
Alkotm. iiiybíi-óság

11115 Biidapest

Diiniiti 11. 35-45.

ALKOTMÁNYBÍRÖSÁG
Ugyszám:

}_vj l?^'S- ^f^

Érkezett: 2Q19 FEBR 2 1,

Példány: /
Melléklet:

0 db

Kezelöiroda;

JLl
rl isztclt Alkotnuínybírósng!

I liviilkozással a IV/1648-3/2018 iiiiyszámra és az Alkotmánybiróság titkárának 2019. január 15-én ku!!
l;ijckuzlal;isára ponlositjuk egyben az inciitványminta ürlapba foglaltan megismételjuk M
AlknlniiinvbírósáRról szóló 201 1. évi CLI. törvény 27. § alapján elöterjesztett . ilkotmanyjogi p;iníiszunk;it.

Kn'iiik ;i lisztelt Alkolmánybíróságol, hogy állapitsa meg a Fövárosi Törvényszék 53. 1'i'.639. 9ü4/2016/4.
s/:ii]u'i itélete lelülvizsaálali kérelmiinkben támadott részének - 2, 3.4, 5, 6 határozatok érvénytelcnségének ús

perkollségnek a megállapilása - és a Kiíria 2Ü18. szeiitember 6-án kézhey. vett Pl'v. l. 21.720/20im; száinu
ilL'lelc iilaptörvény-eNenességél. és iiz Abtv. 43. §-ának megf'elelöen azokat semmisitse meg.

Alulirntl 

s/cmélye.sen iiz AlkotmánybírósáLiról szóló 201 I. évi CLI. törvény (a továbbiakban; Abtv. ) 27. §- a iilapi;in
2018. no\cmber 5-én kell. 2018. noveinber 8-án érkeztetctt ;ilkotniAnvjoaLnaii;iszt tericsztettunk_do ;v/
All'-olmánvbírósáwn az nlabbiak szerint.

Kerelim'in inilokohísiikent . ix ;U.íl)l)iiikat acloni elő:

I. A/ inclítv;iny liL'nyujtásáiink törvcnyi ós l'ormni kövctclményci

;t) A pcrlörlénct és a tényállas rö\'id ismertetése.

A/ indilviinyo/úk lulajdonosok a  száin alalti Társasliázban 
 Miin felperesek pert inditollak a Budai Közponli Kerülcti Bíróság elött közgyűlési határozal<ik

crvcnMdenségének mesállapilása iránt. A Buclai Közpoiili Kerüleli Biróság IO. P. 20. 33Ö/20I6/24. száinuii.
2016. uklóbcr II-én itélelet hozotl. amelyben a kereseti kérelein többségének helyt aclott. kisebb részébun
t'lulasilúlla azl. Az itólct 3.. 4. és 6. halározatok érvénytelenségét inegállapitó részévcl szeinben az alpcn-'si

"1 m-síi^liáz tellebbezés nevü beadványt nyújtott be. azonban a jogi képvÍselövel eljáró alperesi Társasház íi
l'dk'bhezésén illetékel iiem rótt le. annak ellenére, houy illetékfizetésére köteles volt. Az iiidítványo/.ó

k'lpcrcsck a II. fokú bírósngi targyaláson kifogásolták az illetékhiányos alperesi fellebbezés befogíiclá. súl.
l'nnek ellaiére a Pövárosi Törvényszck, iiiint II. fokú bíróság elbífáltn í\z alperesi tclScbbezésl és az 53. 11'!.
fi:!<-)4()4/2016/4. számú ítéletével az indítvánvozók hálránvára nwiívnltoztatta az I. fokú Ítétetet.

A polsuiri perrendlartásról szóló 1952. évi III. tv. (Pp. ) 235. §-ának (2) bekezdése a kovelkező modon
rnulelkezik: "(2) Ha a l'ellebbezés nem l'elel meg a törvény renclelkezéseinek. vagy más okból kiegészitésK'.
\. iuv kiiavitiisra szorul. a 95. ij-baii az elnök haláskörébe utalt intézkedéseket az I. fokon eljárt tanács elnoke
IL'^/J meü."

, \ hiv:ilkozott l)5. § (3) bekezdése ,12 alábbi rcndelkezést tartalmazza: "(3) Ha az illeték lerovására kötelezell
Uet ;iz illetékt'elie. '.iyzési josi vayy az illetéknientesség iiem illeti meg és a fél az illetéket egyállalán nem. va^y
cs. ik hi;'in\os;ni rói;i le. a l'elel iizziil a figyclmcztctéssel kell felhívni az illelék lerovására. vagy a hiány/ó
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illclL'k pótlnsám, liogy ha a beadványt újból az illetók lerovása, illelöleg pótlása nólkül i'iyújtja be. a bírósag ;i/l
L.-I Ib^jít iildsítnní.

k-kinlcUcl arra. hogy törv'ény, illelöleg bírósági döntés nem biztosított az alperesi Társashaznnk

iliciekinenieyyéget, vagy illeték fetjegyzési jogot, egyértelmü. hogy fellebbezését hiányosan adta be. A bírósn^
sulvosíin hibázott akkor. cimikor ezt az ÍIIetékhianvos fellebbezést eitbsadta. nem utasította el és e törvénvi

követdmcnyeknek mcg nem felelö lellebbezés foiytnn az indítványozók számára hátrónyos ítéielet hozolt. A
II. tbkú bímsng ;i fellebbezés hiíínyossí'igáí az ítelct indokolasi rószeben "leletezés" alkcilmazásávcil próbalici
onosolni.

\ joycrös itclcl ellen t'elülvizsgi'ilati kérelmet nyújtoltiink be a Kúriához. A Kúria a Pl'v. 1. 21. 720/201 7/d.

s/. iinú 201S. július 4-én kelt és a kórelniezÖkhöz 2018. szeptember 6-án érkezett ítéletével a felülvizsij. dhiti
kcrelmel elutt i.sította. Az eiutasítást azzal indokolta. hogy az I. fokú biróság mulasztasát a II. fokú bíró.sáü n

l'p. 235. §-án;ik (2) bekezdcse és 240. §-ának (I) bekezdése alapján az ítélctben pólolta. Azt állítotla. hoyy ui
illelekhiány az illelckckröl szóló 1990. évi XCIII. tv. (Itv. ) 73/A. §-ának (4) bekezdése és 74. §-ának (21

hckczdese alapján leletezéssel az érdci'ni hataroznlban is pótolharó. Allí'ispontjíi szcrint ;iz ügyben nem törtúnl
|ous7nbt:il\sértés.

A Kum inclokolnsn nem felel meg a hatalyosjogszabályoknak a kövctkezök miatt:

I) Az indokolásában l'elhivolt Pp. 235. §-áiiak (2) bekezdése és 240. §-ának (I) bekezdésc arról
rendelkezik. hogy az elnök és nem a bíróság teszi ineg a szükséges intézkedéseket. A jelen esetheii
scill I. Ibkon. sem II. l'okon az elnök a beérkezell tellebbezést illelöen iiem tett intézkedést.

2) Az inclokolásban hivalkozott Itv. 73/A. §-ának (4) bekezdése és 74. §-ának (2) bekezdése az állami
adóhulóScí. Lí és nem ^ bírósÚLí lialáskörét tcirtalmazza illetck mcí; nem fízetése esetére. valamiiit

mulaszlasi bi'rsáií kiszabásara.

Az [1\. 73/A. §-a köziyazyalási liatósáiii eljárás illetékének a mesifizetésérc szóló felliivásról

rendelkezik. íuy ;inn;ik (4) bekezdése is a közigaz^tási hatósagi eljárás során eljíiró hcitós;;iy
inlczkedéseiröl rendelkezik. .. 73/A. § (4) 1-la az iigyte] az illelék me.al'izetésére vonatkozó telhi\;].s

közlcsél követö 8 iiapoii beliil illelékfizetési kolelezettsógcnck nem tesz eleget és az eljáró liatósás; ;i/.
eljarásl végzéssel nein szüntelte incg. az illetckliiáiiyrál leletet kell készíleiii. A lelel alapján ;i/.
illcléket. a felhivás költségét és a inulasztási bírságot &/. illelékes állaini adóhatósáy irja elö."

Az ll\. 74. §-ii reiidclktízik a birósáiii cljáriis illetékóról. amelynek (I) bekezdése értelnieben ..A
birósiiyi eljárási illeléket illetckbélyeggel az cliárast kcztlcnicnvező ir;itoii kell iiicat~izctiii. kivé\c.

ha ioaszabály nii\s fízelési módot is megenged. vagy ha az illeték viseléséröl a bíróság az eljár. ist
beíejezö hdlúrozalt'ibíin clönt.

Az elektronikiis kapcsolattartásra kötelezctt jogi képviselö valójában nem továbbitotla elektronikus
úton az alperesi l'ársasháy. fellebbezését a birósá.era. mivel a .. fellebbezés'' nevii beadván\';i

clektmnikus úton törlénö bcnyújtását kövelően az ügyszámra hivatkozással nem 1'izelle be a
lcllebbezési illctékel. amelynek jogkövelkezménye az. hoiiy a birósás; az ily módon elkéselt. a törvéii\

kellékcinck meg nem t'clelö beadváiiyt köleles visszautasitani azt fellebbczésként nem fosiadhalja bc
és nem Ier]eszlheli lel a iiiásodfokra. Ennek megt'elelöen egy az elsöfokú itélettel szemben benyújloll
illctékhiánvos beadványt a másodfokú birósáK nem biráNiat cl l'cllebbezéskénl.
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Az elsölokú itélet elleni fellebbezés illclckköteles. amit az iisyvédnek liidiiia kell. A fellebbezés ;i/
eljáriisi illetékkel egyulteseii miiiősiil a fellebbezési - rendes perorvoslati - eljárás iiiesindil. K.i
eszközcnek. A jogi képviselövel eljáró alperesi Társasliáz a fellebbezési illetéket nem fizette meu ;i
lellebbezésre nyitva álló törvéiiyi határidö alatt. majd pedig a mulasztását - annak josszabályban'iil
tellóldei tennáNiisa esetéii - igazol. issal iiein orvosolta. igazolási kérelmet nem terjesztett elö e.s ;i
fellebbezési illelékct a törvényi határiclö leteltét követöen sem fizette me".

A Pp. 237. i;-a kimondja. liogy: , Ha ;i lcllebbczcs clkc.sclt. vagy olyan határoziit ellen iránvul. amclv
ellen ii lellebbezö nem é[hct lellcbbezéssel, továbbá lia a fél a [ellebbezést felhivás [?35. S (2)
bekeztlése] elleiiérc nem. vagy liiányosaii adja be. :v, elsfi fokii birós.i" ;> teüebbczcst liivntallMil
diit. isíti. i. " A Pp. 239. .)-;, úyy rendclkezik. hoyy: .. Anwnnyíben a jeleii lejezet másként neiii
rendelkezik. a törvény Második Részének az elsőfokú eljárásra vonatkozó rendelkezéseit a másodtbkú
eljárásban is meufelelöen alkalinaziii kell."

A joyszabályok crtelmében lehát ;i birósás a Pp. 124. § (2) bekezdés c) ponlja megtelelo
nlkalmaziisával a fí-llebbczést - hiánypótlási felhivás kiadását mellőzve - idézés kibocsátásanélkül
cliit. isitia, h:i ;i jogj kéDvisclővcl cliiiró lcl elmiila.sztotta . iz cljárasi illeték infsfizftr. sci
'on. itliozó liiitdczct(séii (clicsitósft.

