta
(1952, évi )I1. töivRl'iy).

e) Ann. ik hi:'muictís<i, lioi|y <\/ . illfiiiil ciliipjoysérslc'ni a birói döntési Krdembeii Ijcfolyásolca
vriyy ci relinerüli KerdRS , flf:]|)vei:ü alkuuii, 'iiiyj(i(. ]i jtílentö'. sqü kélilés



A P'.iikis/'o1. u i. . >c-j. , ;:'ijnj'n<'. l'ii. ^ 
".

)íf; ;<"^'|i-ii ;':i:/ lií^ltíl i^il rk-'>!i'iJ)"'f'i E::)ísí'nly.. iso|[,. !; f;'lv''^t a/ ii'í:-lf:'f

iiK!üi<ofasj <}/ A^l 1 ; vf'l l, /'oií>l"i|! -i'.l, /;', !!í. j(jö Alii; !. (ii>. :[jdli. ii. Jii..i;-fiii. ;s(jyd lir U-iii !!PJIÍ \'fi. /';^<;ili'<),

Uijy;'iM, ikki)i .. AiílU'c! <l!li1 n';''^' iJi<''ij. !H;!|fii. i;, i if'i'j/ii;-!!, i"o\/<)ui?>] ;i Kiit!;'i oi'Kc'iiyesett

()l. li)U)fVi''íiV Wi inrit i''li'(:'!iiií'''t'(;- , l/ Ai^'i/; s/(Wi;^jfíl, i!t.*!;) iii(i(. ikoEi.<J/ li^jy ^'/ ^l'^öfokú
ddnhat'ówj kówck'ljiK. ' ITUÍI!I itrl *!n fiii'iii '^~/. üqy órck'iriói, továl'ibá indykoEa^í kölfílc'/ei'i'seget

iiieysxtíyve eijyKlk'n jogszcii-idlyl'it'lyet stíni jelölt ineg, arnelyR t a Biróság itflete ine(|'>f:ii:p[i:

vulriri,

alirotni. 'inv'i ^SK dökoiása

a) Az Al.iiitörvény mf(:|l, Ril;títt rpnclRll^ezésftlrifik poiitos inet|jelöl(ise

Aliiptörvény 28. cikk; XXIV. rikk (1) bek(::;dé;, e; XXVffl. cikk (1) cs (7) bfkcKclésci; XITI. dkk
(1. ) bekezclése.

I')) A mfcjscímmr. íi'ciH kc'ii bírói citjiiit^. ^l;ij'K"}i\/(''!'iy"(-111('i)t"'-;<;ílgtiiu1 k iruloknl/)fi<:i

es'ii'l 'i^nriixsii az ei

ódelméi'öl szóló (iyyezinény 6. ciktténe
^oiri )ii?ijvheii! rfílfívái'!i't< Iköví-'1

:t-yfi!É.. r^;<*>

szaüadsatjoK

íámasztott,

Arrü vunatkozóiin, hugy eyy licitároz. 'it rnil<or felel meg a tisztességcs eljaras

követc'linéiiyeinfk, niinrl ?K Alkotn'iánytifróság, iriincl |')<--(:lig az [::ml)eri , ')ogol< IIU.iró|:);ii Birösága

(a továbbiakban: EJEB) l'öbb cvliztidre vissxatcl<iritö gyal<orlata során rószlcte? és objektiv
mércét alakított ki. A "faii" diarásnak a birói gyakoilnt által kijegtícesedel: inéicéjét a Kúria
Itélete liein uyi. ir]d ini. 'ij.

í\i (:J[:l:i a birósáqok által ineijliozol. t döntésel< kapcsán - a jelen iigy laeinpontiából is
lelrvanfinval liíró (.ör(>l:lRn c)yal<()rlal'a, a7 alábbiakban ismertetRlt ítéletekböl olvasható ki.
l;?fil< 'i/tíl'llli i1 !.' ('liilin l |0(|iik ('". dlri|ivftö . ;/<il];)u'iá()()k V[''ilcl]iii;'inl ':;/oló pqytVinpliy (>. cikkRliRk

.
1. |itíkt'zil('";[''lx'i] [II('I|I|;III;ÍKK()I:Í lis/iK'.séqes eljár;i-;ho/ ("/, ;//. ///,. ;/') vnló ]oi| inr)<|<il);:iii iDnliilja
a mccjl>. 'lelö"n indukoll. l. iirói tli)ni. t"il]f/ Vciló jogol.

Az E'gypzmény G. cil<l<e (lel<lar<]lja a ti;,7te;.sé(|es Lárgyaláshoz valójogot, A 6. cikk 1. l:)ekezdése
'i/ptiiii "Minflenkini. 'k joga v, :iii :-]irri, hngy iigyct , :.i t.örvény Altal létivhiaoit fiit/getleíi és
párl'iiti"ii hirósácj íisxt. ességeseit nyi!váiinsan és é'szeiü időri helííl táiyyalja, és hiwzon
hat. írosihit fio/fjári jogi /ogdi és kötelexettségei tárgyálvin, illelsleg az ellene felhnzott
tMntel. ojofii vádrik nwgrikipozoltsáfját illetaen,"

A tisztességes eljárásho/'való jtxjot a juc)álli :]iniság kovetelméiiyfiic'k fóiiyébei i kell óltelniKZiii,

ciinply mí.Kjábnn foglnlji.i, hogy a pcrcs f'('lckn('l< renclclkezésra l<ell iilljnn ('gy olyan liatél<c>ny
joqoivuülal, >imely leheliivé teszi |:)t)lc)áli icgaik éivényre jutlatását.'



A liit'Ob^q !'i<:ji:<jroAiCTÍ ii'i^nipii ki.. >ljkiili. ('|yj E<orl;:il swr'ini <:i kövpikfí^o l'iói'í)t'n köftiln'ieny, es y

<v fí/ck !<íiiél. jí:!fi Ci'v'-iiyel,ii)o, , :) iicnekony jüNOi'Vü-. irii. ho/' './íiks^jes ipii"('i:clí:lk vi-/s(j<-:il<-ii;d
!.>/i|kS;KK':. <'!hÍ!0--, liCK'jy Í'!';í''t), il!j['jÍ!li, i!n l^í|yí'lll <i/, itOQY '. '/ <KÍOt'i. hff'ÓI i'l ". ii Ül(.'!' l'l'tfíC|fef(-'tÖ
ídülvi/'su'il^iol f!yi !|i;u!' ^

i, d tnncjí'dlebl. í^/'títl döiiltís tói'ijyd
lif. <. < i'irióc'i;. /iihöíjv 9 h'^-^s.w.Kcitot mr-;gho^tt Hí

hL :. 'i Jii'i^VSÍ-^ irli t'^lili^l/ i>":|ti;'lt.Üi-* w. ii'jóiiyc"^: és i'íiií^ylygK-'';^ fí'>|lol'. >bí^yí*!'. -;i

A n(?vfí//ei"i. hnrorn l<(.)ft. ilrT'ifíiiynfí!< tí("jyi. U:í;(-;''Sí''l!"i keli í'eiii'iáilnic. ), s

inár ncni bfazéll'tetünk ti'iztesséqes Qtian

Jelen i.igyben a máiiodik é;:; a lianiiadik köriilmény vi7sg;ílatának van jclentösége.

A i'násadík körülinónyhfí/' kcipcsolódóciii kiinondiíi 6. cikk rn^cjséttfítifíi: m F'ii'B a 'ffíi'ra

Wnningcn li. V. konl'ra llollaiidin üyybsri "lia bÍKisácj viss-'iiijtasíi. ia, lioyy l<i.iloii (löi^tstin oly. 'in
i'énykérdRH'laöl, .imelyek ;i]a[:)v('l;öel< ;iz i!'löl:tp folyó jogvita renflczesclicz."

