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Ugyfelem, az Otthonházakért Érdekvédelmi Egyesület (székhely: 4030 Debrecen, Tömös u. 64.
nyilvántartási száma: 09-02-0003752, ügyszám: 0900/Pk. 60167/2009, képviseli: Sarkadi Zsolt)
képviseletében, a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.69S/2016/19. számú
ftélete, mint birói dontés alaptörvény-ellenességének megállapítása iránt elöterjesztett alkotmányjogi
panasz alapján a Tisztelt Alkotmánybiróság elött IV/1178-1/2017. ügyszámon folyamatban ' Íévo
eljárásban az alábbi

nyilatkozatot

terjesztem elő:

A Tisztelt AIkotmánybírósag 2017. június 2. napjáu kelt felhivásának eleget téve az
alkotmányjogi panaszomban foglaltakat az alábbiakkal egészítem ki:

1. Az Alaptörvényben biztosított jog sérelmének lényege; valamint annak indokolása, hogy a
támadott határozat miért ellentétes az AIaptörvény megjelölt rendelkezéseivel, Ügyfelemnek az
Alaptörvényben biztositott jogait mennyiben és miért sértik:

. Az Alaptörvény XXVIII. cikk megsértése

Az Alaptörvény XXVIII cikkének (1) bekezdése értelmében: " Mindenkinekjoga van ahhoz, hogy az
eliene emelt bármely vádat vagy valamely perben a jogait és kötelezettségeit törvény által feláÍÍítolt,
független és pártatlan biróság tisztességes és nyilvános tárgyaláson, ésszerű határidön beiiil birálic.
el."

Az Alaptörvény XXVIU cikkének (7) bekezdése értelmében: "Mmdenkinek joga van uhhoz, hogy
jogorvoslattal éljeii az olyan birósági, hatósági és más közigazgatási döntés ellen, amely jogát vagy
jogos érdekél sérl."

z emberi J080t védő fórumok szerint a fair trial olyan minöség, amelyet az eljárás egészének és
körülményeinek figyelembevételével lehet csak megitélni. Ezért egyes részletek hiánya ellenére
éppúgy mint az ősszes részletszabály betartása dacára lehet az eljárás méltánytalan, avagy nem
tisztességes. A Tisztelt Alkotmánybíróság 6/1998. (III. ll. ) határozatában utalt arra, hogy a
tisztességes eljáráshoz való jog abszolút jog, amellyel szemben nem létezik mérlegelhető más
alapvető jog, alkotmányos cél, mert már maga is mérlegelés eredménye. A tisztességes eljárás
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követelménye a birósági ügyek intézése során túlmutat az eljárás legalitásán. Az Alaptörvény XXF/.
cikkének és XXVIII. cikkének érvényesüléséhez nem elegendö az, ha a bíróságok az ügyek elbírálása
során betartják a konkrét jogszabályokat, hanem az is szükséges, hogy a jogszabályok megfelelő
értelmezésével a bíróságok segitsék az alapvetöjogok érvényesülését. Alláspontom szerint ellentétes a
tisztességes eljárás követelményével az a jogalkalmazás, amely ellehetetleníti a fél részére jogainak
érvenyesítéset,

. Az Alaptörvény XXIV. cikk sérelme (a tisztességes eljáráshoz való jog megsértése)

Az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdése szerint "Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a
hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű határidőn belüi iníézzék. A hatóságok
íörvényben meghatározottak szerint kötelesek döntéseiket indokoim.

Alláspontom szerint a Debreceni Közigazgatási. -és Munkaügyi Bíróság határozatának meghozatala
során számos, a tényállás feltárása szempontjából releváns körülményt figyelmen kfvül hagyott, igy
különösen azt, hogy Ugyfelem nem szervezett, és nem nyújtott semmilyen szociális szolgáltatást.
Ugyfelemre vonatkozóan tehát az elsöfokú hatóság úgy rótt ki jelentős összegii birságot, és úgy
kötelezte tevékenysége megszüntetésére, hogy Ugyfelem soha nem tartozott az általa hivatkozott
jogszabályok hatálya alá. Amennyiben a közigazgatási határozatot hozó hatóság, majd a határozat
felülvizsgálatát.végzö biróság részrehajlás nélkül, tisztességes módon .feltárták volna a tényállást,
kiderült volna, hogy Ügyfelem felelössége egyáltalán nem állapitható meg a terhére rótt ügyben.

A Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Biróság úgy hozta meg hivatkozott itéletét, hogy nem
tisztázta a tényállást, illetve azt kezdettöl fogva rosszul állapította meg, és a valósággal ellentétes
tényállásra alapitotta a további döntéseit.

Az AIaptörvény idézett rendelkezései értelmében a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság eljárása ellentétes az AIaptörvény legalapvetőbb, alapelvi s/inlü célkitűzéseivel, illetve
szellemiségével, hiszen döntésével gyakorlatilag szentesíti azt az állapotot, hogy Ugyfelem olyan
tevékenység miatt legyen megbfrságolva, meghurcolva, amelyet soha nem folytatott.

Továbbra is fenntartom azon álláspontomat, miszerint a hivatkozott döntés méltánytalan és
igazságtalan helyzetet teremtett azzal, hogy az eljárt bíróság Ugyfelem álláspontját teljesen
figyelmen kívül hagyva, mérlegelés nélkül vonta le azt a téves következtetést, hogy Ugyfelem
szociális szolgáltatást nyújt.

Az Alaptörvény által "védett alapjogok közül a fentiekben leírtakalapján sérült Ugyfelem
tisztességes eljáráshoz való joga.

Álláspontom szermt, ha a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság eljárása során tiszteletben
tartotta volna Ugyfelem tisztességes eljáráshoz való jogát, Ugyfelemre vonatkozóan teljesen más
tartalmú ítélet született volna.

2., A fentiekre tekintettel a korábbi nyilatkozatomban előadottakat változatlanul fenntartva

kérem

a Tisztelt AIkotmánybfróságot, hogy állapitsa meg az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés d)
pontja alapján a DebreceDÍ Közigazgatási és Munkaügyi Biróság IO.K.27.698/2016/19. számú
ítélete, mint bírói döntés alaptörvény-ellenességét és a hivatkozott ítéletet az Abtv. 43. § (1)
bekezdése alapján megsemmisíteni és az ügyben eljárt bíróságot új eljárás lefolytatására és új
határozat meghozatalára utasítani sziveskedjen.
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Debrecen, 2017. július 10.
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