Tekiiileltel arra. ho^y a l'ellcbbezési illeréket nem rótt;ik le a .. fellebbezés" inegiievezésű beadv. iin
elölerjeszlésekor. a muhisaást pedig inég a 15 napos törvényi határidö leteltét kövelö sem orvosoll. ik
- azaz^a mulaszlást eyyállaláii neni pólolták és igazolási kérelmet nem nyújtollak be - a Pp. 124. ̂ (:)
bekezdcse és 130. § (I) bekezdés i) ponlja alapján az elsölbkú birósás az ilv módon elkésjll
lcllebbezésl hivatallml köteles elutasil;i]ii.

A/. els"l,okú, "élelbe" .' b"'ósáS ^""ondla, hogy ,. az ilélct ellen a kézbesíléstöl számítolt 15 napi.n

beliiUí. llcbbczésnek v. in lielye". A törvciiybcn inegliat. irozott és mindcnkire kötclező érvcnvű
lellebbezcsi haláridö nem bfrói határidö. a törvényi hatándö bírói mérle.wléssel utóbb az itélelhcn
"em hosszabbithaló mey. illclékliiányos beadványra fellebbezési eljárás nem indulhat mea. iav kell<i
idöbcii benvúitott és > tiinénv rciidclkczé.sciiiek mcgtelclő lcllubbe/. cs lii;inv;ib.in 11 iniTpró,
cniclkcdctt clsöfoku ilélettt. l szembcn n ni.isotllokii l)irós;i> iiciy_tolYt;>th;it ]c niásodlokii
dÍ;ínisL

A halározalok joyerejc. az aiiyagi joyerö. valamini a kellö idöben beiiyujlott fellebbezés lialas/i,^
luuályáról a l'p. az alábbiak szcrinl reiKlclkezik:

APp.^27. S (I) bekezdése kimoiKljii. hogy: ..Anieiinyibcii a lörvény máskénl iiem rendelkezik. :i
hirósái; ,i i. aját h.KAniz.itához abban ;i "erben. . iinclvbcn nzt liozta. kötvc vn". mégpecl. ü ^
határoziU kihn. detésétöl kezdve. ha peclig a határozat kih". detve nem volt. annak közlésetölk^dv^""

APp. 229. ;; (I) bekezdésc szcriiit: .. A kercsettcl órvénvcsítctt ini; t.ir"váh;in hozolt itóltíju^Lme
Uz2ÜiL l'ogy ugyan. ibból a ténvalapból származó Ligyanazon jog irónt iigyanazok a felek - icleérlvc
awk jogutódait is - eyyniás ellcn uj keresetet indithassanak. vagy az itélctben már e]l)iróltKi., "t
cgymáss.il s/.cmbcn cgycbkínt vit;iss;i tchessek (nnyagi jogerő)."

r"p, 22S <4> .bel''ezdése: "A ''.lt:i''oz;>t J"g<'róre cmclkcdcsure ;i kcllő időbcn bcnvuitoii
fcllchhczésni. k. illetöleg csallakozó fellebbezésiiek halasztó h.itály.i van: az egyik perlárs
fdlebbezésének (csatlakozá fcllebbezcsének) a hatálya a többi pertársra csak az 5 1 . "'§ a) 'ponlj,
esclében lerjcd ki. Ha azonban a lellebbezésre joyosult a halározalnak csak valamely "része' v. iuv
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viilamely rendclkezése ellcn é[ f'ellebbezéssel (csallakozó l'ellebbezésse]). ;i li;it;irozatn;ik a
lcllehl>c;tf.sscl (csatlakozó t'ellebbezéssel) nem érintett rcsze (rendelkezése) ioscrórc cmclkedik.
Joaeröre emelkedik a halározatnak az a része is. amely ellen fellebbezésnek (csatlako/.o
Fdlebbezésnek) helye nincs.

A Kúria támadott Pfv. 1. 21. 720/2017/6. számú eseti dönlésében a másodfokú biróság és a sajál súlyos
eljárásjos;i sziibálysénéseil azzal inclokolja. hogy a törvényben meghatározott jogerö intézmén\cl
elvilalja. egybei) hiáiiyolja. hoyy a pcrorvoslati eljárásl megmclitó fellebbezésiiek meg nein felelii
beaclviiiiy esetén annak úp'a bein'újtására iiincs lelietöség a lörvény értelmében. A Kúria e:l u .vzeriiih'
Kirréiiyi hiiniyi i.\. \i'iy:ol khi'innú u: indilvi'iiiyozok úllal lciiiiadoll e.ieli c/iiiiléséheri .. koiilpüii:úliii 

" 

<;;</.

/w^v Yiíiójúbuii törvénysénő jo^aíkoíú^ul "kimondja ". hogy

lí'irrí'iive. 'i fetlchhwi iie/kii/ ti másoilfiikú biró.w'ig lefti lylcilhdl fellehlw^ssi i.'ljúrúsl egy vtilojúhiiii
niúr juf, uröru eiiielkrclell vlsöfuki'i ílclniel szeiiihvn. és 11:1 niegvúlKizlullicilja. viilciniinl

" fcllchhc:s-, iDrvniyi liiili'iriclcjél szvriiilc ci niúsotlfoki'i hiró.'iiif; ilc'ldi 'niihMúsúhuii uluhh
ri. -;.\=tiniri!Ő liiilúl/yi il iiiL'yhiissaihhilhiiljti 11: llv 7J/A. és 7-1. S -iiiru hiviilki):ús.'iul é\ cri'Á-

ci/kíí/uhiZítM'n'íi/.

Mindezekböl egyénehnii. lioiiy a biróságok mulasztást követtek el. egyben súlyos eljárásjogi szabályok;]!
' clcltcL aiiielyek iiiiall az clsöl'okú itélet már jogeróre einelkedett részével szeinben - érvénytelen t'ellebbezós
;il;ipj;in - liozoil ii II. lökú biróság jogerös itclelet. a Kúria peclig lialályában fennlartotta azl. e miatt a lám;Klim
hirói döiilések az indilványozók száinára hálrányt okozlak. egyben az Alaptörvény alkotmányjogi panaszunk
2/;i) pontj, ibiin liirnlkozott valameniiyi reiKlelkezését megsérlették.

h) Ajiii;urvoslati lehetöséuck kimcrité. se

A joyor\os]ali [cllelőséyeinkcl kiinerilettiik. a feliilvizsgálali eljárás pedig Pfv. ]. 2 1. 720/201 7/6. sz. ilélelld
lcz;irult.

cl Az;ilko;mán\jogi paiiasz benyújlásáiiak határideje

A Kúria a Plv. l. 2 ] . 720/201 7/6, számú 2018. július 4-én kelt itclete 2018. szepteinber 6-án poslai úlnn
erkezcil. [ndilványozók kijelentjiik. liogy az Abtv. 30. § (I) bekezdése szerinti határiclő (az alkotiiiányiiui

p;inas7 bciivtijlásiira alapjául szolgáló birói döiités közlésétöl számitott 60 nap) ineylartásra kerü]!.

tll A/. indilvánvozó crintettséiiének beiiuitalása

A/ iilkolmíinyiogi paiiaszuiikban táiiiadott birói döiilések az alkotmányjogi panaszt benyújtó alulirnll
indilvAnyazók - mint ezen poly. 'iri peres eljárások felpereseinek -jogait és érdekcit érinti. Mivel ezen poly. iii
cl|;ir,isokba]i akilirolt iiKlitványozók felperesek voltunk ezért az érintettségiink iiem kíván kulön bizonyítást.

e) Annak bemulatása. liogy az állitott alapjogsérelem a bírói döntésl érdemben belolyásoka va;;y a telmeriill
ka-cies dnpvetö alkotmt inyjogi jelciilöséüü kérdés

kerjiik ii rövárusi l'örvényszék 53. 1>r. 639. 9U4/2B16/4. száinú itélete felülvizsaálati kérelmünkben táiiiacloil
rcszénck - 2. 3. 4. 5. 6 halározaiok érvéiiytelenségének és perköltségnek a megállapitása - cs a Ki'iria 201S.
s/eptcmbcr 6-;in kí'zhez vctt l'tv. 1.21.720/2017/6. számú ítélete Hlaptiirvéiiv-eHeiicssciieni'k
]iieyill;ipit;isát és mci;scmmisító.sct, incrl azok sértik a jogállainiságol. a josibiztoiiságot. ajos;i;ró
inle/menyét, a normavilágossáyot. a visszahaló liatályú joga[kalmaz;is tilalmál eyybcn sérlik a felperesck
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;il;ip\flö iogait ajogbizlonsáyhoz. a jogcrös ítélelhez, a lisztességes eljáráshoz. a jogorvoslallioz. az egyenlo
c!b;in;Lshoz. valamint a tulajcloiihoz líizödö a[kotmányos jogait. ainelyeket a B) cikk (I). XXVIII. cikk (1).
,\ XVI II. cikk (7). XV. cikk (I) és XIII. cikk (I) bekezdéseiben siarantál száinukra az Alaplörvény.

kerjiik az 53. P1. 639. 904/2016/4. számú másodfokú ítélet fe[ü]vizs.s;álati kérelmUnkben támadotl rés/.c
(2. 3. 4. 5. 6 liatározalok érvénylclenséyének és pcrköltségiiek a megállapilása) véiirehajtásáiiak lelftiKseszlc.sft
;i/ Alkotmnnybírósag cljni-ásanak befejezéséig.

keijük. hoyy az Alkotmáiiybiróság alapvelö alkoliiiányjogi jeleiitöségii kérdésnek értékelve vizsgálja mei; .1/1
;i pmblcmál. hoyy a joubiztoiisáy. a tisztességes bírósági elján'is és a jogorvoslat kövelelményének ineyfelel-L'.
lu :i biróság leronlja az adott eljárásra és lényállásra nem vitatottan alkalinazandó eljárási és an\. i!2Í
l. wziibiilyi rendelkezések érvcnyesulcsét azáltal. liogy nem alkalmazza azokat. ellenkezöle. a a jo.aalkotó ;ill:il
:i . joa.s/nbályokban és ;iz Alaptörvéiiybcil kilcjezellen tiltolt eljárással és [osialkalinazással önkéiivcs
dönlóscket hoz.

A/ ;i[, ipjoysérlö eljáráson alapi iló és a lörvényi rendelkezésekkel egyértelműcn ellentétes birósági ílélclL'k

niegsemmisitcse snr.in inclokollnak tartjuk az Abtv. 46. § (3) bekezdésének az alkalmazását is, mert a joycm
iiilezményél a 53. Pf. 639. 9u4/20 16/4. számú másodfokú itéletet kovetöen a Kúria Pfv. l. 2 [ . 720/201 7/6. szami'i
ilelclu is súlyosan niegscrlelte. A joyerös ílélelhez valójog legillább olyan fontos. in'mt a jogorvoslathoz v. iló
jiiy killünös Ickinteltel arra is. hoyy a keltöl a jogalkotó elválaszlotla. í<;v azok eiivmással nciii
kunkurálhalnak. Amennyiben a jogeröl nem lartiák tiszteletbei] a biróságok - mint az jelen esetben történl - a/_
SL'rli ;i joybizlonsagot. egyben a joyorvoslatlioz és a tisztcsséges cljáráshoz, valainiiu a lörvény elölli
ti-Liyenlöséghcz való joííot.