A hannadik knriilniény vi/;,ynli il::i köiebtín niuii[lt;:i ki az F3RB ü Potix. 'kii és tliibi. ik kontra

I. KivjYfilurszúg iii)yb("ii: "kövflt'lnifíiiy, liiii/y a/ itélf'léisRii , '-i bírosiif/ yizsgalhassa a

fK,n, l>:<'ffi. vril. iiiiriiiiyi ''.i'iiriili i''! vri:, fHiiiln)! ponlirí, diirlkiil, liotiy hi iniir'tyik vizsgií/dhít

viss7i} kcllí''n(' ///,. /. './/.'''.-////, c', i}0(fy i. H. ljoii vilni.jo'-i Inclokokal. t'ii. 'f:<. )sítí{'>(!kl"^.

l\7 elöljb idézel. i. il:élci teliát l<imf>ri("ll'i:], liogy a birósáqnak jdgdl: l<ell bi-'tositaiii aira, tiogy a
felülvizscjálai :,oran a |>;iiias^o;> valüivieiiiiyi éiclcini érvét rnegvizsgálhassa. De, ami egyl'eiöl

..^í^-yf^

jzsgálja, és ha
azokat elutasil:|a, cnnfíl< miéi+jr'l1 azl' ÍLélRtélie]! kötele'i yilágosan indokolni,

Az Ankerl kontra Svájc', Vi. ilainii-il: a Centrd l::iiropf :i S. R. 1. és cli SLefano l<ontra Olas/ország

ügyekben inonclta ki az EJtB az "eljfíiás egészének ériskelést-i' doktrínáját. Eszerint az, hogy

egy eljárás tis/tessóges volt'e, az cljárás cgészének vizsgálatával állapitható meg.

/\7 [:.ll:l'i , 1 lis7tnc, ',pgcc. f'lj;ir;i'; kficl'in Ix'lül az pc'res ic'lel<jogni tRrjprlRlni(''nel<, l<ülonösen ezen
iogok hntékonysny. 'i . i:;r)el<l;ir-;l)()l is viz';(ji]lixi a |)Rif:;s felRk fii'vKÍnclt, indukaiiiak iff. itéletbeii is

megjelenö kellö iii(lokoli^ii(jái]. il< .. /íilc;pi](lü'iRnél. A' I:' ll':ti 'i/'frinl. ti perns eljarásban részlvevii

ielekiiek jtxjuk v<. ii] :IIT.:I, hoyy t'löai:lj. 'tl< az üyyük szeinpontjából áll:aliik jel(';iitösiiE'l< és
rclf'Vi'insnak tartotl és2n''vét'elei!<et. 1:;:7 :'i jog a.'onban csak abban az esfitben l:el<intl"ietö
haiékonynak, lia a? észrevRlí'lekc't Vrilúbaii tniciyalják, vacjyis azakat a perljíróság rnegfelelöen

rnegl'ontolja ("hcilékony jog elvtí'). Azaz az eijáró biróság kötele'
rnegvizsgáliií a i'elek áltiil elöterjeszteU baadványoltat, érveketés .. :i

1 ni;'wi i0t;iik l'u;. j|i. ii liiiris. 'i;;, !: Kc/iköiiv^ . ' ri . itJ-ffii, ^ 'i. ^. -. i;'-;//I^'/i''AJ. wh^; ''.'. '. :l''^j. lü<.. i, (fw';i^/^"-L'f, "Af, j'_!}... HlJN pdi,
' A b!:l;tí;d(:>5bpn n'eF. tOj'.di'[i, 'i;'oii koyer'''ljiii'r"/'. '";i-'i .'.) t'i[;ls.;'i;'. /i i-'')"i;-;'\í'7ö ji';'>!'''ti()(-'!i inLin^i'-!i,'i 5'i: lí:. :isk.'i koiih'.') <i'.'ifjc: Vi.iii <}'.' 'i h. ii', --. ^oiit'd

HLill'jndD: FJ<:'II.'? ku;iii,i i !j:it. i, iyi :-;ii^.



:v l 11-1:1 ;i jic'i-e;, (li:'l. ^ i'in. 'iiikik tKricilclmf köi'KÍjen 1. 1 n. :itsi<i:)iiy joi] elvével kt tpcsclnibdi'i

[ Dliiii/iít ki ,;i "lál'-/, iuik ii .iiri. 'ij. ít". /\ /\i/r, /(, i kiiii/i. i . :iV, íj(iiic^/\ itín 1 ici/olA il'élf'l'cliRi i liiii igsúlyo-'la
az l'IW a látoitok ioni'o';;:;á()fit d/ i(];)/i>ac|SHili ic)ÍL. itá;i tekimetKbRii: lii^tu'.itarii kell, lioay az

Rlii'ira"; i:iszie;stíi!"';i;, pqfi iiyilv<inv<i|n |p()yt iii.

/\. ' \1ÍHÍ ;u l. ltóblj l lcldiifli kiiliiiiösfíii ii<>jy jtíltíniuscypi' iiilajilonitoti; <) látszatiikiiak', (SKrt:

külonüsCTi iontus ine<]vi/'S(|<'iliii, iidiiy [nikfídl ktí/rlte a? t'yye;, ii<iy^kil 'L.

A hntékony }('ii] (".. lvári(";k (''!'v(^(yfl isífl(''sc1 a/'oiil'icifi Dtíni ii'ienil ki ril.)i.)'-u'!/ i'KKjy a i'íjc. ji-stlarní

]oi)'., /;ili;ilyi il< lcl ici:n"ó ilcs/ik ;)i 11 i;il< (''i vA iy<. 'siil(SSf''i. A "/,w iriiil' kövelelmPiiyR, lingy a peres

Iflrk eivcil i'"1, i",/i('v(''i. pli>it vnli'il 1. 111 iniciynlj. 'ik, nkkor a l. 'itezfllxik icóiifljáliol w kövelkezik,
lioijy cs. ik , 'il;l<i)i- l:i',7ir';'. ót)fs ;i/ fljnr. 'i'i, li. i ciiiipk Ini'hnto nyorna v, iii.

TI. Az Alkirtiw'inyhh'ósag jeleiii ügybeii i-olev. 'tns hal'ározatai

Az alkolm;'inyt)imsái]i linláni/atok küloRi'ejCTsl ii'isztíl'oglalúaii l'nglall<020tt az
Alkotmánybirósái) 331. 0/20:18. (X. 16. ) AB hntározal.álian. Az Alkolmányhimiá] elöljái-óbiin
idézte 31 Abtv. voi](ill<oz(i reiiclell<K2(:";tít::

"Az Ahtv. '!'). íj (1) l-icke^dése szt'r/nt, IKI az Abtv. eltérően nrm rendclktsik, ,n
Alkonnánybín'i. vig clöiiitse iiiindeiikirc nézve kötfltsö.

A licitározai: a 'i/MI/. (fl, 21. ) Ali hatómzatban, illstve 1. //2Ü16. (X. /'tl. ) AR hat. 'iiozatban
i:ni]lnlt;ikai: irlc/vc kin'iniidta:

"iiein t. ilio/ik ci /wvs'ii /tik ÍI/I;I'/CI/CÍK;Í kötvhe, hnt.iy fíivfínyi szcieznek u "37 Aliiptöivciiy 2'1.

rikke (1) hekc/i'lésfíhc'n mghilhikii. ik, ,. imRly svrint >[ri]z Alkutinánybiróság ;a Alaptöivé.ny
vétielniénsk iKtj/öhli üü'i vt'<. /\'/ Mkol'iiifítiyhiinsg h:irvj:;úlyo7.7a: az Alaptörvény e dkkt'
rnff/fyr/é', / /ir.'ii liimfíii iiz Alkiitinányl:iiióSM; Imlvlewltséijóvé t'e'. zi, hngy az Alaptön'énybe
liika/. f) híró'. úiji ilüiilé:.i iiif(j;fiiiiti/';ii:f fí; rsili, il i': é/vé/iyt s/eiw/eii 1:17 Alapi'örveriy
normalwirarfhiábíin betöll.üit legföbb aerepenek. Ezt a?. alkol'mányos rendben hetöllntt
kiemelkedőszeiepetbontja kiazAbtv., inintssrkalatus törvéiiy 39. (j (1) bekezdése, amcly az
alkotmánybíróság/ hfitározat rninclenkire iiézve kölelező erejét állapitja ineg.

