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Az Alkotmánybiróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv. ) 26. § (2)
bekezdése alapján az alábbi

alkotmányjogi panasz inditványt

terjesztek elö:

KÍ''em.. a-tiszte'r Alkot'"á"ybíróságot> hoyy .illapitsa meg a Kecskeméti Törvényszék
LB:213/2014/213" számú és a szege(!i itélőt;ib1''' mint masodfokú bíróság,
BfII.78S/2016/19. számú itéleteinek alaptörvény-ellcnességét, és az Abtv. 41. § (1)
bekezdése alapján - mivel azok sértik az Alaptörvény XVIII. cikkét - semmisítse"meg
arokat. Kérem a Tisrtelt AIkotm;inybiróságot, hogy a panasz elbíriilásáig az itélet
vegrehajtását mind a perkoltség, mind ;> bűnügyi koltség, mind a polgárjogi igény
tekintetében felfüggeszteni szíveskedjen.

Kérclmem indokolásaként az alábbiakat adom elő:

Az l. B. 213/2014/213. számú büntetöügybe IX. rendű vádlottként kerültem. korábban a 
i.lolgoztam. Személyes adataim közzétételéhez

nem járulok hozzá. Az életemet teljesen eHehetetlenítette ez az ügy, pedig ma is szilárd
meggyöződesem hogy semmilyen bűncseh-kményt nem követtem el. Az-alkotmányjogi
panaszt - alkotmányos jogaimmal élve - a .násodfokú bírósági ítélet kézhezvételét követö
törvényes határidön. azaz 60 napon belül eg;. szer már benyújtottam (2017. december 19-én),
azonban akkor azt a választ kaptam a Tis::telt Alkotmánybiróságtól, hogy alkotmányjogi
panasz indítványommal - a Kúriához a más. idtbkú itélet kézhezvételét követöen benyújtott
l'eliilvizsgálati kérelmem elbírálásáig - azAlkotniánybiróság nem tud érdemben tbalalko'zni. A
Kúria 2018. október 31-én megtartott taiácsíilésén meghozta Bfv. l. 603/2018/7. számú



végzését, azaz a felülvizsgálati kérelmem elbírálta. Ezért alkotmányjogi panasz indítványomat
most ismét benyujtom a Tisztelt Alkotmánybiróságnak.

Az Alkotmánybiróság egyszer már döntött az ügyiinkben, mégis alkotmányellenesen született
meg két itélet is.

Magyarország Alaptörvényének átmeneti rendelkezései 11. cikkének (3) bekezdését és a 31.
cikkének (2) bekezdését - amely megalapozza az Országos Bírósági Hivatal Elnöke kijelölő
határozatának legitimácioját - az Alkotmánybiróság a 45/2012. (XII. 29. ) AB határozatában ex
tunc hatállyal (azaz 2011. december 31. napjával) megsemmisítette. Ez alapján inditványozta
az iigyben megbizott védelmünk elsődlegesen az ügy áttételét a Fővárosi Törvényszékre,
másodlagosan pedig az eljárás felfuggesztését, és az Alkotmánybíróság eljárásának
kezdeményezését azAbtv. 25. §-a alapján.

Az alkotmányjogi panaszok alapján Ifciolytatott alkotmánybírósági eljárásban az
Alkotmánybíróság a 36/2013. (XII. 05. ) AB határozatában megállapitotta, hogy a Bszi. 2012.
január 1. napjától 2012. július 16. napjáig hatályban volt 62-63. §-ai alaptörvény-ellenesek
voltak és nemzetközi szerzödésbe is iitköztek. Megállapitotta továbbá azt is, hogy a 2010.
január 7. napjától 2013. július 31. napjáig hatályban volt Be. 20/A. §-a alaptörvény-ellenes
volt és nemzetközi szerzödésbe is ütközött.

A Kecskeméti Törvényszék a 2013. december 16. napján hozott 73/2012/292. számú
végzésével a 36/2013. (XII.05.) AB határozat 62. bekezdésére és a Bszi. 8. § (2) bekezdésére
hivatkozással az iigyet áttelte az álláspontja szerint illetékességgel rendelkező Fövárosi
Törvényszékhez.

AFővárosi Törvényszék a 2014. január 7. napján hozott 3 l. B. 2542/2013/2. Számú végzésével
megállapította illetékessége hiányát. A Fövárosi Itélötábla, mint másodfokú biróság a 2014.
április 2. napján hozott 3. Bpkf. l0369/2014/3. számú végzésével a fenti végzést hatályon kivül
helyezte és az iratokat visszaküldte a Kecskeméti Törvényszéknek, az iratoknak a K.úriára
való közvetlen felterjesztése érdekeben. A törvényszékek közötti illetékességi összeütközés
fennállása folytán a Kúria a 2014. május 5. napján hozott Bkk. 1. 591/2014/3. számú
végzésével az eljárás folytatására a K.ecskeméti Törvényszéketjelölte ki.

Az Alkotmánybiróság a 36/2013. (XII. 05. ) AB határozata ellenére a Kecskeméti Törvényszék
lefolytatta az eljárást, elsö fokon itéletet hozott, majd a Szegedi Itélötábla másodfokú itéletet
hozott. AKúria 2018. október 31-én meghozott Bfv. I.603/2018/7. számú végzésében nem tért
ki az alaptörvény-ellenesség kérdésére.

Fenti alaptörvény-ellenesség megszüntetésére kérem a Tisztelt Alkotmánybíróság eljárását és
döntését.

18. december 3.