. 1:. Ahlv. 46. § (3) hckcylése iilupjúi: n; Alkiiliiiiiiiyhiróság hiiliiskürci gyakoiiusa siirun folylutolt eljtinhiihiiii
hiilfmi-. iinul iiiegiilliip/tliiiljii iivikdl >:. Aluplorvcny s-"uhulyo-"usáhnl t'ivilfí, es ul Alapliirrsiiy renileltnéseil lírvíwrf
jiiiuihi alkiiliiiiinyus kovrlcliiiciiyvkn, amelycknek 11 riisgáll, illelve a hirasugi cljiiráshiiii iilkulmuwulo jogsziihdlv
iilliiiliiiii:. iisiinuli meg kcll fdclnic. "Á7. Allioliiiáiiyhirúsiif; 11: iilkaliiiiiiiyjiif{i pi iiius:. iiliipjiin iiidiill eljurásakhiiii

f1'1'"'1""""1' 'rl'i"". /'"i'.r u JiiifVihiilyokiiak olyiin crlelnicwsél fogiltljd el, umelr ossdiiiiigl'li" "II ".-

. Viii,l, inv"y/,en hh.liisilull j"gnk érvcnyesiilcsével. Ennek snrun - ><- Ahlv. 46. § (3) hckculcséhm elifirlukn,
/l!;yrlc'iiiwrl - u; Alkulimiiifhirósiis; külelesscKe, liiigy u lialiishtirL'i gyiikiirliisu soniii m^ullupilsu iivihul ":.
..lliililfirmir s:. uhiily, i;. iisálml ercilii cs u:. Alapliirvéiiy remlellm. éseil érvcnyre jullalo iill. nliiiiiiirus ii iiwleliiieiirfkrl.
iiiiiflyckrl 11 _i"KKiihulyul^ érlclmnése és iilkiilniiwa suniii n jiigulkiiliiiir. iikniik jehéllcmil ST. I/ÍSWS
cr^iiyc-. ilcniiik" (2/21117. (II. Itt. ) ,IB hal"r":.i". l"tl"k"l,h /,f9/, IS/21117. (VII. IS. f AK liuliirmil, l"d"t"!iis/2S/).'

A FiivArosi Tiincin. sy. ck 53-as t,iii.ics;i

;i/ Alaplörvény R) cikk (2) bckezdcsébeii Ibylaltjogkövetö mayalartás követelinényél messértve. a 26. cikk
1 I) bekczdéscben iöulalt birói f'iiggetlensége alapjától - a lörvényeknek való alaveteltségtöl - magát eloldoll;].
iiinely ciiiiini li'fein joyalkalmazás erednicnyeként normativ alapját veszftett.
i. iikfiivcs eliánis. i cs diiiitcse scrti ;iz Al. iDtorvenv B) cikk (It.JOÍVIII. cikk (I), XXVIII. cikk (7>. XIII.
fikk(l) isXV. cikk(l) hckcMlé.scibcii l'osl;iltiik .ilaniáii llsiranl.ilt alliotm;invos ioEiiinkat,

, \ miisodfokú bfrósági eljárásra kötclezően alkalmazandó törvényi renclelkezéseket meusértő öiikénves bi. 'ói
flj. ira.s es a joykérdésekre nyilvánvalóan vonatkozó jogszabályi renddkezéseket indokolás nélkiil fíBveliiK'ii
kivül hagyó coiura [egcm bírái jogalkiilmazás összekapcsolódva a jogalkalinazói önkényekkel egy'Utteseii
tTOlmc'nyezte az egész birósiiyi eljárás tiszlességlelenségét és a jogállainisáuyal összeegyeztethetelk'n
clikl. ilónkiis birói dönlést a lelpcresek alkoliiiányosjogaiiiak sérelinére.
, \ ];öv;irosi Törvényszck 53-as taiiács;! onkéin'esen járt el akkor. amikor a 10. P. XII.20. 330/2016/24. száiiiú
L-lsölnku itélcl 2016. november 16-án már jogerös részével szemben egy a iosállamisi'ii;i;:il
íissTCeuyeaelhelctlen .. nimmlfokv" clji'irást kezdcniényezett és Iblytatolt le ezzel életre keltve a törvényesseyi
o\:is inlezmenyct. anK'lyet az Alkolmánybirósái; nrór 1992-ben megsemmisitelt a 9/1992. (1. 30) AB
li. ilni'ozíiu'iban.

IA Törvcnys/ék 53-as tanácsa önkéiiyesen j.irt el akkor. amikor a jogalkotó kifejezett tilló
rrndclkezéseivel szembcn contra legem. valaniint visszaható halályú jogalkalmazással. és a felpere.SL'k
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lul;i]donhoz l'iizödö alkotiniinyosjoaának jogalkotá állali korlátozására történö hamis hivatkoxással indokiill.i
t^nkcnvcs ciöntésél.

A Fövárosi Törvenyszék 53-as laiiács;) önkényesen járt el akkor. amikor az Alaptörvény I) cikk (3), R) cikk
(2). 26. cikk (I) és B) cikk (I) bekezdései ellenére nem alkalmazta a másodfokú eljárásra és ajogkérdésekrc
n\ ilv'íinvalóan voniitkozá liatálvos iosii iioniiákat és megsértette a lelperesek tisztességes birósági eljárásliuz
i. iló jou.ál. val.iininl amikor nem leljesitelte iiidokolási kötelezetlségét, az ügy leglényegesebb részéröl. .1,
fli. irasra és az adntl lényállásokrn in'ilvánvalóan vonatkozó jogszabályi rendelkezések nem alkalinaziis;i
okíiiról nem adott számot hatarozatííban.

A joyi képviselö ;iz elsötokú eljárásban benyújtoll meghatalmazására hivatkozással az alperesi társash;'i/
ncvében eleklronikus úlon l'ellebbezés nevii beadváin't nyújtolt be 2016, november 15-én a BKKIi
II). P..X11. 20. 330/20I6/24. sziimú ilélele 3, 4. 6 számú határozatok érvénytelenséyél inegiillapiló része cllcii.

. i/iiiiban a jogi képviselövel eljáró alperes a l'eilebbezési illetéket nem rótta le. tehát az alperesjogi képviselo
uli:in lalszálay t'ellebbezetl ;iz ilélel kil'ogásolt rcsze ellen. tényleuesen azoiiban nem. mivel a lellebbe/cs
hit invos volí.

A l:övárosi Torvényszék 53-as lanácsa a inásodfokú tárgyalásra idézö 53. Pf. 639. 904/2016/2. sz. végzésével
fi;viiii ;i 2017. jaiuiár 9-én kell 53. Pf. 639. 904/2016/2. -l. végzéséhez csatoltan a jogi képviselö l'ellebbc/cs
nc\(i bcndványát liamisan nlperesi fellebbezé'itiek beáilítva azzal kíildte meg felpereseknek. hogy nrrn
L'sallakozó fellebbezé.st vauy ellenkérelmet nyújtliatnak be. Véiiiil a másodfokú eljárást törvénysértö cs
Alkotmanysértö nróclon incgindító cs lcfolytató Fövárosi Törvényszék 53-ns tanácsn n felperesek tiltakozás.i
cllciicre o 2017. fehrunr 24-i U'u'gyíiláson n felperesek tiltakozíísa ellenérc

;i téiiylegesen nem fellebbezö alperes javára megváltozlalla a 10. P. XII. 20. 330/20 16/24. számú a 3. 4.
6 Suilározatok érvénylelensé^ét kimondó rószében 2016. november 16-an már jogeróre emelkedett
iléletel.

míg a 3. 4, 6 híilút-ozalok érvénytelen^égének megnllapítása tekintetében mar 2016. novembef 1 6-;in
jogerös 10. P. XII.20. 330/2016/24. szi'imú elsölbkú ilélel halályában való f'ennlarlására iráiiyuló
lciperesi követelesl indokolás nélkül tigyelmen kívül hagyta.

/\ l;ö\ c'irosi Törvényszék 53-as Uinácsa tehát tiemcsak. liogy elniLilasztotta eltitasítnni ;iz alpcres fe!lebbezésnel\
ncm minöstilö headvnnynt. lianem kitejezelten t'élrevezctte a telpereseket, minclezt szándékosan tette, mcrl
imenysértö é.s Alaptöt-vcnyl iérlö eljárásat utóbb sem kívántn korrignÍtiL amit nz 53. Pf. 639.904/2016/4. sznmu

m.'isoLllbkú tnrüvíilns és ítélet i^azol. A Fövárosi Törvényszék 53-as tanácsn a löt-vényi hataridöí és a io^ero

intczmciiyél tehát iLiclalosnn setnmibe véve aiperesi fellebbezés nélkül és a 10. P. XII. 20. 330/2016/24. sz;iinu
íiclet 2016. november I ó-nn mnr jogeróre emelkedett t-és/ével szemben folytaíott le masodtokú eljái-LÍsl es
tm/otl ítéletet - timelyel önkényesen jogerös íteletté nyilvánított - törvénysértö, Alnptörvéin'sértö es
<ifkotnit'inyos joüainkal sértö eljarussal megfosztva felpereseket í\ 3. .4 és 6 határoztitok érvényleleiiscgc
iitcüí'illapíla-ia részében joyerós 10. P.XII.20. 330/2016/24. számú elsöfokú ítéletlöl és indokiástól. Tovább;i
()/zuL hogy a mnsoclfokL'i bíróyág megvnltoztalt^i a jogerós elsöfokú ítéletet és annak indoklását egyheti
incdoszloua a "felj^ereseket a rencles perorvoslattól és a tisztességcs bírósagi eljárástól a 3. 4. 6 valíiminl a 2. 5
halnro/.atok érvénytelenségének megállapításdra iránytiló kereseti kérelmük tekintetébeii ís.
Amennyiben az 53-ns tíinacs a felperesek feit'evezetése helyett a kógens eljárási szabályokat betarl\;i
Im ;itjlból eliitnsílotla \'dlna az alperes tellebliezési eljárós niegindítására alkalnititlaii beadványát. a felpcrcsL-l<

;iiiii;ik tudciláLxin. liogy 2016. noveinher 16-án i'nnf joííeröre emelkedelt az elsöfokú ítélet 3., 4. és 6. sznniLi

i);ilárn/;ilok érvénylelenségét megc íllíipító része és incloklasa készítliették volna el tellebbezésüket a 2. cs 5.

s/.nmú lialároZtUokknl kapcso!;itos elsölokú ítéiettei szemben és készülhettek volna fel 11 mLisodfbkú

t. irLíynlasra. vagy clöntliettek volna cirról. hogy élnek -e í\ fellebbezési jogukkal.

A Fövarosi Törvcnyszck 53. Pl'. 639. 904/2016/4. számú ilélele ós a Kúria azl hclybcn IIÍIUMI

i)!\. i. 21. 720/201 7/6. szamú ííélcle i\ h;Uá!yos törvényekkel és Alkotmánnya) szeinben azt prezeníalja. hogy
mn Mt iüynrofszagon a füügetlen demoki-alikus joü.államban lehetséges az eljárási alapelvek súi\os

nicgsértésén kereszliil a mar jogerös elsöl'okú ítéletet - a pernyertes l'elpcresek érdekei és alkolmányos joyii
'.-crclmére - önkénvesen mecvállozlató mí'isoclfokú diktaíórikiis határozat.
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A bírósiignak a kérelmel liivatalból el kcll utasitaiiia hiánypóllási fellm'ás kiadásál inellőzve, idé/és
kihucsiitása néN<ül a Pp. 124. ;; (2) bekezdése alapján a Kúria és az Alkotmáiiybirósá.g alábbiakban idézelt
cdJígi löretlen jo^ynkoi-latn szerint:
.,.

)-- iiiiliiviniyo:ó fi'llrhlw^ell .. iiziiiihiiii u fellvhhezési illeléki.'l uniiuk v/lnin'c snii ivllti le. /msv ... niiiil

iV\vi:'(liick liiilniti kcllell. /mgy 1. 1 fe]lchhe:ési illelék iiicfffizeli'wiie/í slmuluszlúsu u fvllvhbvzés hinilii/lwli
rliiliisilúsúl rdiijii iiiíi^ii ulúii. A: iiu/ílviiiiy(/:ó lellál lúlszoliiff u:{vuii kinierilclle 11 ivm/e/tezéf.re ulln
l, Wii .nif. luiokiil, Itil-. zi'iltiff fellchlm. ell u kifogásolt vey. ések el/cii, léiiylef{escii awiihiiii - niivel fellehheü-sc
liiiiiiyi isnill-iieHi. 