'seWert ..-1? jmialKa

//

'fszs'íá,

^iíí ^rw-T

Mivr'l ,:iz Ahiv. .Vft /;.' (1) liekes:lwe rilapján sz Allwtmánybiróság liatároi'atii mindenkire - igy
,7, Rlőtiiik i'olyá litjyhf'ii fi'/wrí /mósSijnkr^ /:.; mr'lr'msn'iiif'n - kölslem, 37 AlknlmánYhil'ósáij
itidítv. liiyrs ellenorii, viz'y^iija, n, '. zi/ksef/ csclBn , 17- ílclel iiictjscmn'ii'iitc'xvcl (IIVÍKO//ÍÍ, lii>/y
inegfflelőci'i fírvóriye'-atíii-t'' a l'aróságok a

alkotinányl. iiiw.iíii. ii iiatiiitK'i.ií iilti. i. iiiiíúiiyos í'tit'tü!iii:'ii

V-l lllllir'l' Í, ll(lil. i "!r-tf!!, l:l;, ! .'il. 'X.' t'/ld;:! ];'][)dl i ;. <.l|>tf. ! l'il" i'Uj'. lli.l



1 )í)ni'ó'. i:rthí. ;n if;; . -i. K; n .... Alkiiim.'snvhN'o:.;. ^ . :. '/-!i!i^ (V, ;/;. } At; h. iifH'o/^E'ii'

,
/L: A'k' )t'Ht !nyh!íi>'"'tq , / :!/<nli;i, !!;y -ih\- . '/' r//-^' ^'^}y koi ik'. 't^ í^U'h'iíezésfi soíun

ailwlniiiiiytr-i l'. in'<"i"íiiii '. iiy'. '. ltfi , ill. i/iíili, ii 1111'',, , iiíi, "ly(. 'k f'rgii luiitw:. hntíilvúiih, ezcri. a
tnrvmyalkotó, továhlw az ítéikfízíí bírósátfok köteh-'sek érvényesití-iiii iKW/cst az
alkoimciiiyos iog'. ik véildme sornn.

/VAIk()i:ináiiyl)író'Aj //?l')l:i. (f II. I. ) Al:i ."(, 'iiiiú liaüiD/ai. i l<ife|e2eite[i . 1 biin'. Aguk iiiilukol. isi
l<öi:clic'zfíi'. i'SKcjKv?'l Enqkiiko/oi. l.

A hfltáro/'altai] az Alkolniánybiróság fel. illft:cil:ta ;:i l. isztesséyes eljárá'; alaptöivényi
szBbalyainak vuk'lmi körfl)t> taitozó miiiirnáli?; l<övetRlrnényR l<et., dinelys'ket a biróságoknak az

ü(jy clbfrálása soraii l'eltél'lKnül szüki.éges érvéiiyesjl:eiiiül<.

A/ Alknl:máiiyl)iró;, ;K| a iis/'tesstítics fli;']i,. ];>lio/ v. iló jog léiiyegóröl ki.. il<ikíi:oi:l , -illásr>ont]át elvi
tíll"! ,. ] fi/iy'lii. (III [ I. ) Ali ;. /, 'iin"ii kö//picll li. itárii-'ntóliiiii iwjli ill'a o'i'i/c, ;'ini(::lyf'l' a kesöbb

ho/oii (li!iiit">filit'n i|y, :iki)i1ail. i i:oiiii. ili:. '' A/ AlkoiinAiiyliírós. K. i tíii'Rlmc'zf'sKben a Usdesseges
(. Ijdrasliw iíi^odil |(X| külT'be i. iiiu/ik. i li<itél<Qiiy birói jogvédelRin követelinénye, aniRlyszennt
a jogsttihályi Ká'isal ;, a'mhRn ,.ill<.otináiiyns igéiiy, licigy . 1 pR i-be vil. l' jogold-ól a biróság

érclembcn (löntht":;sen.

Aniini: , ) liatáro.ail: |2')| lifl<e/'clR:>ól:)('n (K All<ol. innnybiróság lögzítGti. e az iiKlokoll; l)iios. 'i(]i
dönl'éshez való ]u(j az l;tjye?rnény 6. (:ild<élx:n biztasitol. t tisztcsséges eljáráslioz való joygal
összcr(it|gR;, l:x'ii, nnnak (--gyik, ;i/ Ei|yc7mpiiyl:)(:'n nern nevcsitett elemeként jelenik rneg. Az
/\lkotm;'inyl>li(Kag <;i ll. tiáiozül'ban ezt kuvrtöen felhivLa a 62/^01. 1. (VII. 1. 3. ) AB számon
kÍMétett koiábbi [löiilp'. Rl:, dmely elvi éllt'l iiioiidta ki a kövei'ke7öi~:

"ec/yes iilapjognk e'. etébfn az Alkolm. wiy tigyanúgy hgalrnaz. -'a rneg 37 r/hp/og lényegi
tnihiliri. ii, niiiil v, ilanifly ncmyeli<(Ki 'sfrmilRS (pélii/íiil :i/ í:nil>en Jiu]oh Furópiii
lijye^niéíiyr). !^'r/</ii:/i , v mr'irklií'li . </ Alk(iiiii, 'iiiybíivs, ítj áll, il nyújl'olt rih/ijogvec/e/eni
s/inijc . ifiriítiikópii s'iii /f/ifi' , il;ic;. n iy, ilili, iniiit > nnii/rlkö/i (jrllein. 'üf'n ii'-. tiií'ibourcii Friiherí
Jüt/ok [lirííSi-Ki, :! , ílt. il k/liiiiili/11) jwivédelfiii ', /iiilje"i

Az iclézeti; döntés ;;]la|)ján egYKrLelniü, liogy ;iz Egyezmény 6, dkk 1. bekezdése kapcsan, az
E'IEI'i áltdl kialal<il:ol:t l'örfitleii gyakorlai vívináliyaiiial< srvényesülése a liazai peres eljárásokkal
szeinhsi] is követelrnRiiyként jelenik meg. í\7. Alkol'niáiiyl.iiiwág a hal.ározatton idézi is a
l'axquet koiitra Rckfium ügyben syiiletett döiitest, iiiritílybeii az F'IRB l<in]()ildtr], hogy a birói

döntésekkel szemben valanieniiyi clemokrai:ikus jogállainban elvárható az objektivitás és az
ál'látlial'ó'ag, amely Rlqfit ve. ';?\ ay öiikfinyi-s l'iaiusági é;; bírósági döntéshozalalnak, másrészröl

eiöüili a biró'.ági [l[)]ii:é:i]i(Kal:all)a veiel.1: köztji.'alniat és a bfrói döntés tekintólyét.

! -. I; :;l>]::. -. l4 .. i. 'l,. - .... ;. ;-rii". - i. :-:l i;i .. '\'W !>li 11 ; '\11 ^l'lil 1:1'>:-. ''.. i')/:'(1'" jl'! J;'IAi^ A^H ;';U'. 1ni. !';;. ; >f-/'''V)' (IIÍ. ^i*. }A[i

1l:. ll;11;V-)l

'. A/Ail'-f;i. i<. ifiYl)i-'.. -"^^J? iiir/í'l- [. ;'i;l--11-.. ?. ^ l. iil-. lin. ii f-'ihi'rx'^f nif^f-'!--i<it?-iti';. i?|;i!lol'i>-;;i >. ;//i'l '. [Vil. 'i ) W '-;. '(-irtn kö/.'pt'-li
it, ii. i;^/., i, i:i. iki.l'! r. i. ".-. i!".''i^



A li,ilHi'i>7,:]i a> 1 ILIi foiji. ) dn'iiesel iiKi^i, ..iiiieiyrkliöl kiolv. i:>n;:ii:ó .. tííróüáy követke^Gtes
i)Yakorl,. l. :], iiii'./i rini . 1 ii;, /i(l"i', (^'|!": "li. irn', & . 1 |nr);'ill. inir., "i(j "Ivriit'z i:;, i io/ik -:iz a
köwtflint-iiy, IKÍIIY , 1 i;iro',. iiKik , r liijy h'-iiyr^i r. ''s-ii . ' .viik<, pyi ". , il, ]|)ir, ';, <!]i)(j, il viz^nAlják

III.-I).

A/ 1 li 1:8 t";. '(:ii)i l. ild iol It'iiö kilc'kintós iitAii a' Aikutiriáiiylj'ióuK) i< kövelke/öi: KII)<'|II:

.

