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Kérelmem indokolásaként azalábbiakatadom elő:

1.Azindítvány benyújtásánaktörvényiésformaikövetelményei
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b) A JQRorvoslati lehetoróopl. l.i->rítése

A KecskemétiTörvényszékazl.Pkf.20.361/2019/2.számúvégzéseellenfellebbezésneknincshelye.
c)Azalkotmánvjopi panaszbenvújtasanakhatárideie

Indftványozójogi képviselöje a Kecskeméti Törvényszékaz l.Pkf.20.^1/7f)lo/? ".",-, ..""._.,.

06.05. n^anv^^^A^^:S;^^^-ú vé^sét2019.
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2.Azalkotmányjogi panaszbenyújtásánakérdemiindokolása

a)AzAlaptörvénv megsértett rendelkezéseinek pontosmegielölése
Megsértettalapjogok:
Az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése

^"^Mindenkinekjoga van ahhoz,hogyazellene emelt bármely vádatvagy valamely perbena jogait és

k!telezTegeh.
törveny, által fe!állított-független
ésszerűhatáridőnbelül birálja el. "

és

pártatlan

bíróság
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tisztességes-és"nyil^nos"tárgya61áson!
"
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Az AlaptörvényI. cikk (3) bekezdése:

1(3)AzaITetőjogokraéskötelezettségekrevonatkozószabályokattörvényállapitjameg.Alapvetöjo
ma^alapvetö jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos'érték védelme érdekébe^; a""feltétÍeJnü!
sz!ksegesmertékben',
azelémikívánt céllalaranyosan'azalaPvetőJoglé"yeges'tartalman'ak^iszteTetbeun
korlátozható. "
b)A messemmisíteni kértjops^abálY.jopszabálvirendelkezésalaptörvénv-ellenes.rórónekindokolása

[9]. A.PP'176'§(1)bekezdésj')pontjaalapjá""WA bíróság- hiánypótlásifelhiváskiadásátmellőzve- a
visszautasitja, ha

JLaz. "emtartalmazza lm ^.. lle^törvényben előírt egyéb kötelező tartalmi elemeket, illetve alaki
Mlékeketvagyafelperesnemcsatoltaa 171.§-ban,illetvetörvénybenelöirtegyebkötele^meÍÍéÍZ^
a

APp. 170. §-aszerint:

" (1) A keresetlevél bevezetö részébenfel kell tüntetni:
a) az eljáróbíróság megnevezését,

aíla5at:afelpe''es
b^sk ^^beli.
vagy székhelyét, és

azonosító adatait-az

alperes ismert "^ó ^'ait,

-. -...,

de

CÍ^!pewwhépviselö3éneknevét:. székhelyét-^fo^ámát,elektronikuslevélcímét,többjogiképvhelö

esetén a hivatalos iratok átvételére kijelöltjogi képviselő nevét.
(2) A keresetlevél érdemirészébenfelkell tüntetni:

----,

a) a biróságítéletí rendelkezésére irányulóhatározott kereseti kérelmet.

b)azérvényesíteni kívántjogot ajogalap megjelöléseútján,

c)azérvényesitenikivántjogotésa keresetikérelmetmegalapozótényeket,

^é^Z!"'kivá"'j08'a tényállüásésa keresetikérelemközöttiösszeft<ggéslevezetésérevwatkozó
Íl^uta^..
alátámasztó ésrendelkezésre áuóbizonyitékokat, bi.onyítási indítványokat a. e
törvénybenmeghatározott módon. .. -.-. --.., ^>", y.. ^, ",u"vu, yu/iui uz e
(3) A keresetlevélzárórészébenfelkell tüntetni:

a)apertárgyánaka.értékét, .alaminta megkatáro. ásakorfigyelembe .etttényeketésjogs.abályhelyet,

^rowghataskwetesilletékessé8ét . haazÜ8ybenküvöldielemvan--^tóságátis- nregalapo.ó
^mesfwtetunetéköss^étés^Sfi^tésimódját,vagyazeljárásiilletékmegfizetésénekhiányában a
mts.eskedvezmény en8edélyezései^ti kérclmet, illetve jo^abály által biz^üott"illetékfi^^o!i
. eseténennekalapjául szolgáló tényeket ésjogszabályhelyet,

d)anem. természetes^lyfélperbelijogképességét, aféltörvényesképviselöjekéntmes'elöltszemélvés

a meghatalmazottperbel, képviseletijogátmegalapozótényeketésjogszabályhelyet, és
e) a zárórészbenfeltünteteít tényeketalátámasztóbizonyítékokat.