" 

(3069/2013. (III. 14. )ABvégzés Indoklás [8-9])
... I kiíivlnic:ők (i ki/ogi'K i.'löln-ii'szlüsekor 11: illrlékn iieiii róllúk le, u Kúriu 11 Pp. 12-1. § (2) bekezclcw t;v
I lll. f 11) hvke:ilév i) pi inljii ii/iipji'iii a kifi igi'isl hivultilból eltilusilollci. ... A birósúg pc'ilig a Pp. 124. § (21
hrka. ilí's c) /miilja nic^fclelii tilkiilmiiwsáviil a kifogásl - hiáii y/wlldsi felliivtis kiiiiliisiit mellih. ve - i(lií:. es
kihucsúlásti iiiílkiil eliitiisitJH, ha 11 jiiyi kcpviseliivel eljuró fcl elmiiliisttattii m eljárási illeték iiie'^fiwlési're
Yiiiuilkiiw kiilclcwiség lcljvsilesél. " (3 162/2013. (VII. 24. ) AB végzés. Indoklas [51. [24])

A jnai képviselovel eljám alperes törvcnvi hnhiridíit miilasy-lott. a törvényi liatáridől ítéletével a Fövárosi
Törvényszék 53-as lanácsa és ;i Kúriii Pl'v. l. száinú tanácsa nem Viilloztathalja mes,.
.. -\ Pp. 234. § (1) bckcy. drse í'rtclniéhen a fcllcbbczés liatáriclcju ;i hat;iroziit knzlésctől (219. §) sz.imilott
li/L'niil n;ip. A 219. § (1) bckczdés >) pontj. i szcrint kézbcsités litj.iii kell közölni nz itéletct a felekkcl. \/.
iiulílvAnyozóiiak leli. it a kczlicsitéstol sz.iiiiított tizenöt n;ip ;i]lt rendclkczcsrf ;>rr;i, hogy lcllcbbc^í'sí't
:\i. dsélokii híróságn;il ;| I']). clöir.ís. ii szerint bciiyiijt.s.i. F. z a h;it.íritlő töiTcnyi hatiiritlő, czért cs. ili
;U<k>i VH\na moghoss7. ;il>bíth;itó |P|). 104. § (1) bckczdés| vagy leriividitlieto a birós;ig . iltal, lia crrr .1
liirvcny kifejczc.tt tclli;it;lliii,iz;ist iidn;). Mivel iuoiib.iii ilycii törvéiiyi felliat. iliii.iz.is nincs, hin'ii
iliinlcs.sd ;i lellcbhezcsi liat.íridö lit-m v.íltozhilh. itó mc". " (18/201 7. (VII. ÍS. ) AB határozat Indoklás [Tfip'

\ juy. ilkoló a Pp. 239 ;j-a. valainint a 124. S (2) c), 130. § (I) i). 240. § (Q . 247. § (2) , 228§ (3) és (-1)
hfkezdéseinck imsulkHlusiikm- kógens. ellérésl, mérlcf;elésl és iiiélláiiyliisi 'li em enifcilff, virl és iwiiliis
s-. iihiilywist Ir'wll li'lrr > joyi képviselővel cljáró, de a fellebbezési illeték megfizetését eliiuilaszló joiio.siill
liiiinyos kcrelmcnck liivatalból lörlcnö eliitiisilására. valamiiit az elsöf'okú ítélelfe]]ebbezésse[ nem ériiili.'ll
illeKÍlL 'y ncm támadhaló része joycróre emelkedéséról.
. 

A/. ilyni tipi isú sKib. ílyo/. is iieni ciigctl niozgiisterct ;i jogiilkalniazók, és igy a birósiig részére SCID. .\

/. ;irt SKibiilyok lcliiliriisa, "kit;igi(;is;i" a biróságok rcszeról ... contni lcgem jos. ilk. ilmaz. isi -
liil. ljtloiikeppcn jog. ilkotási - tcvckniyscget jclcnt, nmi fclvcti ;i birósiigok tiirvcnyc'knck v.tló nl.hf-
Ifltscgc clvcnck a scrt. liiiít is. A jog.illiiniiság elvéből, kövcteliiicnyuből >,. is kiivetkczik, hogy ;i
JiiKÍTtclniey. ós iicm v.ílliiit a jogiilk.ilm.izó szerv öiikcnycs, sziihjcktiv döntéscnck eszköy.cvc. FJIciikrT
r-ftbcn sériil. if ;| jogl>iztons;>g kiireteliiiciiye, ;i jog;ilkaliii;izó s/crvck tlöiiti.scirc voiiatkii/ii
iMsuiniilhato.sági c.s rlöru l;ith;itós;ígi elv. irás. " (3026/2015. (II. 9. ) AB határozat. Indokolás [27])

Amennviben a rellcbbezési illcteket nem nxelle meg a jogi képviselövel eljaró tel. a birósá.i; a beadv. iiiM
Imauilból elutasil];i. tchát mcy sein iiidulhal a másodl'okú eljárás. a határozat pedig jogeróre einelkedik ;i
i. il;!] clö lcjailál kovelö napon. A tiin'énv ;i lclk. bbczósi hat.íridő lciiirtnvnl a li. it.Íroz. itok ioe^^iclic?
lii/. iidfi írdckiick tiilaidoiiit n.tiivolih jelfntőscaet n Derorvoslatlioz való iososiilfsiizgalszenibcii. A
j"sialkoló , i kél alapelv iitközését azok idöbeli elválasztásával akadályozza meg: a fellebbezési határitlö
k'. i;in;jisi a perorvos!alho7 vnló jog. azl követöeii a határozalok jogerejéhez való jog érvónyesiilésérol
icndelkezik.

2. A/ ;ilk<itm;invioi;i iianasz bciiviiit.is.iii.ili énlcmi indokol.isa

;i) A/. Al;)[)(iirvóiiv niciiscrlett rcntlelkczcsciiick nontos mci;iel8]csc

IAW.UI--A . L- illkoliiiimriogi ixiiuis: u; . Ihlr. _V> ..'- §-ui ulupiilll 11: . lln/llürn-llf/lcil /ll.-lm-üilll /lyi il: vcjclimmk r.i--('u--f, .^imiiintu'ii ".-
.
Ift ifWrvi-iiY líl a/ik (ll hckv:<!ew! /c/ő!i iwy a: Alaptörvém' iii<.-^wr!c!i ivw/dki'zescfíen!. ^ivi'skciijfn fig\vicn!hü wmii. iw^- , 1:

lll, "liiiiiiiyhirim:^ <;.- J/u;jMTTr hulályhii lúfivsi' uh'm is fcniiwnmlil h>vhhi vnclimzvsvl, iimcly .srrmil a loshizliiim'ie ivunil.niluin ii, ;ii
uíapjoi!,. t^y a Hl ciiík fii hi.-ke:(ívxviti'k wiv/iiu-iv uíkoiiaámjo^i pd iw.f-l c.wk kiw IÍ-ÍL'S i. '^íhw a visxzatuiló hti!atyú joyi lküfáfi ^^ <

^'íkexzalvM sdu hhmyu ̂ 'a-n - fcfivl uhpihm'i. . \iw>m'ilwi! i!i(lif\-úm . dhtm u: .-1/u/jfwYciiy \i'iii:cti iii!w/!ú.wrci. Yd/nainif a: Aiapvv^'i r, ^r
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^^"" n,":, ,y,A" ,aU;lh"" ,̂ "l, ll.^trc iim"ta.-/l,. y^J:^k., "h. 1"^- c-^k ""m"ffl "" "lmk;l>", "e", /, fc,oró"""i ,,";", ,"
TA", ""'"r" T'"""' ''w"'"7fc"'"''"''""'''6"""/:"''m"'" "'^"tó'*ffi M''to^''""'/'c':ró^'°''""'. ''l^
/"""Í°A . """'':*'""'" A:'*"1'"' "'"'". '"w "~- .M>""""ró/ró>g w^sswl ka"c.,ol"l", g,^, l, ""~^r"" '^Ml,^//^'..
^KkW"l" ^ c>í ,teh,, r,"/tí"tó - "-""", ,,"",", 1", "".,"-_" - ^."",," (",.><:" M,,,,,^ , yfe",; ," " ,"^ls/," ^. ""/,' , "^
, ^""M/, ^, "/;. /"", " "",);t "/,a,,, ", " /, "^. , ^", "-_ ̂ "",,, ", l, i""",/^ //d",""m ,"^k"lö"hS^lü^lh"^" ~^r, i//l">
/^l. 1,^" TM, ";A/""rg,.., , /, "", , rf", ".";4", ",, ", ̂ """, ̂  "^"""t ̂ t""^ ^^ ^ ("wfc,, ;,^, t"^,, "tí,. ";"";
'"'"""""'"'" .ll"l"'"rs"Y "<-S.'"W" n-"*/tó,,rf>", " , i^,^- d^u-. h^ ,,, /rf "/>"ox", U>,"" ,"cgivl"l"i. w flmk^'l,.^
^. 11"/"",;^ t"lö"W,y, I,,, ,fc,""s" /,"";",<, , l/ú,^,"" ,.",/, ̂ "v l, lkll""^l, yXXII\ cikklll Mrf,/ Ü",̂ ,É^ l, :, ;,, ^,
c!iarú';h<'>:\-(ilt)<i!upjug[Aiuplörv<:-m'. \. \\'!IL i. 'ikk i 1) hvke^vsj kö:őf!. ' ' ' ' . "-. -""-.-'-- ..........-

It) fikk (1) Mayyarorszáy líiggelleii. deinokralikus jogállam.

^. ^, "1; cikli, (l)M"'cle"k'nekjo!°''. v''". al'hoz'hosy az e"ene eme11 bániiely viidal vagy valaincly perbeii ,1
. [nyu\és kötclezettséycÍMörvény^lal felállilott. luggctlen és pártallaii biroság tisztesséi;es^és-n^lran"'<
l;iru\;il;isoiL éssxerii lialáridőil beliil birálja el. ^ - ^ -.

\ VIII. cikkp) Miiidenkinekjoya vaii alihoz, lioyy joyorvoslattal éljen az olyaii birósái;i. hatósáai és i<,s
lM Wiy;izyalá.siciö]]lcsellen, amelyajoi;;ilvayyjogosérdekétsérti. 

" 
' " --.-

XIII. rikk (1) Mmdenkmekjoi;a van a tulajdonlioz és az örökléshez. A tulajdon társadalmi felelősséggeljár
\V. cikk (1) A lörvény elöll iiiiiKleiiki eyyenlö. Miiideii cmbcr joyképcs.

(lokol. Í!li) A ine;;sen]misilriii kérl hiroi tlontcs ;il.li)törvéi. v-fllciiesscBéiiek ii

'S^- ̂ S^^^'^7ri""^SS°^"°4m. fe//MW/"''"""°m' "ú:vü- ""^:" i"1'"'''""'" """.' ^"'"" .'^
,S^^,. ^^. ^'^^:ri, ;l^mrf"^"Ltó"^";'^''°;^"^^'^';';^^^^ml, ""v""vi ,v"drlks-v.wr^ illein- ,>.," Ang,. >;"(", """., " ":""",/",","" (,,","",/"" 1, 1, 0, dml^ """""i'ii'''''"'- '.""-""" """".--.