A/ i/iiliihfití'. i köirlr/rliwii . ilkiiiiilííiiyitic// tvl:flfílfil>'íi veii sé/r'/iiifí íiz Rljrílási 'izabály
,, l;H)torv'^yrlli:'iK"- . ilhili iiii/. iüíl Jrlciill. /\ //.^it's'xr/es ('ljármbül l. ikMSú clvárás tehái. iu

elj. 'irx. i ', z, ili, ílyuk Al. iplmvénynek fwfiír'lclo alk. iliivi/ása, aiiii , 1 jogáikmii kRrelsk kümt-1
müköclö birósái/ok /viadata. Az eljárási törvény rGndelkezéseire is fígyelcmmi. ;!, a tisztexicges
eljárás iilkotimínyca kövcíte/iriériye a bitói döiitésekkel szeinben azt a iniiiimálr; elvárást
rninderiképpen megfogslniami, hoijy a bíróság 32 eljárásban szerep/ő felekiiek az iw

.
Jeleii iKjyl. rn a/ /\l, )|ji;tiiv(''iiyii(:;!< <;i t>;ró;:,ü()uk (l(. iiité'',eire voiiatkozó szal:)ályait kell inecivizsgálni.
Az Alaptörvfíny Vi. rikk (.1) bRkt'ziiése kimondja, a bíróságok igazságszolgáltatási
tevt'!kiiiiy;;éc|fi láliwk el. lifrósáy a itíiidf;, ás a közigazyalási bfióság. Iszel összhangban a 28,
cikk |)c'(liy , 1 kiivrlkf'zn rpliclr'lki-vrsi iartcilinípza:

,
/] hiivsái/iik ,i / /, i//<, i!/iw.k winn , 1 jni/s/cili, ílyt ik 'i/wegel fík:mü/ÍMii azok t^ljával és az

Alciijtorváiiiyfíl ö'.wlwiinh.in ciidniezik. /I ji>gsz, :iliinty<ik féljának inegállapitása sora-i

f/s&ot/w/i ,. i jmiw^hály piviiiii/ia/iiniril:, illrivc a jdfiszeibály incyi. ilkdtására vagy módositására
irányuló )>v, islat iiidükolásár kell figydembe veniii. Az Ai^ptön. 'ény és a jogszabályok
éi-relmezésfíküi rizl kell feltótelezni, Imcjy a jázan esznek es a közjónak rnegfelelö, erkölcsös és
gn/'dasáqos ai/t s'/nlgáliak.

A 2011. évi U.XL töiwny rt bíroságok szei vezetéról és igazgatásnról (a továbbiakbnn: Bszi.)
2. § (2) bekeylése ;i/erinl a birósáyol( a jogalkalmazási Levékeiiységük snrán biztositják a
iocj'izalwlyok (. rvra-iYosiilusól;. A Itezi. :i. !i . fi prdiy a l<öv(;íl<fztit rög/iti: "/1 biník ós m ülnökök
it/i./t/ci/eMik, , J jcnjn/, ib, ílyok , ilaiJjáii incgcjyözödésükiick mcgíciclöcii döntcnck, iiz itólkezési
tmékfínységükkel összefiiggé'iben nsm heinlyá'. olhatók és nein utasithatók.

Az Alaptöivény W. tiwal)l)á d2 idézt:l:i, i:ikl<i-i, é;, a [Iszi. l:eliál elöír);) az eljáió perbíróságok
. ;/a[ii^ii<i :u iiiil(ikl, r, i köiclivrii'. piic'i, i'iy kiinondht ilji. ik, liofiy ;v Al;i])li:)ivériy es a Bs/'i.

rendclke^éseirc i', riqyflfiTiiiK'l a l:i?, ztC?St;ytí:; c'ljai-. 'is <:ill<otinányos kövctelmányu a birói
clöiitésekkEl liffimheii .n\ s inininiáli', elvárásf minilenképpen megfoQalmazza, hogy a
bfróságriak az eljaráslnn szt-n-'plö ll clfl<iicl< az Jigy lényegi részóre vonatkozó észrevételeit kellö

alapossággal meg kell vizsgálnia, ffi c'iiiiek értél<eiésről a határozatában számot kell adjon.



/\ Kuna . Joí. )qy.. ikoi1cii"[". lc:i!'i/'!} (.. WÍ. )Í. )IÍ:|(:E <iii:al kü/'/'éi.cll a/' iléloii l^izíiityosüáL) elinóitíij ós
qyakorl, :]ti kP iYÍp'. iröl s/óló iiiiink<i1<'ii:), :iii/ rus/letose'i kirpjti, iioqy az fi'élf:'tek iiiegfc'lslö
hidükl^'.H:; <:< i:;s/U^', 6y('s cli^ii 'is köví'ií'Ecitánye. A/ t.'lon/;"/ küinii kjci'ii;'1!), l'ioijy a t!l. >/i'f*<', I.>eycy

pliáiiW "I fnyfilF"': i'/cni<; iliiriy :' h/nkiiii'i ,]. : altnli i kö'vpllf'nii/ é';/lrll bimnyítókuk 3l,, iiján

h02W n'thg aÖnK^e^ aaieíyel köü:lh::^ sneginfhkoírn "tl; Vdiaminl: röyzíi:i, iioc.jy "Í::i"iael< l'ükrébGí^
.'vni a'/. iléletek irKlokolásáni vonalkiK'ú követelményeket (Pp. 22. 1. ÍJ) illpti, mini. k'.nkinek jotja
vari ahhcs, lioyy ii/ ügyfíbKíi aljáió b/láaág alaposaii mtigvizsgálf.) az dösdott órveít és
üsnyúi/ol/ lii/onyílf'kríil. "'

Mii)(!(-!/í. ''ll l'ldiát'OA. ii'okoi! í'olttl El!V<:lÍ. kí)7tlí!k ll!i;'(:'| n 'A)/, ''() f /'. (VI l. 1. ^. } Aí-'i ii. tlán'^ülra, rnt-'lybi'lti
il/ Alküiiíiányl)ínr, W) . iiiiitík iilrii^'in :>riniiir;itci.lt' lilütj a biróság döiitósél, lioyy az öiikényesen
(.. Ij. irvi ] a/ iiiilokDliki köit:'lf/fu;iiii)t1 iiifi.i'iKiiésévt'l iitíin indokolta nisrj, hogy iw. adutt

jagkérdésre irnnyiiclú, hal^nlyos jogi ni.innülot iniért iit'iTi alkr ilmnzta, továbbá a jocjkén. lcsre

nyilvánvalóan nem alkalmazi. inf. ló jo(')i rinnnákat nt'rn vel'te figyelembe.

Jcilen i.igyben l<ülönös jelt'iitíist'cie vaii á/ Arl;. :1. 28. §-a 'iérelniével nietjtio/'ott' liatósági
hati 'iruzatok láigykörében riieyliozoM r)]kntinái]ybfró';;?gi gyakorlat vizsyálatának.

5/2017. (III. :10. ) AB li;ll;'iro?at, il);ili (ARHl) ö/ Alkoimáiiybirósác) kifejtelte:

"/\ /nwr/,ufjri/, :i', i s/pivnrk iitjyfiiii', nein joqa, /i. 'inf.m hritiiskiíre és i//e/s/<f"séye (ú': ennek

iiieiil'flplüt'ii iRhfiwcge) v, 'iii cljrinii csclji 'iiása soiiinszankciótiilkalmazni. Igy a közic/clzgBtási

hriió'. áfi s/AtiiAin . / ;, /;ii:k(:iiíiilk, iliii, i7, í; li-'hel'nsKgénfk p. lenyés/é", !-: w-'iii "jogvesylfí';", hanem

liusiün ei/y i.idt. litl kiiiiifillú lc'liL'iösct/ íney'sí/iiese.

/I tisteiiségu:; hi 'il'ófiági c'ljiíi'áshuz Vcilú cilriptöivényben hi^losiioll' joijhól az következik, hocjy
, :; kö'/icia/fiaí'i'j'. i /i, 3tiKriga/< smmAra <i jngalkotií Altal irif'g/ieih-jí'ozott' hcil^ározathozatrili és
szíiiikcK'iiilkaliih'izási határidö elniult i'sl'ásáiiak ódiurnát il inulasztó, Jogszabályi

kiíielezettségükRt határidőben nem teljesitő hatóságok, ne pedig az i. igyfelek viseljék. Ezért
ennck jövőhcni bKtosítására az Alkotmáiiybiiv'iá!] alkotmányos Isiwetelményt á/lap/tol. t'

meg.