W. Kere,se'hahnazafeseté". a (2). bekezdésbenfoglaltakat keresetenként kell teljesíteni, feltüntetve a
kwsetekesymáshozval6viszonyátés- esymással'^etőleges viszonybanalló"több'kere^^. ^
elbiráláskért sorrendjét is.
(5)A keresetlevélbenfeltűntethetöazaipereshezintézett,indokoltfelhivás

a)állitásiszükséghelyzeteseténvalamelytényállitásáhozszűhége-,információszolgáltatására,illetve
b) bizonyitási szükséghelyzet esetén bizonyitási eszközcsatolására.
171. § [A keresetlevél mellékletei]
(1) A keresetlevélhez csatolni kell:

Íl,
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b)a keresetlevélérdemirészébenfeltüntetettbizonyítékot, és

c), a^^vé!, zárórészébenfeltüntete"bizwyiték^költségked^ményirántikérelemvagyfo^abáh

alapulóköltségkedvezményeseténjogszabálybanelőirtiratokat.

(2) Azidegennyelvűirathozcsatolmkellannaklegalábbegyszerűmagyarnyelvüforditását. ..
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[14] Ez viszont lényegébenaztjelentené, hogy a Pp. a felperestől egy biróságihatározat elkészítését kívánja
- már ami a rendelkezést és az indokolást illeti - meg. Ellenkező esetben a bíróság mérlegelési körébe adja
azt, hogy a keresetet tárgyalni kívánja-e avagy sem. A^isszautasitja-e azt vagy sem/
[15] Ezt csak tetézi, hogy ajogi képviselővel eljáró fél esetén a jogi képviselőnek még csak módja sincs

kommunikálni a birósággal - hiánypótlás kötelező mellőzése -, amennyiben közöttük esetleges eltérö
jogértelmezési kérdés merülne fel.

[16] Ugyanakkor, mint ajelen ügyben isjól láthatóa felperes ki van téve annak a biróiönkénynek, hogy egy
adott bíróságnak éppen mi felel meg és mi nem. Hiszen jelen ügyben például amíg az első fokú bíróság
"problémaja" az volt, hogy az elszámolást a felperes csupán "mellékletként" és nem a keresetben
szerepeltette, úgy a másodfokú bíróság már csak a másodlagos kereseti kérelmet találta határozatlannak és

azt sem a "mellékletek" miatt, hanem mert arra a felperes konkrétan a kérelemben nem utalt, csupán a
bizonyi'tékok között sorolta fel.

Azaz, a bíróság számára vitán felül rendelkezésre álltak a kereset elbírálásához szükségesjogi és ténybeli,
valamint a törvény által megkövetelt elemek, azonban az ezzel kapcsolatos mind az első- és másodfokú
bíróság, mind pedig ajogi képviselö általijogértelmezés háromféleképpen eltérő volt.

[17] Az AIkotmánybíróságnak ugyan kizárólag a panaszban előtárt tényállást mutathatjuk be azonban,
indítványozó jogi képviselöje számos, a jelen ügytől eltérő még inkább megbotránkoztató indokolásokat is
tudna csatolni, olyanokat ahol egész egyszerüen nem értette a bíróság a kérelem indokolását, a jogi
képviselö és a biróságnem értett egyet a keresethalmazat fajtájával stb..