^h'''"s'i^i*kkor- am'l-or. az. eliárósa sorón cs iléletében a biróságra , lletve a birósásokra is vonatkivó
;"'^m"n'TO. kOTetcl'"é"yckkel ' láiic'. pl': R' cikk (2>. 25. c, kk W: 26. cikk (1 );"28"icikk; B) 'c\kk"^
', ';l:'m'". ".. 'T''yos c'"irasi es a"yal?i .i"gszab.ilyokkai ellenlétesen rendclkezetO'niesscrtctte a'lelne^si.k

l. iDtdnfiivbcii s.iranliilt alkotmánvos iosnit a

!.cil*k.o> IH'kcz(lésct'e" fo"l.ilt iom'tllamis. íshoz, a io2biztoiiságlioz, ;i jo"erős itélcth
.i XV. cikk (I) bckexdósébcn loiihilt lonniy^clőtti ri;vciilos?"liez.
xxvm- cll'km bckeuléscheii 1'oL'lalt tisztesscses bírós;i"i elinrii:
XXVIII. rikk (7> hckczdcscbeii t'0i;lalt iOEorvoslsitho?:,
XIII. cikk (1) hckcztléséhcn foelalt tiilaidoiihoz.

i^ i^^TT'., szá;"ú n'ásoclfokú . e^áras és íté'e'- va'ammt a K"'-'.' "t helybenhagyo
\^T20l7 i6:^ú . "é'ete e"entétei' ajogállamisáy elvének (Alaptörvénv'B)'cíkk W'bek^^

l'"1;;^á'"alk"tó. J.oubizlo"ság követelmény<-vel: a jogeró'intézmeiiyével'"es"|:,dgin \igwkbe, ^T^
rciiclelke//esijü^;iv;ilis. ' ~ ' ' -" '"'='"" ";~-'

L'''l... w"!!m"., '''''!'''''' """""' '"'m"'''7'"'tiés " "7 '". kénves , l/k"""nk", l, ";i"""i ,"."k", i",
^z.Cí-'ííYt'ZSetliefellc'iiek. ~ "' -a' ..... " ._

M:'y:lr"TOilA lal.'törvé"yebc"és tör"e"yelben" '.""^ " r'-nclkíví. l, jnffln. o-ihilok jell^lei cs ^ ,//>"v,
^"''TÍIT"sa"mes; va""ak ha'áro2vi'.. Azonban a másodfbku bírósagés'aKúria'a'fiiggetleiisésÍik'^phit
^;Lt°n.é"yek"ek való;'l-"'e"dellségtöl magLikal eloldották ~-'nem ~ti"-tották"ti^^^nT ^
"llc""c"vct(aJogeröse'söfokL' itélctcl^em - önkényesenjártak cl. nen, pedig ajoKalkotó^'tön/énvben
P1OT^" '"e!hi'taroz°"e'J'irasl garanclák sze''"n- a'"i"ek"eredméi, yeképpen^fel^, :esekAlaptorvén;.be"
^ranliilt tiszlesseycs birósági eljáróshoz. jogorvoslatlioz. . ioi;bÍ2lonsaghoz. "ioKerős"ité]eth^""eu^i^
L'lh, iii;isliozviilóii]koii<áiiyosjo. u;iitis]iK"i;sénelti;k. --. -... -. -;,..

... l^ Alk"""^b"-6>, s 9/iyV2. il. SHl AB h"ur, ^"áha" ,wy. úlh,p, l"lla u lö, -w"y^w úws >>&",A".A"Í
ulkolnn"iYcllc"^é^l. Kife/Mic. a j"gal/a""..ág lenyeges eleme. hogv' 7./(wróvró" ̂ II~"ÍKIIÚ^I
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iiu'^/tiiiiiK/úsiini milyni fellúlvlük uhipjini vuil lehclöség. s /ni^y niikor ki'n-elkezik he ci: ci: úllupul, uiiiihir 11
/ii^'n!. '- Inilúrazul inár scinniifele perornisliilliil neiii It'initiilhtilú. A: .. tiriyugi iffciz. 'icífftissáf;" és a "forniúli',

/ll^hi. :IIIIIMÍf " kt'):li! Itl 1'L'IKlcS pvrurvosliili lelwK'iséí; kinierilésd ki'ivclűen) a io'.ihh.tHiisúsc m vlsiihhség."

A/. Alaptörvéiiy B) cikk (I) bekezdése kimoiidja, hogy Magyarország függellen. demokratikusjoyállam. ... -I;
. liiiptiirrnirheii lélelesen s7. creiilii jii^allam iiliipérlékcnek séreliiie iiiiiiiiisiihiin is mc'jiiliipoz. ui vulumct^
jiiy'iwhiílr. - \:\s. v [QL';ilk;i]iiiiiz;i.s. itélet - ulkotmánvelleiiessésel. "

.. 
I jiigiilliiiii iii'-llililiiilinnlen ck'ine a jagliizliiiisiig. A jngliiiliiiisiig n; álhiiii - s elsSsorhuii a /oyi iltiiiii -

/. iilvlvwií'^ve lív:. i annuk hh. losilásál, liiigy 11 jiig esés:. e, egrcs ri'si/enilelri és u; egyes jogs!. iihiilyoli is világiisiih,
i'^yéríeifjiitL'íi, nsiiköde^iiket íi'kinfve ki^. íimi'shiitóith ófí dorelátltdíóuh le^yeiiek (í swnmi ci'mzctfjci szdint'ti'a. l/d^yi. \ 11
/ii, i,'/)/.-;>/i.niy nnii csiipi in n; t'n'rt'. v /iiiniiiik cgyvrlcliiiíisegél kiiveleli iiicg, tle 11;. egyes jogiiilniiiéiiyek niiikiiilésiíiirk

his:. (íiiiilliiilósii{;iil /'.(. E:. érl ulupvcliiek u ]oghi:. liinsiig ST. empnnljahal u-" eljiinísi guninriiit. Csiik formulivíll el/iiniv
sT. iihiilyiiiniik kih'nésevrl kclclkcdicl vrvcnym jofsvihtily, csuk 11;. eljárusi nnniiiik heliirliisiiviil iiiiikfíilnck

"//'""""".r'>'"" a jiigiiiléiiiiények."
., I.- unyuifi /f;iiisiigiif. siiy Jogrilliinii kiiwlelmniye 11 juyhi:. lniiságnl swlgiiló inléj. ményckeii és giiruiichi/iiw hrlíil
tiHirddvii vdlósalfidt ine^.
I; iiin'iifi/ /"'n.-SYÍ. i; érvcnyesiiléscre t'lipiisy uem hhlnsil (ncm hk. tasithul) iiltiiiyi jugul 11:.

Mhiiliniim. niiiil illiiigy arrii sc'ni, hngy esyi'llen hiriísiiffi ilclel sc legyeii liirvéiiysérlii. Euk 11 jiigiillaiii céljai A
Jr/iiiliilai. iinw/ycl, niegviilosiiliisii énlvkéhni mcfjclclii- clsiisorhaii rl/iinisi gurunciukul iiyi ijlii - /iilczméiiyskd kcll

Inrcli>.-/>> A' n; mn/c// iilanyi jn^iihiil
.^iiniiiliiliiiii. A:. . Mkiilmiiny leliál 117. iiiiyi igi igii:.siig crrcnyre jiittulusáhm. swkscgcs és nz rselek liihhséséheii ulkiilniiis

djítráM'íi (id jü^of.

A/ Al. iptörvcny XX VI 11. cikk (1) hcl<i-/Á\ése a h/rtísiigi t'ljlinisliii7. hizlusíl aliinyi jiigiil, s iiciii iiil guranKílja, liiif;y
iiiiiiiik rrciliiiéiiye miiiiicii csnhcil liclyrs te;. . -l,': igiizsiigus és lorí'éiiyes hírtisiigi ilii/ilcs énleltéheii uwnhiiii invuhhi
rlji'iriisi garnnriiil lurtalmuz a: Alkiiliiiáiiy: iilkiilmiinyos jognl u jogamislalliai (XXVlll. cikk (7). HII t'gr 117.
""r".?' 'ffn.-.<<,'uvw,!; t'rrenrt'.vrtt'tt're rn^r u tiirvniyhcii ru/ri tówrfA kihiisitthiilcsére S7. iilgálu jiiginléimény 11 reih/rs A
ifiitlkiriill jiigiirvnsliiliik fclléleleihnliiisimlilhiiluun pdHlus eljurási giininciiíli nélkiil iiiiikodik. akkor a]nghi:. liiiisúj;
^í'fi'ítnc! xy/fí'Cíf.,,

,. \/ aiiy.igi ig. iz.s.igosság cs a jogbizlonság kiivctclniéiiyét a jogcró intfziiiénye liozza osszhangba inegintfsak ,1
p. Kliiy. liinság flsötllcgcsscgc' illapj.iii. A jogcru in-tí. zmfnvr,
iil. iki ós iiiiyagi jogi.'niként való ponlos niegh.lliirozottság.i a jogállami.ság rcs/clicnl alkotm;inyos követelniL'nv. \i.
Alkiilm. inynak megl'dclocn biztositott jogorvosl. ili
Irhclii. srgL'k inrllett bi.-. illott jogfrn tisxtfletbm tarl.isa a jogrend cgcszcnek bixtoilságát szulg.ilj. i. Á jogfriis
liiit.irozaKik nirgviiltoztatll. itatlaiiMÍg. ihoz í-s iriinyadó vollahoz al.ipvetö .ilkotmányos crík'k fiizodi],. A

.i"l;-iN>""''.ig lényeges cleme, hogy a lörvéiiviirk
fiiyí. rtflmiien mcg kcll h;it;irozni;i, mikor tiimadható nicg egy birósagi h.il.irozill rendes l'cllcbb\ilfli
jo;:iirvosl;itt;il. illetve, hogy a .joyerősSL' vált li. it.irnzal megtániadás. iril inilycn 1'cllélL'lck . ilsipjáii van lehftösí's. .<
liiigy iiiikor következik hc az :\i. iillapi it, amikor a jogcrős hat.irozat m. ir semmitcle jogorvoslattal iii.-iii

l. iiiiadhalo. A j(igl)i/lons!Íg mcgkihftcli, hogy a jogerós liatiirozat - az eldöntölt kcrdcs szemcly^cs tárgyi kerrk'i
kii/otl - ininv.Hlová v.iljck niiiiil az elj,ir.isb;in résztvcvőkre, mind a később cljáró biróságra, illctí'ilcg ni.is
ii. iló.s.igra. H. i a jogcrő bcállliihoz cltiirt lcltclclek teljcsiiltck, akkor annak íiatálva a határozat tiiítiiliiii
lirlycsscgfliil liiggetlcniil bfáll.., (9/1992. (1.30) AB)

A/. 53. l'1. 639. 9ü4/2016/4. sz.ámú másodfokú eljiirás és itélet és a Kúria azl he[vbenhai;vá Pfv. 1, 21. 720/20 ] 7/h.
s/., imú ilelelc scrli ;i jogbiztoiiság követelnwiiyét. merl a birósági cljárás egósze sérti ;) kiszumilhiilHsiisi rs
fliirr tiilliiilnsHi'i elvárttsl az.íltnl, IIDKV ;i 3.. 4.. 6. liatnroziitok éi-vcii\'telcnsé2cnckii ic?;íllapit;isa részclicii

mju_[oscros IO. P. XII.20. 330/2016/24. száiiiú itéletel a Fövárosi Törvényszék 53-as ̂ tanácsa az ob|ekli\'
kni liiliik ellenéic. s a t'elek ak.iriit.itol fiiiiectleii. öiikciiycs, tiirvcnvscrlö, Álkotmánvsértíi és iilkolmsinvii.s
ii itíaiiik. it sérti'i elliatároz.isil szcrint líiniiiiililatt cli;ir;iss;)l iiic"v. '>ltozt;itta.

A -joyorvoslilt iilán - jogeröseil eldöntötl kérdcsekben a jelen esetben újra kezclöclőclött az cljárás. majd 3. 4. d
li. iliiro/. ilnk rószében jogerös 10. P. XII. 20. 330/2016/24. számú clsöl'okú itélelet jogszabály cs AIaptörvény
cllenesen. alkotmányos joyainkat incgsértve meaváltozlató 53. Pf. 639. 904/2016/4. száinú másoclfokú itélclel -
;i lelpcrcsek kérehne alapjáii iiuliill 1'elUlvizssálali eljárásbaii - a Kúria Pl'v. 1. 21. 720/201 7/6. számú ité]eié\vl
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hL'Mx'nhayyla a törvéiiy. az Al. iplörvény és az alkotmányos jogaink további screlincvel. és szintén inclokl.is

nelkül.