/I ífínl'ii'kre tf'kintel'lelii? 1-1 hirni f5iif!///w's's, rnely ezzelszemben a szankdóiilkahnazási határidö

elmuliisxl'á'sáhox a tr'tf'lps jnijssihályi elöirá'; ':7eiiiii'/ hahíridö letelte iitán - nem lüzi azt a

kövelheanRnyl', liiigy a. ' e /iiiieí/vtö/ ti'il/epö hfitósiigok s'/iinkdóiilkiilrnir/ási lelietösége

eicnyészik, Vrigyi'- , iiiifly 'serínl i-i i'ci voiiiitko/ó ciny, i(fi joi]i /'idl'árídöt elrniilasztó közigii'/gatási

/viKK'ág DU'stáii fí/ii/, í/í iifiii knvs't e/ :r/ ügy RirlemHic kihal. ó ioyszrilvilysérk'";!', i'K

t. '/A'i'r ('i. ) hrhíiy-iiéfiíwr't clhjntótrs."

Kl'lfl, '! i.tUI;k'l(:l l;íii?^;. ;;(l. >[, :>, i . IVÍIIIll., !!!;, '/! l'L'-, i:rn!i:, ii; t';. ;!!;.;.;]!. i ].). ]] li >, ;'..;.,'.'ikii. litl-Hi-f.wö í'. 'si. iiioii, Os'-./pif);;lt i!(i wlfnióiiy . A/ ittíifíl'. i bf.'oiiytj-ii.i);

í>lrii"lf:i ~'", f^>ii,. j;'l;)li ^'r'. lfr'^'. 'i. ÖU(LI:^-,I. .?0j /. ní-ióí. i;"; iil!f>-, ://ki ;c-

hiiii;, dj.;. ti!. i/\!li-"-/iiei. iuli/l!li l'. /;íigyy. i!./ii', ~, /(-'l(. i(;, l 'A''l('l!!i<. ''iiy il. i-'lfl! ti i.'i. iii', ";*>s. iy. |.ti!l

l;i''ri-) [tii. itetc-Kó.'i,^i;!^i. 'isi'ivlii!ik. m!.;y! <':, ''))l);, iii !', ''i:i;l(;itiiT!. i! )"^f;y, ;!;'. ci-il:. Ui'ti;?(i C<(:por1 ; 0--.;'i'"rl 'i', l-ili'> v"l^nifífiy . A; itr;ti?i' h:;oi]yoii<)^

f?lmf;lf';i é'i ̂ . i\:of\. i{\ ";6>i'Ll('-Sri: :t9. o.
Ki'u'i-i Hüritetö'Kö?i,';ii.-';:;.il.')(. i'Miiiik, }ii!:'vi';', rl<>ip,<:ifi i;olitíi7, ii. )i>. ')i lor'{?, yr :. ko(Li;-l. '.'l^n^o GSt'pi:ir-.; Oss?efog)öló vótf'rnenv . A? ilóleti b^;Rn', 'o<í?. ig

f-lmt^l^ '^ c,\, i\w!\i}l\ ki'KÍi-'c'i, y'i "
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Aí- AEki;i. iihinyl.. ii, ';;"". { i;'li<. u .,. k. i/i. jii. ij. j;. ; I i,. ii. us<. i^of-. ... /<'! il^ iti.. t!S-. i:(liu^''ti;>i l('lil^io;. í-;(j(l;iC nó^v;-
itK'lt.i, :)!l, ipi!oiii ], iHH. jy . ii! ' . ' if ';('l;' jíKj'>/'jÍ><'. lyÍ h,. iM!"l(|(> |i'k:'Í!i. : l. il>!i! I!ÍE!(':S !(.'! ic'i<)s;. l(j/ (\/ <\ hírói

('iii'iiiiit'-'é'i |i('(iil |, , iiiii;liy ilyci! köniliiir'iiyrk ])rl;iiwil(i'/i;'SR PSftérp nfirn fii-'i n

^ztínkdójJMrna^áü elfíiiytís/x-'^rK'k kövcii'kfí/ri'iónyet/ .. ilapi. öivóny-eljfínes,

Az Abtv. /ifí. § (3) liekt'^clésp ci/ alkoiTnányos l<(ivet:eli]iéiiyel<l<el k;:i|:)(::so]. ii:i]riii l<iinontlja:

A^ Alko};{n<:'H!y/:jiruw(. i hjtd'. kom ^^.Aüí'Uw során íblyi Híoit cljús . áwt)<in Iwtüí 'ozüí^si

niegál/apiliiíilja iiaikcit ̂ zAI^/iioi veiiyszritMlyi izásáhúl eifdö, & ci2 , '\l, ipi:nivényi'e.ivldke?.é:ieii'

Ri'veiiyrc. jutl. iii. ó iSlkiitniűriyo'; kövel. elniciiyeket, ainelyeknek a vizsgalt, illi. 'tve ci bimsáiji
t'ljamsbriíi cilki-ilniazaiiiló joi/'vsliiíly iilkriliiiri/'áfvíiiak riii'fi ki-'ll lekliiie.

AzABIIt megallapilásdii'a Ki'iiin is iiii/tíite iogciyaknrlai'ában, alioyyanazta Bíróság itélRtében
is hi'/tltko. /dl. i. K[v., (. 'iri. 7(:i0/2(. ), l()/6. '. záin aldLi. inecjhuzuLt iíélel kifejteite:

"/! Kt'iiii i , i/ 'i/. 'dl /. (///. III.} Ali i'i, iii. 'iriu, il / l'íl iM)iiij, ivjl a/uiiosaii cUi' á/fá/ul'otííl iiieg, iíz

riilóliiiitú';, jt] száiiidi';i i'i E7diikt~/úrilk, i/ni, izá; Irlieln'iégéiK'k elvenyészése nem >jogvesztés<,

lifiiicin pu^lxíii lyy aililig íi''ni), :íllú Idietöseg ineysünesc;. A/ Art. 128. § (1) bekezdéséhen
ni-'vesil'el't hatáivlö eselén a határiiiö elteltst követően az cKlóhat'ósiíi/níilí iiincs /ehetö'jégf
szankdót alkiiliniuiii, különbeii (ZKII Ikikmdűk iéie ve'sitené el iiz ertelinét. Kíi/öílösen

irányadó is , -i s/abi'ily, mivel az Art. poiitos, nüptár/ napljaii n'iíy/vitíivzot. t véfjső hatánclöt.

nlliiliit' lilfil. Bjl)Kli ti'/ ti'ifílbfii íi !i)fi', z3há!y Klfjénél fügvü nirii:s leiietöséy a Ivitáridö végsö

li'illcpésérc."

KÍCTridcndö, hucjy iniiicl(;z['ii ftx''lcli i"n(. '<:|;'illa|]ili ']!iQl<. il; d Kúri.i nc'm iilonnely ü(:)'/l:)en, lianc'rn a

'jelen üygycl tetjesen azonos tényalapon álló iigyben alkalmazta, és az cit'lóhatóság elsö-

és másoclfokú lial;Ai'fKíil:ál' a~/ iilltnlmazotl. aclólifrság t'['l<ii]tetéh(;ii hatályon kivi.il helyezte.

A jrlcn i"K)i|yi:'l 'i/iiili''ii , 1/Dii!)'. i[''iiyi ']]l, 'r, ]'i iii]ylirii [.. lj;iil All<[itri];'iiiy|]irós, lt] élipR li >i Kúria fr'nl

mrajjclrilt, Kiv. l., i'.. /fil)/2(l ifi/d. 'izaini'i iiKleléiiek alri|)ii)i'véiiy-Rlleiiesséi|e rneyállapitására
irányuló iilkulTnniiyjocji paii;]S/ lí'iiyyi iliaii hozta ineg 17/7019. (V. 30. ) AB számú határozatát

(AB112).