[18] Ezek álláspontunk szerint olyan jogalkalmazási kérdések, amelyek jóval túlmutatnak a bírósághoz
fordulás jogának alkotmányosan korlátozható formai követelményein, és sokkal inkább a jogalkalmazó
anyagi jogi "elő"- bírálatának a függvényévé teszik ezt az alapvető jogot, ami súlyosan sértheti a fél
tisztességes bírósági eljáráshozvalójogát.
[19] Az Alkotmánybíróság 24/2018 (XII. 28. ) határozataszerint is :

AzAlkotmánybiróságazAIaptörvényXXVIII.cikk (1) bekezdésénekértelmezésesoránszámos, a tisztességes
birósági eljáráshoz való jog tartalmát kitöltő ún. részjogosítványt nevesített már. Ezek különösen: a

birősághotfordulás joga, a tárgyalás igazságossága (ami nem garantálja a döntés igazságosságát), a
tárgyalás nyilvánosságának és a bírói döntés nyilvános kihirdetésének a követelménye, a törvény által
létrehozott bíróság, a bírói függetlenség és pártatlanság követelménye, továbbá az észszerű idön belüli
elbirálás.

Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint amig az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes

birósági eljáráshoz fűzödöjog abszolút, azaz korlátozhatatlan, addig az egyes részjogosultságok más
alapjogok vagy alaptörvényi értékek viszonylatában a szühségesség/arányosság krítériumrendswében
érvényesülnek {3223/2018. (Vll. 2. ) AB határozat, Indokolás [27]}, azaz azok korlátozása adott eselben
lehetséges. "

[20] Az 3124/2015. (VII. 9. ) AB határozat szerint:

"A tisztességes birósági eljáráshoz való jog részét képezö bírósághoz fordulás joga nem eevszerűen azt
jelenti. hosv valaki kérelemmel fordulhat a bírósáshoz. és ezzel mesindíthaf/a a birósási eliárást. ha

vaíamely joga vagy kötelezettsége vitássá válik, hanem hogy a joayitát a bírósáe érdemben birália el, és
arról érdemben, véerehaitható határozatával. véeérvényesen döntsön."

[21] A 36/2014. (XII. 18.) AB határozat ezzel összefuggésben visszautalt az 59/1993. (XI. 29. ) AB

határozatra is, miszerint "[a] bírósághoz való fordulás alapvető joga nemcsak a beadványok

előterjesztésénekjogáraszorítkozik, hanema biróságieljárásbanafélpowiójátbhtosítja a személyeknek.

A symélyek alanvai. alakítói és nem tárevai, >elsz. envedoí< a bírósási eliárásnak."

[22]A bírósághozfordulásjogábólkövetkezőenteháta bíróságoka keresetikérelemvalamennyielemének
erdemimegvizsgálására(akeresetikérelemkimerítésére) kötelesek.Ezálláspontunlcszerintazt'ismagában
foglalja hogy amermyiben a kereseti kérelem minden törvény által elöírt "kelléket" tartalmaz, úgy a

jogalkalmazónak nemállhatnajogábanazállampolgárbírósághoz forduláshozvalójogátkoriátozni,pusztán
azért mert azokszámáraadott esetben nem érthetöek, vagy a kereseti kérelemnek nem egyadott pontján,

oldalánszerepelnek.Eztmárazérdemitárgyalásonkellenemegtárgyalni,aholisfeleknekjogábanáll(na)az
ennek megfelelö nyilatkozatokat elöterjesztenie. Ez különkapcsolódik a Pp. 203. §-ához~azonbanjelen

panaszunkban erre nem kívánunk kitémi.

[23]EhhezkapcsolódikazAlaptörvényI. cikkének(3)bekezdéseisamelyszerint,"Azalapvetöjogoh-aés
kötelezettsegekre vonatkozó szabályokat törvény állapitja meg. Alapvető jog más alapvető Jog

érvényesülése,vagyvalamely alkotmányos értékvédelme érdekében,a feltétlenülszükségesmertékben, az
elérnikívánt céllalarányosan, azalapvetó'jog lényeges tartalmának tisT.teletben tartásávalkorlátozható."

[24] Ezzelösszefíiggésben azemberijogok koriátozásáravonatkozóáltalánosformai követelményt már a

francia deklaráció4. cikke is megfogalmazta: >A természetes iogok evakoriásánakkorlátait csaktörvénv
állapíthatia mee<

[25]Jelenesetbenpedislénvesébentörvénvensediioealkalmazószámára,hoeva iövőbenazalaovető
jogok korlátozásáról ne csak törvénv rendelkezhessék. hanem a törvenxtoLJügeetlenül eevedi
döntésekrévén a ioealkalmazó is.