A joü érvétiyesülésének kiszamílhíitósaga és clöre lállialósága mngában fbgiaSJa a jo^nlkalmazás. íg\ >i
hirósáui eljáriisok kiszámithalóságiit és elöre Itílhalósúgiil is. amit azonban alapvetöen sért a jelen perbcli
mnsodlokú eljni'as és ítélet. ^'alaininl az cizt helvbenhníívó kúriai határozat.

;\/ 53. P1. 639. 904/2016/4. számú másoclfokú eljárás és ítélcl. valaminl a Kúria azl hclybenhai;\ó
1'1\. 1. 21. 720/2017/6. számú itélele kiilönosen ellentétes a jogbiztoiisáygal, a joiierö intézménvével. a t'elL'k

cinicndelkezésí jouaval. a bíróság indoklási kötelezeltségével, egyben sérti a felperesek tisztességes bíró^u^!
(V/íirói/m^ liiyyetlen biróságlioz. ésszerű lialáridön belüli elbiráláshoz. jogorvoskithoz és jogerös itéletlK'/.
\ ;)ló JOi.iat.
. f jo^cro áííöréxónek ^zaksegc^ (de neni eié^sé^es) ulkoínu'inyossú^! /e/féfe/e, ho^y vsinérvdf /f)n'c;//i
/'oa/f^aa iHL'^lhilúrozzu. s 'syy /(íszúaii/Sitifó /e^ven. E kövelelnsényeknük ifie^fc/c! példuid a pert'i/'ila^
fitii':/!iniye. uhol eíorc íadha/ó, ho^y nniyen eseiekhen es ich">he!t buiúrok közöíl vafi he/yc a hsrósa^ /o^rós
ife/í. 'ícre/ e/hírci/! cscleksnéjiy ra^y /o^'ífu í/^yéhcn pen'ijífásDuk.

A niiir joserörc cmclkcdrtt elsöfokú itélettel illetve az elsafokú itélet már joi;eröre emelkedett részé\rl
s/cmbcn uzonbt in tcllcbbezé.snck nincs helye.
Ti>'ább;] :> joü.osLilliik iiicg az állaluk értclmezett megalapozatlansái; vaiiy törvénysértés esetéii sem kötelcscli

íi/clsöfokú íléleítel szemben iellebbezni.
, \ lelek iilaiiyi joga az elsöfokú iléletlel szembeni f'ellebbczés. fc]lcbbe?:cs azonban ncm történt az alperes
rís/. éről, mivcl az alperes nem fizette be a másodfokú eljárás inegindilásához szükséges t'ellebbezési iNetckn.
i^y a 10. P. XII.20. 330/2016/24. számú elsőfökú ilélet felperesck állal nem támadolt része joaeróre emelkcdL'li
iiiíi[-2016. november 16-íín.

A Füv:irosi Torvény-izék 53-as laiiácsa azoiiban a törvényi határidőt és az Alaptörvényt megsértve l'ellchlw/.í.s
hi.iiiv. ibaii cs ;i ioiieró beAlltát kövcto 2 liónannsil kcsőbb iiiiísodl'oku eljárast inclított és folvtatnll Ir.
;iiiu'l\iiek során a 10. 1'. XII. 20. 330/201 Ci/24. számú itclel már 2016. november 16-án jogeröre emelkeclL 'l]

ri.'szél tnbb iiiinl hiirom hónappal késöbb (inkrnvc. seii mfi:Y. i]lozt;ltt;i. Tehat a ninsodlbkú birósáa clo[d\;i
iii. iuál a torvényi iek való alávclettségétöl és indoklás nélkiil ;iz cli;ir;ist liir. iiiKlílotta. ami iiiár öniiiauib. iii

i. iMlc iyil ;irra. lioyy az 53. PI~.639.904/2016/4. számú másoclt'okú ilélet milyen súlyosan ellcnkexik ;i

ii>KbÍ7. 1oils;ii: ós ;i tisz(cssé[:es cli;ir;is iiiinimnlis koYctchiiéiiycivcl is.

A/ 53. 1)1. 639. 904/2016/4. sz.imú másodfokú eljárás és ítélet scrti a törvénv c'lőtti ei;veiil('iségct is, mcrt ;]
liims. iu alperesi fellebbezés nélkiil és ;iz elsöt'okú itélcl már jo.aerös részévcl szembeii niásodfokú reiulcs
IK'rorvnslati clji'ir. 'i.sl kczdeinéiiyezell és Iblytatott le az alperes javára. Az 53-as lanács ezzel egyidciiilei; .1
Mpcrfsckft mc;:lb.sztott;i ;i ioL'crós itélcttol és az elsölbkú ítélet t'elperesek által l'ellebbczéssel táiiiadiill
rL's/. c lekmletébcn pedig ncm biy. tnsilott;! ;i f'clncrcseknck ;i rciidcs ioeorvoslatlioz és tisztesséaes birós;ii;i

rlj. ir.isliDz v.iló ioi;;it, a felperesek cllcnkórclmét indoklAs nélkiil. a feberesek f'ellcbbcy.ésót ncdij;
línvlescs Mzsii.il;it nclkiil lisvclnu'ii kiviil liaL'vtii.

A/ arra teljogositott kél szeinély - a BKIÍB 10-es elsöl'okú és a Fövárosi Törvénvszék 53-as másodt'okú
l. iii.icsíi - a m.isodl'okú eljárás ineginditásához .1 t'c'lpercsekkel (;ix csvik lcllcl) sxeiiiben meekövclcllc' ;i
Irllrbhrzcs h.lt.irklöbcii cs liiiiiivtalaiiiil lörténő hcnviiitiisát, ;iz nlperessc] (;l má.sik tcllel) sxrmht'n
;l/01lhlUl NíMll.

A l'nvfirosi Törvényszck 53-as laiiácsáiiak f'ciuickbeii összefoylall önkéiiyes és contra legem eljárása sérli a
iL'lpcrcsek miisodlokú eljárás ineginditására vonatkozó önrciitlelkczési ioa;it is, víilnmint a másoiirokú

flj. ir.i.sra voiiatkozó fclkési'iilcsi ioKiit is, továbl)á ;| feijvvercayeiilöscu és a tiltott liátr;in\'n.<
iiie^külöiibö/letes elvct.

A/ 53. Pi. 639. 904/2016/4. számú másocllokú eljárás és ilélel valaminl a Kúria azl helybenhaüxü
]'1\. 1. 2 1. 720/2017/6. sz;imú ilélete scrti a l'clck rendelkrzísi ioi;át is. mcrt . 1 JDecrös itclctct :i l'clfk
. ik. ir. il.ilól fiieartleniil mesholve. ittii, sőt annak ulleiicre, a telekre kih.itó;in mcaváltoztiitta.
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. ( /)i}/^('in per ezen ulupelvtínek \ere!i!ie e^yhea u: önrendelkezés (/Iko/fijá/jyo. ^ jo^aníik serelme. ( Lásd n
S'ITOÜ. ( IV. 23. )AB halározalot. ) Aí íiiiiviittrltezés iiisii uz úlliiiiiló iilkoliiiiiiiyhirúsc'if, i sycikorlul sisrnil (jj_
eniha'i méltósá^ho?. vafó fofi iarídlmi cleiítc^
\/ 53. Pr. 639. 904/2016/4. számú iiiásodl'oki'i eljárás és itélct. valamint a líúria azl lielybeiili;ig\ü

IT\ . 1. 21. 720/201 7/6. szíímú ítélete tehiít ;iz Aliipförvenv XV. cikk (1) - A ton'cnv clött miniltínki e^venlü.
Mindcn eiiiber Í(>I;IÍC|)L'S - bckex(lcsél)e ütközik. A felck reiitlelkezési ioi;anak clvonnsa scrti ii/

Ahtptörvcnv XXVIII, cikk (1) bekczdcsót is.

. 1 Íí^^vUúhan crdekel! fól ulkofsni'myo^ Jo^i urra, ho^y it^yei hírósá^ e/ü vi^ye
/iii.\o!i!ó(iH a íőhhi s:íihu(i\i'i^jo^lio: - laa^ahc/ií jo^íciljci u^yunis anfiak s:aha({súy, út, ho^y e /ogáva! ae eijf)!-
\. íí\ oh ;in cliiír-ís és ítclct, itmclv mmdkét fc! dkurníáíól fii^ef/c'iiíif leheíovó íc'.w (i?. c'ffúnh fofvfafdsdf ̂ s
(i hu!ár{}7. (íí fi'fekre kihdtó niesvdltOT. tíHasút, cleve nem lehcí e 'fos sein sr. iffísc'sszcríi, xem {iráfiy^

í\(>!'lát0^. l\^ll.

, \/ 53. rr. 639. 904/2016/4. száiiiú másodlbkú eliárás és ílélet és a Kúria azt helybenhagyó Pt'v. 1, 21. 720/201 7/h.
s/;imú ítélele cllentétes ;i ioüíUliiniho/ liirtozri joübiztonsííí;í;íit és ax iinnnk érvénvcsiilesct sxolí;iíln

ioiíero iiLtcxnicnvevel. A n-iásoclfbkú bíróság látszólag jogot-voslati Feladatkörben járl el. azonbaii a
\;i!ósaybnn eloklotta maü, í'it a lörvénynck va/ó aiavcicífscgtői. ezéi-t nz eljárnsa és iix ítclete nctkulö/i <i
joííorvoslntho/. v.iló jo^ elciiii iil]<)tiiiiíii\os ^íii'aiici:íit.

/'. ja^ok stít'c /Hie neni !^tt^o}h(ttó azza!, hoyy ci korSúlozá^ HK'ÍS (t/kofiiiúayw jogok érvenyesítlése éi'c/ekehr/i
kikeriitSjdvfleniil szúksó'ys es a ^érelan mértckc arú}iyo\ /enae. Az önkénves 53. Pf. 639. 904/2016/4. szí'imú
nuisodfokú eljárás és ílélet, valamint n Kúrici azt helybenha. ^yá Pfv. 1. 21. 720/2017/6. szdmú ílélete nens lehi'í

krnY^Zi. 'riiotín ^iik.\e^e\ snódju ukár u íörvéjiyesség. akúr r/r cn]yu^i iguzsá^ossú^ nic^vuíósííasanak (/
/o^úf/a/ti sliihJlna.^í íic/ó a/d/wrfekc'! káráru. A törvénycssc^ wgy a: ai^yugi igazsago.^sá^ onkónyes vú/o^u! ('!. ',
^Zi'i'iii!! ét'YL'iiYL'salese nein ctlkofnu'n^os.

A/ 53. 1->1. 639. 1X)4/20! 6/4. szánu'i mnsodfnkú elját-ás és ítélet valnmint a KúrÍa axt helybet'ihug)ó
1'1\. 1. 21. 720/2017/6. száinú iliilele sírti a birós.iüok c's ;l bírsik füaeetlciiscacnck clvct is. (A]iiptörvéi)y 1<)
akk (2) bekezdés: az Alaptörvény és a jogszabályok irimdenkirc kötclezöek. 26. cÍkk (1) bekezdés: A bírnk
lüugellenek és csak a lörvényiick vannak alnreiKlelve, ilélkezési levékenységükbeii nem utasíthatók, XXVIII.

nkk (1) Mindcnkinck joaa van alihoz. hoyy az ellene cmelt bánnely vádal vagy valiimely perben a joyail cs
ki'nele/ellségeit törvény állal lelálliloll. l'iiggetleii és pártatlan biróság lisztességes és nyilvános tárgyalásoii.
es.s/.erü halaridön belíil bífálja el.)