Az ABI 12-vel a/ Alkol'mánybirósác) ri tánifldutl' Kúiia-itclRl', alaplörvény ellenességél' nKinlioyy
nem állapi'to'i. ta rneg, de kif'ejezetten rögzitette:

"/] b'iniiK. loi'l luiriai itclcnöl iirrii voli ineijállapithaió ii;/ inrliivány filsipján, hogy i'c'rei Rngedett

volna , v slknlinányos fí/'rf//nezés/ lariomáiiyon l'i'ill't"rji-:szkRdö ciiióhatósági
Ivivéiiyértdirit'/ésnek. E'pps:ti elloiikcsxileg: hözelebti vitt eihhoz, mert keretek hözé

szoritotl:fi, 'i^ario]ogiszaii!iciói'ilh~:iliiv.ix:is;átaz3fh'itiirscigi'a vonatkozó n'ie
liiitálymi liíw'if helyii ': St''Vi;l. r'inial't az /MkotinAnyhírósi'ig . ;a Atitv. 50. §' ('l) bckczdése

aldpján tsnái'. txm eljáivri ,'i iriiil"ll<ezií ivsz 'serínl döiitötl. "



A/ Alkotriidnylinmái. Ai!!'l? trii, 'ro/;ii. 'iVul i'ch/ii i. ih'jpwileii >i7t álldpiroila I'IIRC), hDi)" a Kiiriei

Al'^1'1 i .. !l<i|^j. :ií! ÍiK-'ff! líi/'iii i ii ^'lpi^ . )/ <itSuiii))<inyus í'i'li-iju! '/:c*si i'r!i"i:í)ji'j(i!iy k^i'eii-'Í!! hf'lül i'n. -ii'adt;
. ;(ll, kii/rlclih r, vii; itii ÍK]/, . ilii: .riiivil'i'i] kr'ri'irk V.mc szonlnlra , i7 . ](l('iliírl "'i'| iilki iliii.i/á'jAI.

Oss/'fíf^óqr'ht'n dmundhni.ó; ;;/ A!kot'ii'tányl)író''K:K;! i<tít hataro/íjidbíin t:lyyórlí. 'f!ní. lr'n,
^l^títm^'iiiyi "? íítíví*h;hB i<:::.ii'ay>. í^t-^wyi htíszw fe](:>zte Id <.tbbél; iiK:>ggyÖ7Ödóstl[:, hngy <'az

Art. 128. § (X) fMikezdéKfüfii inerjhatáfozofrl: Itatáridö túllápése az adóhatóság
s;<'. ii. !ti. :ió.ili;ali>i.i;'A'. i li";iifií;<i:>t'9tírití!i eii":>iyészésnt es-tidiiiiényuzi, <<;. e;?.en fiís'tái'if!

.túlléjiése cllotióre liiszatiott atlobii-iiág m. iigy il'ri.lt:;ini!;t éi'intöen juflszabálysértö, lia

pediy a tiírósáy 'A-ítin ('irdi'tili jo9:"':;., f!:.i<'tly!<értt'ist nc!iii állapitja me(|, [len'i rögzití ii
szankció alltaln'iazása lehetöségénck elenyészesét, az aiaptörvény-séitö.

Fenliekhez kKpest xid/c/nnái/s laitaloinnial bir az A131-12 határozat, ainikor a közi(:ja7Cji'it. !isi
eljáras EGI::SZf::RI:., nézvs fqti l<i, hugy n srankcióalkalmi izás a liatósági eljárás egBSzét is

[fítígfos?i'l"ifii. ja a 1js/'t'nssfígf;>s micinstí^éLöl:

"A l<). {/{iii/<i, ití:, ivivciiyi. "űct/c íclrli. őiiuiclő IIÍIVSKI t'zérl. , -iz Kljniási 'izahAlyok - ni/iit pRlclául

,:i kerf":Kti c'; l'í'/iilvi. iwjdlt i/i ,'<m'//J/ii/i<v kütöit':,óg keivtfíi kÍKntt kölfles viz'.yalni iíyi, hngy ri

llritáiii-löt kcwet'ö /dőszcikban beköveckezfti 'e olycin változás az adózót érintö juiji é'; ienylwli
körülme.nyekhen, i'iinclyek inii il'l .íéri-'liliKifljb szárnára sz adojog/ szankdú lintárídöt kiwetii

l'npqállnpil'ási, íiii'li' ri lK'iiáii<lnii brliili /ft/ voln, i. [gy kiilöiiüsen rizt szüksei'ie.v vizsgáli liii, hoijy
le/ietfíl'li-'lin^ v. 'ill r VíHfy jplfiiitkpii plni .lifsü/i .e ,'i/ iidózú ;;7cíniái'fi i. i nyilritkozaltctelhe/. és a
véclekR/ésliei Viili'i /m'i rjyc ikoiiá'iíi ci/ , i(h'ihiitósátj niiíküdési körében bekövetkezö okokrs

wsZtive^cl/iKi'n iiióiliii^ &(;/< ugydiiis oly,. iii scrclmek lel'ietnek, amelyekei. niegfelelöen
értékeliiie /((.. // , 1 liaü-iátiiiak es ;i biróságivík. Ezek .. iérelniével rriEgvfiló'iiiló szsnkdókis'/abás

tisztessógtüleiinó telieii ,. >: ariúigazgatásí eljárás egészét, iinii IgiKolhatatlsn. /I
köziijcizgahis/ biróság felelőssége, hogy a kö/'igazgat. ási perek szabályiii szerint' orvosulja ci
hatósági jogsértéi, ekct, "

s'iii j. teh'tericK Alaft .enaeliíezcsui

Feiiriekböl inegi'illcipít'lititú , iz a kövfi.tílifiényrendszer, amit jelen iic|yl3(in szükságcs vizsgályt
alá voniii, P'. iimellyel a l:laiiaszcis i'iszi'e'isé()i-"i Rljára'ihoz való joc|át össze l<ell vel:ni:

iróság -1 rgy izben a jrlen
'^Íí. fs Í"Í} hi^PZ^Ó'W!

tetrlte fitóii '. '.izsil"; az íi!!óbirsi)(i kiszabásának lehetös

sz Abtu. 3'.).. 5 (1. ) heitezaese aiap. ian

iy iiiatározatait a biróságok

megszoritócin, az azokban megfogalmazott, Abtv. 46. § (3)
szerinti alkotmányos kötelesieltsétjel

hístnhji'fiih, ;i>:u!t<]t i', bírús;'t"r)kn, i!i érvény>'";iteniü!t



, i" Az Aii<r>tniaiiyi:Hro;..iy ."> ;l. relti! iogf)yat<>>'latábai. rötjzitett.e, notjy ;j
hkó^ujw^uí <niíli(Qkf>L):-^ ?ífít< :l--'?'ej !;rséí, |^^böí kiiolyól. ^y <iz .i'i|jtíri t^b^S!

.;/. .; ft.l}^0 (<;!c^Ji'l'? ... ;st|^ í, :.:ii^(:íf^i i-é'j^ejre y<:.maHtO.?'ó ó<?^revéi:eiieit: Rí;, >l^ö
;i!apü:>sáqgíiJ iiing kell vi.-fstiáiiiiuk, és <!iir>e!s (irtékülóiiéi-ö! hi'itaiwa'tukban
szániot kcill adjanak.

Miiidí^fíii kövf:;i.'ehn[''nv('ll<k^l I:. /íiksP(ii"l<-> i'"!'t''!i öt.;s/"v(:l!.ni r\ Kuriri ffimadoii .í'i. ^ifíi'fít.

A/ Alnpi.öiv<. ''fiy /)d '. il<ki ' l<iii!í)ti<ij<i

A bff"áwc/(ík , t J!)(}, -!/k, -'i!ii)^w:, ^nrá/'i ... i j()íjsí/. ^i)^yuk ^ovG^el f^őf, o!h, Hi ayok cóijávfii és A?
Ai^ptÖs'vcnnyct Ö';.wl'h. !í)gi)crií'i ci't'cirnc^ik, A jogsziibályok céljáaak /negádapit^Sct soran
elsösorbcin a jdgazabúly prc:ambuliimál; illetve ajogszahály nitxjcilkotásáici vagy múclositására
irímyuló jams/, !/' inrlokolását kell fígyelembe vervi/. ta Alaptöivény és a jogszabályok
értelmezéselmi ii?. t kell 1'eltételezni, lio<]y a józan ésrnek és a köf.jónak meg/í'ie/ö, e/'/íü/csös es

ijria'ls'iáijo', ivlt '. /olr/r'ilniik.

Az Al,:]|:)töiw'ny XX'IV. (il<l< (1) l:jc'!<. kiiiioiKtji i:

Mindenkinck joga van iihho/, liixjy i"Kjyeili d hatóságok részrehajlás nelkiil, tkztességes mái'lon

és ésszsiü hcitíriilőii helül intc/zék. A hatióságo/< törvényben meghatáro'/. ottak sze. rint

l<ötf''lc'sek ilönti'"-.nl<'i inrhiknlíi/.