[26] Nemszabadelfeledkeznünkarrólsem,hogyhaa biróságmegsértia Pp.279. §(1)bekezdésében-1952-

esPp.206. § - foglalt mérlegelésiésjogértelmezési szabályokat (önkényesenmériegelvagyértelmezjogot),

akkor megsérti^-e a peres félnek a tisztességes tárgyaláshoz való alkotmányos jogat'. Ha a bíroság
önkényesen mérlegel, vagy értelmez jogot, ugyanúgy nem biztosítja azügyfélszámáraa bíróságho^

való fordulás alkotmányos jogát, mivel jogellenesen nem vesz figyeÍembe való tényeket, ^agy
jogellenesenértelmezjogszabályokat.Azönkényesmérlegelésésjogértelmezéseseténa bíroság kizárja
a""ak Iehetőségét' hogy ^ "gyfei az alanyi jogainak érvényesitése érdekében hatekonyan

fordulhasson a bírósághoz illetve, hogya bíróság a véglegességigényévelhozhassonérdemidöntéstEzt

lényégébenazAlkotmánybíróságIV.333/2016számonhozotthatározataIII.rész23.pontjaismegerösitL
[27] Mindezeket^a támadott törvényi rendelkezés lehetővéteszi, ezért az alkalmas arra, hogy már a
birosághozJorduláshoz való alapvetö jogát az állampolgárnak - jelen esetben indítványozTOak'" a

szükségesnéljóval nagyobb mértékben korlátozza. Álláspontunkszerint az 1952-es Pp. -böln'em véletlenüÍ
maradtkieza "lehetőség"azidézéskibocsátásanélkülielutasitásoklehetségesokaikörében.

[28]Lényegesnektartjuk mégmegemlíteni, hogyezta problémátnemoldjafela Pp. 178. §(1)bekezdésében
foglalt harminc napon belülijoghatályok femimaradásávalelőterjeszthetö kereset sem," hiszen'ebben'az
esetben is fennáll annak a lehetősége, hogy a bíróság újabbjogértelmezési "hibát"talála keresetlevélbel
amiugyanúgyellehetetlenítheti a tisztességes bírósági eljáráshozvalójogot.

[,29], u8yancsakemlités szintJénadJukdö>hogy álláspontunk szerint azsem véletlen, hogye körbenaz

nletékekről.,szotówo'.. évlxcILtörvény(Itv-) 57-§(1)bekezdésa-)PontJát20187november"24"napÍ

akként^módosították, hogy azilyen visszautasítás a korábbimérsékeltilletékhelyett, immá7<m
illetékmentes. ^ Ennek nyilvánvaló oka álláspontunk szerint az, hogy az"ilyen"eherö/önkén

joge,rtelmezeseken alapu10 kereset-vissza"tasításokat legalább illetékteherrel ne-szankcionálják""Azaz
velelmezhetöen ma8aa jo8alkotó is "érzi"'hogy a pp-176-§(1) bekezdésj. ) pontja~mimmah7eTetbenT
súroljaazAlkotmányosanelfogadhatóhatárokat.

S. Egyéb nyilatkozatok ésmellékletek
a) Nyilatkozat arról, ha az indítványozó kezdeményezte-e a bíróságon az alkotmányjogi panasszal támadott
biróságiítélet végrehajtásánakfelfüggesztését.
A KecskemétiTörvényszékvégzésevégrehajthatóságánakfelfüggesztésétnem kérelmeztük.
b) Ügyvédi meghatalmazás eredeti példánya, vagy jogtanácsosi igazolvány másolata, ha az indítványozó
jogi képviselővel jár el.
Csatolom ajogi képviselörészérenyújtott meghatalmazást.
c) Nyilatkozat az inditványozó személyes adatainak nyilvánosságra hozhatóságáról (Melléklet)
Az adataimnyilvánosságrahozataláhoznem járulokhozzá.
d) Az érintettséget alátámasztódokumentumok egyszerü másolata
A Kecskeméti Járásbiróság 8. P. 21. 837/2018/5. számú végzése
A Kecskeméti Törvényszék l. Pkf. 20. 361/2019/2. számú végzése
Kecskemét, 2019. július 3.