A 10. P. XII. 20. 330/2016/24. számú clsöl'okú ítélet 2016. november 16-án már ioiieröre emelkedett részéiick
uji:] lörléiiö elbirálása uuyiin biróság úlján törlént. niaua a másodfokú cli;ir;is cs itélct sülvos.iii liirvcnvscrlíi
lir;iv. ilki)x;is ;i I(). 1). X11. 20. 330/2(116/24. sziimú cs ;i 3, 4, 6 liatároz. itok érvciivtelenscsét ioarríisfii
iiirüilliinitó hirosnai clöntcslic. mcrt a Fövárosi Törvéin'szék 53-as tanácsa eloldotta mas.at a liírreiiY'ick vulii
ci/úvefeií. ^c^ff')/ és elhau'u-ozása alapján c*j;v niiu'.ioüí'rösen leziírt Ü2vet_bolv2i)tott meí;, H ioi;crősen lexi'irt
flj. ir.is iiiralrlvetL'let, iiirat;iri;';il;is;it rendcllr cl. A Fövárosi Törvényszék 53-as tanácsa. tehát komol\
inykö\ctkezmcnyekkel járá onkénves (liintésekel hozott, törvénvsértő c.s Alaptiirvénvsértö eli;ir;is;iv;il ;i
2111A. niivenibcr 16-;in résy. bcn m.ii- joscrnrc cmelkeilctt 10. P. X11. 2U. 330/2016/24. számú itclrt
vn;rcli;iilásnt lell)cs/.. ikított;i, iiiiijd a 3, 4. 6 lii)t;iröz;itok crvéiivtclensóaénck meaállapitiisa rcszclHii
20K>. novcmbcr 16-;in már joacrós 10. P.X11.20.33Ü/2()16/24. sz;inui itélelct iiiei;v;iltozt;ltt;l, niiiulczrk
követkexteben n fclpcresek 2. és 5. sz. hiitíírozatok énéiiytelenscse mceííllapífíísíÍra voníitko/ó
frllfbbcy. csót ncdia v;il<i:ihan iicm biriilta cl.

Miiule/.zel iiici;scrtcttc a t'elncrcsek hinísrisi etjiinísliii?. hh. lttsiliitl iiliiliri jiiwl - az Alkotiiiáiiv XVVjlL
ijkk (1) bela'wle.sfheii i;;ir;inti>lt alkotni.invos ioe.it a t'iimctlen cs i);irtallan birósiíaliDz, a tisztcssc^f?,
l;ire\';ll;isli()z cs cliiir. islioy., ai cs.szerii li.itáritloii beliili ell>ir;il;is]ioz - vuliiminl m. i^m. sii^iis és liii-wiivi^
hiriísi'KÍ ilönlcs érdckéhcii az Al]<)tm;inv XXVIII. cikk (7) bckczdóséhcn j;;irantalt ulkolmún\'tts josiil 11
{is^on'o^lafho?. üs it ioücrös íteletlic/:.

A ]-ö\:irosi 'l'örvényszék 53-as laiiácsa azoii keresztiil. hogy a 53. Pf. 639. 904/2016/4 számú eljárásbaii ;i/.
;ilknlm;)z;inció hatályos eljcíras joü;i és anv'cigi jogi jogsZt'ibályoknak való alLivetettségtöl - ii fentiek szeriiD -
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rliildolla inailát mc;;sórtettc ;l iojicrös ilílctlicz. ;i ius;orvoslatlioz, a tisztesscees l)irós;ii;i cliánisho/.. ;i/.
f!;vciilő clbáiuíslior és i) tul;iitli>iilioz v'alo nlanvető alkotmAnvos ioaaiiikiit.

A/ 53. 1>1'. 6?C>. 904/2016/4 szamú másodlokú eljárás és itélet. valamint az azt lielybenh;ii;\o
l'l'v. 1. 21. 720/2017/6. számú kúriai döntés itélet sérti az AIaptiirvcnv B) cikk (1) bckeziléscben i;ar;iiil;ilt
al;i|)Í<)[;;iink;it - .iiiiclv szcriilt Maav.irorsi'ái; fiissetlen, (lcmokratikus iosiállam. - czáltnl senih_H
iii^.ill.iniis.íiílioi'. ;i ioabiy.tons.iiihoz (iiormiivilasosssís. visszaliató liatálv tilalma. Idkésziilcsi itlő) .1
JQ ÜU'"S< I>íi'ósn2Í ítelethex, ii fiiíieetlen bírósnfiho/: való ioí;unk.

, \7 5"i. PI'. 63c). 904/2016/4 szamú iiiásodlbkú eljárás és itélct. valamint az azl hclybenliiiyyo
1'1\ 1. 21. 720/2017/6. száiiu'i kúriai ilélet sérti ;iz Al;iptörvónv XV. cikk (1) bekt-zdósében aarantalt
. il;i|)io^;iiiil<;]( - .imclv szcrint ;> tiirvcnv clőtt miiidcilki esvt'nlö - c7. ;iltal sériilt ;iz e^cnl"
li;iii;i.<niódlini'. a/. cmbcri míltós. íslior v;l]ó ioeiink. Az Európai Emberi Jogi Biróság (a továbbiakban:
IJEB) Jouyyakorl. ila alapján azokbai) az esetekben. amikor .. kirivó jogalkalmazásai hiba esete merül fel. ;i
K*iules bíróságok ítélkezési gyakorlnta a törvény elötti egycnlÖség és n törvénynek való alávelcttség el\-ci
cihpp'm vi/sgalhtiró.

A/ 53. 1'f. 639. 904/2016/4 számú másodfokú eljárás és itclct, valaminl az azt helybenh;iu\ó
ITv. 1. 21. 720/2017/6. száinú kúriai itélel sí'rti a/ Al. intörvínv XXVIII. fikk (7) bckcMlcscbcn s;ar;iiil;ilt
;il:i[)ioü-iinl<'it - amcly sxcrint miiitlcnkinek joí;ii van ahhox, hoíiv ioíloi'voslítttiil clicn az olvan bíro^^r;
h. itósií^i és m;is kö?:ii;;txí;;itasi tlöntes ellen, í>mcly a joeat vaíív JQÜOS érdckct sérti - cxiíltiil sériiK ;i
ioiíorvnslíitlioz ós a joserós ítélethcz vnló iosunk. Az hclcfck scrtik

<i 3,4,6 híttitroxiitok érvcnvtclcnscííct mesiíllapífó resxében ioi;erörc cnidkcdett
in. P.X11.20.JJO/2f)16/24. SKÍIIIIÍ clsöfokú itélcdic/. és az elsfi l'okon ni;>r lel'olvt
1(). 1''. X11.20.33B/2U16/24. suíniú i()t:orvosl;ithoz való iogunk;it, valamint
ii 2,5 h;itiíro/;Uok crvcin tclcnse<jc iiicí;<ílliiiiítas;i iranti míísotlfokú joünrvoslatlioz való _io?iiiili;>(.

A/ 53. 1'F. 639. 904/2016/4 sziímú másodlokú eljárás és ítclet. valamint az azt helybenharyn
1>1\. 1. 21. 720/2017/6. számú kúriai itélel sérti ;iz Alnptorvénv XXVIll. cikk (1) bekezclcsében i;ar.i_iit.i!t
;il;tpioí;ainl<;U - .nnelv sxcrint mindeiikinck io^íi van iihhoz, hoüv nz ellcne emelt bíínnclv Vííditt v;i^v
v;il;imc'lv pcrbcn ;i jo^itit es koteley. e(tséí;cit torvcnv ííltnl fcliíilított, tiií;í;etleii es piiftatliti) bíró. sií^

tis/lesscííes c's ii^'ilMtiios tíírííviiliíson, essxei'íi híitsíridőii beliil hínílpi el - ezííltal sérÍilt ;i

Í<)i;u'vcnvesítósi'e incííl'delo eliiíníslio/. cs eljíífíisi üíiríuiciítlíhox való ioi;unk. Scrült a 3,4,6 hatííroxiitok
crvenvtelensf^ct me2al]:ipító rcszcbcn 2016. noveinber 16-nii miír joeerős bírósití;i ítélctlte/. es

indokh'ishoz viiló iüííiink, viilamint scriilt 11 2, 5 híitíh-ozíitok érvénvtetenscse mc2ííllí>pítas;i iníiifi

dpíróshiin í\ t'elkcs/iilcshe/. es ítx indokolt bírói tlöntóshex vitló jo^unk. A lisztcssc^cs bírósági elJLU-as es

t;irüy;ilí'is feltételezi a független és partcitlan bírósagot. Azelsöfokú bírósíig mulíiszlásál követöen a masodioku
bíi-nsá-i n músocifokú lái-Líyíilásrn száló ídézö végzésében ncin híixudhiittíi yolnít t'ellchbexesiiek 11 joííi
kciivLst.'lnvcl eljiíró nlpcres kifoeiisiit - íiniclvre nz íilpcres, mint iososult neni rótt Ic fellebbezési illetcket
- cs ;i/t neiii tiir^Milhiittít ^oliiii telleblie/eskcnt a tobb iiiiiit liiíroiii hóiiíippíil n fellebl)ezcsi h;itiíri(lö

li'ÍíÍi'tiít követö iiirtsodl'okií trtnjvalasoti. Fovabbá a másodfokú birósáíinak 110111 líllt joüíibíin az elsőloku

ítek-t 3. 4. 6 hntározalok érvenvtclensc^c meüállapítása vonatkozásában niar 2016. november ló-iui
[o^L-rnre cinelkcdctt rcsy. ct nieí;víílt07.. itni. A felpcresek io^crő.s ítclettöl viiló törvénvsértö me2t'oszt<is;i

sct-li ;t t'clpcrcsck kcrcsctiik ósszerü hntííridőn heliili elbíráhíshoz való nlapvetö joüat is.

A bírósa^ nz ítclet indokolíís. Írn vonntko/ó kotclexcttseííót is clmulasztottn, cziíltíi) szintcn scriilt a

(is/(Ltss(;ges cljnníshox vnló joi;iinlí.

Az Akiptörvény R) cikk (2) bekezdése értelinében, míszerint d Jogszabályok mindenkire kötelezöek. ;i
lorvény.s/.éknek és í\ Kúrinnak n jeien ügyben a Pp. a Tlit, és a Ptk. l'elhívott bekexdéseit alkalinaznia kellcit
\n!(KL dc leunl.íbhis nieü kellctt voln. i indokolnin, hoüv exen joüszíibíUvi rendelkczesek iilkíiliníi/iís. tt
itiierl inettőxle.

A/ iiulokolá.s hiányu vonatkozasabtin f'iy.yelemniel az Alaptöt-vény 2S. clkkáben elöírt jogszabaly értclmczL-si

köide/ettsé^re ís. az indokolási kötelezeiiséüet elöíró eljárósi joíísznbályokat ;i bírósas az Alaptörvt.'iiv
\\VIII. cikk (1) l>clicv. (lcsclien nieíiliíttíti'o/ott követelincnvekiiek nic^felelőeii iieni iilkiilmay. tii.
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"A/. Al. lptönény XXVIII. cikk (1) bekczdcscbeii rejlő iiidokolási kötelexcltség ;i]kotni;iii\(is
kövttclnicnye a bírósiig (löntósi sxabiulsííganak abszolút korlatjíít jclcnti, ncvczctesen azt, lio^y
liniitesenek in()ok;iiiól a/. clji'ifíísi törvenyeknck megfclclöcn szíiksógcs s/ítmot iidnia. Az indokolnsi
kolelc/ettscg iilkotniitiiyjogi ertelcnibcn vctt scrclmc ax cljáríísi sxiibaly iilíipttirveny-ellcnts
;ilk;ilnin?iísat jclenti. A tisztessóges bírósagi cljiínísból lakiulú clvíínís tchiít az cljiírasi szabalyok
Ahiptdnenynek niegfelclő rtlk;iInin/ítSit, íimi íi jogííllíimi kerctek között inükötlö bírósiígok tel-itlíUa. A/.
t-tj;ir;Lsi törveny rendelkexcscire is Hgyelcmmcl, íi tisxtesseges bírós;Ígi elj;n-;is alkofin;Íiiyos
kovftL'lniónye it bírói (löiilcsc'kktíl szeiiiben axf íi mininrólis elviírast niiiidenkeppeii nicgtügaliiiii//.;),
hoi^y <i bírósiíg iiz cljnnísbíin szercplö feleknck az iigy Icnyegi részeire vonatkoxó ésxreveteleit kcllő
;il;iposs.i^;il megvizsgalpi, ós eniiek értckeléscről hiitároxatitbiin szíimot ndjon" {lásd 7/2013. (III. l )
\li hiirórozal Indokolás f34|. 20/2017. (VII. 18. ) AB határozat. Indokolás [26]i.