Az Alaptnivpiiy l\) < /kk ('í) bflw/ilw t'rii-'li/i^ben , ;<- iili. ipi'öi vfiiyi reiiildkezések értelmezcsi
l<ní'ii"ki''iit írlli, r"'iii', l, liiiló . / IMi'iiizcii llilviillá'; is, ini-'ly sztii'ini. viilljiik, liogy népi. iralom csrik

iilt VHII, , iliol az i'illiiiii ;/olg, ilj, i iitilgiiiail; íigyeike'l' méltínyosiin, visszaélé'; és ré'azrchsijlás
nélkül int&i.

/Iz /\/, i/itn/ Vf'ny M) rikk (I) iirk., val. iininl XII. cikk (I) bek. első inonilai'll és XV. cikk (2) bek.

;íhpj, ííi, d XXIV. iikk (I) Ix ../(. /;(.'/) /wliK/'/níi /og , ijiigi;7cini;lye'l<ij t, m//, i//(CKÍsuhil i; inegi/leii.

IV Alaptöivény XXVIII. dkke ;izeriril,:

(I) Miiiclenkinek jo(j, i Vi'in ahhiu, hiMfy iiz ellene erneli: bármely vádst vagy valcimely perben a

jogail' RS kntelczcttsvwi t törvcny által h'lállitolt, /iyiyel/en es pc 'iitalkiii l. MÓsáij tís'tességes és

nyilvi'inns táiyyi 'ilásoii, é'.s/.Rlü hritírídőíi beliil birálja el.

(7) ivlindcnkiitck ji'n.ji. i VHH rihho/, itoyy joyurvüsli 'ü. idl éijüts iu oly<jis bíróságf, hat. ósági es inás

/<öwj;i/yt ití':i iliiiii't", r'llfii, . iniely , 1 jrxi, 'il Vrirjy jtv/ns piclekét wl'i.

Alláspontiink szt'rint a Ki'iri;:] [iélete niegsRrl'Rite a? Ahptörvény 2ü. c:il<kél., t:ovábbá a XX'IV.
cikk (1) bekezclésél, etjycl. ieklieii séiti a l-'aiiaszosnal^ az Alaptöivény XXVIII. cil<l< (1)
hi;l<RZ(lé;;rl hcn foylali Liszl.es'. fíyes elj?il'nslii)7 v;:]ló jogát is, amc'nnyibfn a biróság indol<olási

kötelezeUsécjének töhh vondl'knzásb. in '. ;Rni tett eleyct.
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; ivíirf. );'! i i ufi if'f?'!' ''()i ! ;ti\'i!!|^ . .. Ui'lS.

/\lk'"!i! !<>n\/i iU'n'-, !-1 !. i. iKii io'<i

'i/^ii'j (i>; ",. } /\n l]:liidi'i)'<. iiiii, inulybei] a/

/\> AhiM. ö'\/ényh(:'n hi/tosít'oti iuijök körébc pw//^ fian kiZní'ó{''iy tí "S/'ihadság és í"e/fílősség:
dinü részheii IÍM//, !/Í ülriiwciri jiitjnk lüfio/ih'ik, iiíiiv/n - tágahh éitelciiiljeii . ir/ Alciptöiveny

niás rendelkezóséből levezethcl'ö joquk fó.

A binráyni ik 11 ioyrtlk;iliiiri/<i;i 'ni. 'iii <:i joqM. ili ályuk s/övujél elsnsoil), :iii azok céljáviil is >z

AlaplöivAniyd n;;s/lii:iii<|lj, i[] kcll eiic'lnití/iiie, niGly ril.:i|ii:öivóiiy-l<uiill oiin ertelmezésriek

kifint'li: |t'lt>iiiöü(''ij(i [oii. isrii , i/ Ali<oiiiiányl:)iró;;. iy liiitárn/al. ni. A !<iiri;i [télRl'pben a?

alkotmanybíró:iác|i hytározalokban Kiijl<ili;<:ik erya orniies liai.álya ellenére tudomáiií sei'd vctl
<i7 Aílll'l niegállapíl'á'iairól, cs;ik RS kizárólag a? AI. Í112 reri(lelktaései(nfík egy résxé)!: "ette
figyR lembe dnnl&ének rnf::(]li()/al'al;'ii]. il. A Ki'nia cljárása ép|:)eii e/ért al;i|jtöivényséii:ö,

;iiiieiinyil)r"i ttéltíl:('>li fii . 1;, i.K'jy tíri!i';n!ct, tehát,;) szankció liatáridön túli kiszabásáS;

vitón fellüi ós'itii:*^ AlíH:if, 6'a'ieí'^!'!(IE^j'>al t:a<>;'ui: ÍHjy^lsTsen IdvaJil haíjyte; riul"ia (:iifl i"fi inind a

PanFis70<> pf'rix'li i''ivi-'lis';(-', iriinii in;^a ?i Iplülviysfjálal: tárciyál képező il.élet l<ifeje/'elten
!iV.-ií:Kt.. )/''UlL

Bár az Alaptörvény szeriiií 1:1 biróságnal< a jogalkalrnazás során a jogs2cibályol< szövegét
elsösarban azok céljával és az Alaptörvénnyel összhangban kell értelmeznie, az
Alkotrnánybiróság bemutatBtl: jogqyakorlata szeriiit pediy a Kúria, rnint birósag az
alkotniányliírn'Aji hntaroyat'okban foi:|l, ili'al<nal< fírvényt kell, liogy s^erezzcn, a/okat neiii
érteline/ht'li in<:'ij-. zoiil:úiin és .;/eleki, iveri, az Itéle'c alaptörvény'

alt iniaiállapit.'isokat vette líS^f ^irftö

szót sein tij):ett. "lehát arról, hogy az Alkotmánybiróság
állásponlja fizei inl a Ki'irici rnás fíljárásáliBii - egyébként azonos tényállás mellett - kifejezettRn
;\7 Alfi|)i"nrvi;'nynck niRyfeltilö nióiloii liclyczi'c hi'itályon l<fví. il az adóhatósági l~iatái'ozütol<
üdól:)ír'i;i(jul. töivciiyi li. ildiiclilii iúl kis/. ilió rp'. /tíi:, lii(loin;isi, SRITI voli: liájlandó vcnni ;iz Itélet.

Allá'.ponl'iiiik <>7c'lilil ;ll;i|)löiv^iiy;, i:'[l:(i, lioqy <] Kúria .a M'W szövcfjct rnegszoritóan,
szc'lekliveh Al'rlmc/ic', iiohri ,i/ alkotiiiáiiyliíi'ósi 'igi hiiti iio/'atuk n'iindenkire, tc'hál ;i

l)(rósá<:|okra is köirle^nek, , i7()kii^k ;:i liirósagiiiik leljesséf)él')en kellene érvényt s/'ereznie,

Egyértelműen al;irj töivt':ny-si'>ri:ö, lioyy a Kúria Itélete tételesen szembe megy az ABI-i. i.

hihatott". Az erga omiies hatályú alkotmányos kötRlezettséfjet megfogalmazó
ABI-11 ecjyf'rteliníiei] röf)zítet[:e, ['iogy ;.;) töivényi liatáridöii túl birságot kiszabó hatósági
lial.áiozal nz liijy unlcinóit' l<ili,:iii^iii jixiszaljályséitö, mslyfil ;) biróságnak nieg is kel
állapitania:

"A i'enUekre tekiiil'eüel az ü birúi éltelnwzcs, mely ezzel szemben a szankdóíilkalinazási
határíriö chnulns/tásához - a tótelfí'. jugsssbályi elöiras szerinti hatr'irídn lelelte /Jián - nem
íií'/. i , 'i/. t ,. i kövrlki '<'/;./,' ''nyi, lini/y a/ i" luitáriflut iíillépő li, iln';ni]nk ^ankdóalkalim^ás/
l!:'liiftö'ic<ir (. l!'riyi '":'ik, wii/yif, , ifiir!y ., ^'iiiil :i r, 'i vDii. iikozó ,-IIIY;K;I j/yi lijiiíiidöl eliiiiili is/tn

kö//ij, K(jtii;í:i:i li. itmM/ /i>tiv'l, ii/ ,.. 1111, 111 iinii kövist el . <v. üi/y eriiemers /íill. iltő
ftM/. '.:,:iih,í!y::üfif", t, , ix Aki, jtí. Hvéiiy XXW. t.ihk (1) hahczdésével clleiitétes."