, \ l'in. irosi Törvéiiyszék 53. Pf. 639, 904/2016/4. számú ilélele és a Kúria Pfv. 1. 21. 720/201 7/6. számú itélete a
Mperesek tiszlesséyes bírósagi eljáráshoz vuió alkotmányos jogát azzal is megsértette. liogy a bírósa^ neni
fi'/fLf\i!e/íe d7. indokolási köfelczetísé^cf, nmikor (IT. Ü^Y le^lénye^esehh réftórol, (17. eljárdfirn es fi?. (liloft
Iriinílliisiikni arilriiiiniliitin vonnlkoT. o jnssz.ahiílri reiiflc'lkí'p. ések iicm iilkalmavisii iikairól iinii titliill
\:. {ffii{ff liíifároT. dfúhdH.

;\/ elsöfokú ítelel 2016. noveinber ió-íin jo^eröre enielkedett - a 3, 4. 6 hatarozdtok órvónytelensé.üd
iiiegállc ipiró - részének masoclfokú bírósag általi Alaptörvénybe és a kógens jogszabályokba ütko/ö

mcyvalloztali'lSiil ;| Fö^'iirosi Torvénvsy. ék Sj-ns t.lllácsil nenl iiitlokolt. l, a Kiiri;i l'fv. I. tiliiácsa pecli;; 11
liiygellrnséiíe iilapjál képezö törvénylnl szintéii eloldva magát önkényes joiialkalmazással - valóiábaii tiltoll
j(tí;alkot:tssitl - indokoltii íi/A.

;\/ rlsolükú birósáy illetv'e a Föváro.si 'I'orvéin'szék a 2. és 5. határozatok érvénytelensége inegállapitása iranh
kcreselünk majd [ellebbezésiiiik elulasitását ncm joes/abálvliflvekre utiil. issal - iuv ncm is . IZOIIDS
jo^/;)bi)lvhelvekrc utalííssíil - utíisítottíi cl.

A iiiycrös itélet felülvizsgálaliit kizáró szabály liatékony érvényesülésc érdekében a inásodfokú bírósáyn. ik
ili;lt:le incloklas. iban eyértelinűeii. a Pp. 408 i; (2) bekezdésére lörlénö utalással l'el kell tunteliiie. h;i , iz
L'lsolokú birósiis; ilélelét ..azonos jogszab. ilyi reiKlclkezésre és jogi intloklásra" ulalással haiiyta lielybeii.
A/oiio.s joyszabályhelyre és joi;i indoklásra utalás azonban nem lörtcnt. a Kúria pedig nem tett elegcl
iiitlnkliisi kölclezcuségének 2. és 5. lialiirozatok érvénylelensége megállapilása iránti t'eliilvi/sgalati kérelmüiik
tL'kmlrlchen sem.

A Kúriii méa arra sein vetle a l'áradságol. liogy a periratokbaii l'oglall napirendi pontokat és az azokb. iii
.^/iilclL 'll haláruzatokal. valaiiiiiit az elsö és másodfokú birósáa indokait idézze. ellenkezőlea iratellencs.

c'neliiiLv.hctetlen elöadásában miiidczl összcmossa a 3. 4. 6 határozatok - amelyek érvénytclenséyél
mriuillapiló itélel 2016. november 16-án niár jo.aeröre enielkedett-és a 2.. 5. halározatok von<>tkozásnb;in.
A 3.. 4.. 6. hatiiiwalok crvénytelenségét ineü.EÍIIapitó jogerös elsöfokú itéleltel szemben a Kúria nein indoknli;i
ilelerél. ;> 2. és 5. halározalok leliilvizsyálalának elutasításál pedig iratcllenesen azzal .. indokolja''. ho.iiy ..,;
lihisoiljükti hinisúli 11 2. L;S S. litilt'iru:iili)k vulliilkuzúsi'ibuii u-uiiiw joysziihi'ilvi reni. h'lkezésre ululússul liii;{\iti
/ir/i/iT 11: r/si'i/dkl'i hirósúy iloiiléxL'l. " ami pedig nem tekinthetö indoklásnak és valótliin állitás.

/\/ 5j. ri. 639. 904/2016/4 számú másodf'okú ilélet és itéleti indaklás. valamint az azl helvbeiiliaüvó

1'1\. 1. 21. 720/2017/6. syámú kúriai ftélet scrti az Alantiirvéiiv XIII. cikk (1) bekczclósében 2;u-;uil, ilt
;]l;i|)iosi;>inkat - ;iinclv szcriiit miiitlcnkinck jo2;i van ;l tiilaiilonlioz cs siz iiröklíshez - czáltal sériill a
tul. ijtlontioz viiló jo^unk.

A l'öváro.si Törvényszék 53-as tanácsa a társasházi külon és közös tiilajdonhoz kapcsolódó Alapitó okirath:in
c^ M'ii. itkozó torvéiiyben iiicyhatározoll szerzett jogaiiikat alkotmányellenes és jogszabálysértö mótliiii
clviliiljii a liszlessésiteleii másodfbkú eljárás soráii a conlra leuein és a visszaható liatályú ]0i;alk;ilm;i/:'is
ninhnaba ütközö ítéleti indokíassal.

A masodlokú biróság a lulajdonhoz való alkotmányosjogainkat is sénetle. amikor itcletét vissz;tli;itó lial. ilvií
r!;vl)i']i conlrii lt'i;em io2alkalm;iz;íssal iiidokolta. A liallakásos társashi'iz 1983. má]usában kelt és iniiul a
iii;ii n. ipig haliilyos Alapító okiralara visszahaló halállyal egyben arra nem vonatkozó törvényi feltölel
s/. ükscülclen kilagításával indokolatIanLil korlátozná a felperesek tiilajdonosi jogail. .. íiz ulupiíö okiruínuk (i

Oldal: 13, 14



í/^as kcpvssdö numüúlaniaru voinslkozó e/ői'rasa - imkcní víi/ciiacnnyi kölelnn rencletkezése - ci /cii'^a, '>/h'!Z!
inrveiíY c'//()gciifú\ava/ haláfyá! vesziíeíte u Thí. 63. ^' (2) hckezüéstí ulapjcm " A visszciható hatályú korkítoz;'isi
i. 'krít vuló íormcilis liivatkozas pcciíg Ligyancsak a tulajdonhoz való jog szükségtelen korlátozdSt'inak minösiil.
.. isz J959. éví Ptk. 226. ^ (2) bekezcU'se SZCT!}]! jo^szuhúly ü hulúlyhulópé^ e/off lae^koíő!! szcrzocicwk
!ii/'!íi//!iú! /. s' inc^víiJlozfdílhilía.

1 //cl s/emben d tuldjdonhoz vnlú jo^ korlálozása csak akkor fosadható el alkotmányosan indokoltnak. ha ;)/l
tnas tikipjng érvényesülése vagy v'íilamely alkoímányos érték védelme kényszerítöen indokolja, illet\c
elkerülhetetleníil szüksé^essé teszí.

A jelen ügyben eljáró törvéiiyszék és kúria coníra /eye/n jogalkalmazása jelen esetben feiemelkedetl ;iz
;ilkotmanyjou;ilíiij; is értékelhetö szintre. több egymást erósítö alkolmanyossági sérelem együllcs
iiicüvalosiilásan kereszlül sí'i-tettc n felpercsfk joecrös itdethez, tisztcssci;es birós. ii;! eliár;isli<i/.

jii^iirvDsl. itlioz. tiirvciiv előtti ci'veiilnscshcz ós tiiliiitloiihoz való iog;it.

... \ hiroi l'iiggullciiscgiick iicin kur];itj, i, sokk;il inkább liiztosiléka a ton'éiiyckiiek v;iló silávetettség: ;i
liiiónak ;i ]iat;iro<atail a jogs/ab. ilyok alapjáii kell ineghoziiia. H;i ;i törvényiick v;iló al.-ivetettségtol ,1
liiros. ig floldja in.ig.it, s.ij;it f'iiggcllenségóiiek cgyik t.irgyi iilnpját vonj. i el. A von. itkozó jogszabályolxil
lic neni tartii birós.ig lciiycgchcn visszaól s;iját t'üggctlenségévcl, amcly adott esctben czcn kercsztül ,1
lis/lrsségcs l)irós;igi elj. íráslioy. valú jog sérclmct okozh;itjn. Az ;) birói itélel, nmcly nlapos ok nclkiil
li. igyi. i ligyclnicn kivii] ;i h.it.ilyos jogot, öiikcnycs, l'ogalmilag nem lchct tisztcsscgcs, cs ncm fér össy. t' .1
jo^úlhimisiíg iilnpch eM*!. '11
;:0/2ü]7. (V[[. IS. )ABhatározal. Indokolas [23];.

A hirósáuok lehiil s/ámos alkotmáiiyjogi és eljárási szabályl messértettek. aiiii esivúttal löbbsznrö.s
. iliiplörvény-ellenesséyhez vezeletl mindczek eredinényeként peclig a f'elpcrcsek l'enl felsorolt alkotinaiiyns
liii.'. ii sórültek ezért kérjiik a 2., 3.. 4.. 5.. 6. határozatok érvcnytelensége és a perköltség megállapil;is;i
\ oii, ilko/. :i.sáh;in ;iz 53. Pf. 639. 904/201 6/4. száinú és Pl'v. 1. 21 .720/20 ] 7/6. szi'imL'i ítéletck meusemmisitésél.

ri-'lperrsek tellebbczésének 2. és 5. halározalok érvénytelenségéiiek megállapitására vonatkozó részét újra krll

l;iry\;ilj, i egy lumetlen és pánatliin birái lanács mír az elsöf'okú ilélet 2016. novcmber 16-án jogeiWL'
cmclkedell rés/.él fíü;\'e]cmbe vcve.

3. l:Kvcl> nyil. ilkouKok ós iiidlcklelek

;i| Nyiliitkoziil arról. ha az iiKlitviinyozó kezdeiiiényeztc-e a biróságon az a]kotm;iiiyjoi;i paiiasszal támadiill
hirós.iüi írélet véy.i-ehajuisámtk rellu.ií.sesztésél.

Aliiliroll indílványozok kijelenljiik, hogy a rendes bírósagon ncin kezdeményeztUk az alkotmánvio.ui
p. in. i.s.s/.al támadott másodt'okú ilélel és a Kúriai döntése véiii'ehajlásának felfü.i;.i;esztését.

r] Nyil.ilkozal az inditvanyozó szenw[yes adataiiiiik iivilváiiossáara hozhatósásíáró]

Aliiliroll inditvanyozók kijelenljük. houy a jelen alkotmányjogi panasz indítványunkban szereplő szeiiiél\c^
;ul:il:iink nyilvanosságra liozalalálioz nem jiiriiliiiik hozzá.

i.s/lclL'llel: Kelt: Budiipest. 2019. február 18.

^ 
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