A KU[(:i !!(|V<lfli'. liCi. ií li0(iy ítiiki -iiyi -'hí'fi !ií;ni ví'i'ií' i'Kjyrit'rnlic ^? ABii. l nK^. jcilh-tpii'asali,,
,

!...d;- íVf'n p|j/ii". ri, 'i!h!k ÍIK'*Í| iiiili ik^! sl 'ni . "li'. t. N-iUt!.. j'<kj iíette i'^hAi: Yf^lí^'ól'^'iii ^ K(iiri. ?,.

bw^ i.m^v^i *. ;'*-.. ^' :-'il:(V. if-- s'igví .. 'i'íii- . >.. Íoyül .., ^ ABHJ. a'íi'itíg^l^iE^gttí'Si-irt A i"^:.tnatíZt>::) i'itai'
kt'i't;si>l:k"/rlciiri) liiv, ]lki)Ziiit ;i/ iifjyii'iiK/físi naláncio iiicyséi'résérR, plőkpszílö iracában [.isrlig
kileiffif-ilrn iiiei||<'lolttí . -i/ AISIII ('l: és aiiiiak amii l:i)il:aliiiát, iiiisffirinl' a töivényi liatáridö
ipl. dl/'vel ,. i kilósdyiiük IIÍIKS Irliciös^ijc bír;mf| kisyabására. Dfjyfinígy maga <) Kúria áll:;:il
'flíilvUsi], 'ili íli''lrii rriKli'lke/és i'. kift;|>'/fiteli a/ All ', l 11 meciállapitásaira alapull:, annak ala|')jaii
keiiill soi , i h, it, 'iii)Z;:il(il< ljíis, ii|(>i kiszi ilio iRndelke^ésRÍnek h^tólyan kivül liRlye?ésél"e. Nein

nevezhf'tö a? üi)y léiiycgi i-és?t;ii' i;iiiil:n, lífllii alcipossáyyal lefolytai'oi. fc vizsgálatnak, é<: igy
Usztességc"; tíljái. 'isndk ii/, lia n bírós. 'iy az ügy érdernéi' érintö, a pei-tís fél és az alsóljh lokú
biróság által is liival.kozDti., tíyyébkéni; a biróságra nézve kötelezö érvényü alkotrnányl)irós;igi
hatarozat rendelkezéseinok figyplmen kl'viil hagyásával kEipcsolaiban serninilyen indokot; nein
foqalmaz meg clünfcésébRn.

U(|yi;in<il<kor a Kúii.i iicin l(;i:l rlcijcl i[iilol<iil;i':,i kötelez(:'LI''i('-t]rnd< iibl'iai) ,1 voriiil.kozásban :.i.'ni,
liagy bi.":M:áiiioljuii . irról, iiii nldiól ,ill(a!mazta csiiiiiir) az AKHZ egy önkényesen
meghatáfteoít, .. ;:>:eie!ttiy fószét, nevezetcsen anralt 7. pontját:. !\i iLéleti in(Jol<ol;isb;:in
rögzíteK; <i/'oii álláspfinl:, rniszcriiil' n ['anaszos nein hival'kuzott volna a tisztességes hatosagi
fljáráshoz való jocjii spielnif niilienlfii'^i't', igy iiern jdölte ineg aniial^ réyzjogosítványait illetö
hátrnnyt, neni Ipkintheto kcllö ir]dol<olá';n,-]l<, amennyil-jen a Pnnaszos keresetében nem ca
egész e<tí;á'>'al;i|)i'oiv"iiy SRrlő JRllcyél, licineni kifejezefcten - a üfrságot kiszabó - határozat
Ikiláiidőn ti'ili kil)iiLüiil:n!';i'>át l. 'iitol. tii jngsértfinek, nolia az Al. ill? 7. pontja az egés?. eljarás
alri|.:)l. i)ivf''iiy-séilo jnllc(:!i''iwk il', i'l:Ryel fnglalku/'il<. Uyy<iiiíi:)y a liírúság itélete sein az egesz
eljárás alaptöivény'ellciiesscgét, lianem l<izárólag a bfrságlciszabás ilyen rninöiiégét állapitutta
meg az ABHl nyomán, , ebböl kifolyólaci a Kúria Ítélete a l<ellö inélyséfjű indokolás
kötelezcttsécjénck távolról sem tcl. l: RlEgei::.

llival. ko/unk toválibn , IIT, I, lit)(|y hi:] inár a Kúiiri, niiiil' leg[;(il)b l)írói fóniin ;i l-ifró'iág itRletét'
jogszcibálysprtőnck ncvc'zl'c, akkiir iiid

k iti'ititrií'lölc;. ^1, hociiv iillu.spi.?

r'. i liotclezettségébo bele tai
'i'iiit mtílv ioqszabalvhah

iinia

lisztcssc'gcü elj. 'iiáiiban a |:)ere;> [él ;:] |)ernek nein tárgya, harit:'n'i alaiiya, amil.)öl '&t is
kövRtkezik, hoyy n-ieyisniErheíi :. u Rljáró liíió'ag álíal meghozott clönl-és jogszabályi ala|yjál.,
Rn-e sein kerüll' <;i/onli;in soi, , 1 Kúri. i nnn jelöli'K rilRg a.'t a joys-'abályhelyR l., ainelyR l:

álláspD nl. ja szerini. iiiei. |séitei:i: a Biiúsácj, de mt. 'gjegyezzük, a fenliekbol, külünösen 37 ABI-11-

ben meyhatóiozoit alkntmányo'; l.:övRtRliiiéiiyi')ol koyRrl<ezöt;n ilyen nein is léte7ÍI(..

3. Egyéb nyilEitkozatok é;s> int.'llékletok

a) Nyilalkozat arról, lia az inditvátiyo^ó l<ezdeménye?.te-e a biröságon az alkotmanyiogi
panasszal tárriciclott bírósági ÍLélet végrel]cijl:ásáiiak felfiigcjeszl. ését.
Ncrn !<r>?deinéiiye7l'iinl< relfiiygcs. 'i'Rsi.



h) i.!i!yvi''(li í'Tit. 'i.jliiudlfii'-!/. ^; í.. '!'rck'[i j"K'-l(h'i;iy<i v-Kjy 'jOíjl'^cii'ic'Sí);. ; kj. i<o|y(iny fncisolf'iE'd, !';;1 nz

ifll.l!i. V;!liyO/'Ó jtKil kí'jiVÍ'. ^löv^f J. ll' (;li.

CSfHnljiik <i l'IK. 'íjhf lÍ:allltJZ. '!':>Ut!k..;ii..

c) Nyil<:]ti<i?<:it . i/ iiiiliiványuzú '. <'eniclyE % ;iüi]il;:iin;:ik nyilvánosságra liozhntósagáról
/\/ iliiliLVíiiiyD /'i) iirl<iti :ii kö/'.'ccélelelic'z nciii j. irul liuzzá, a düiitésl czek iiélkül kéijük közciliii.

!) A// é['!iiíoiil ', í'''(. jci (. tldi<'i!i't,"i':.>/i(1) fiokui'iit.'iiitiinok í'(, iys/(-'i'i! i"i!, iso!-.:il'i (M(-'llf'kl("li;ck)
A |)KK;"> ii, ii, iiiy, ]i] Kj. i/nlj, ], linijy . 1 l'iiii. r. /ir. f;'l|:)i'ii"; kcnt |, 'ii 1 cl. A pt're'., irntriny. ig rés?!' voli:

a l<i7ii:|az(]ril:, i;. i UiiLnny. Kj is, i]ul 'lyböl l, 'it|]i:iLu, hoyy a l'aiia'zos ügyl'fle volt a közigazcjatasi

eljárásnak. A Ki'iriai eljárás vi''gt:zi'ávKl tí7ek a2 alpa-eshez és elsöfol<ú hatóságál'ioz l<erültek
vissza, kéijük beszct'zésiiket (lia fídf. lig en'e iifii] keriilt sor).

>cjv ervciniicf

1 i'x'i'elcttel:

.
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