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cgyben .1 hiv.ilalns iratok át
Magyniws/. ag Alaplörvcnycnek 24. eikk (2) bckczdcs d) punlja és
2011. évi CLL IBrvciiy iluv;ibbiiikb;iii: Ablv. ) 27. S.a ala))Jiin az alábbi

laz-ALk

iilkotm.inyjogi panas'íl

tűrjcázn elö:

ctclcrc

usysw 01947- o7m

Érkezett: 2Q19 DEC O 7.
^

Klsösorban kérjiik a 'l'is^tdt Alkouniiiiybiróságoi. liogy ;iz Abtv,
.Wskolv: Kwigiizgiitiisi és Miiiifiiiítgy! Biróstiff I^K^S4WiWJ^ siuim'i ilclelviiek al.iplorvóiiy-
cllcnességél és azl semmisílsc incg mivi;! az alabbÍakbaiTk^cTt^nck szcrinl serti az A[aptör\. ény
rendelkczcscil. az Al.iplöi^ényben biztositolt jogokat. A Pp. 427. g (2) bckezdes c) poiilja alapján
kérjiik, hogy a?. itélet mcgscniniisilése eseien az alkudniinyjugi paiiasz orvosiása crdckéhcn a MiskQlci
Kö?.i};azgalási és Muiikaügyi Girosagot uj clj.'irasra cs új liaiarozal ha;al. ilar;i utas;lani sy. ivcskcdjcnck.

Másodsorban kcrjiik, liogy a Tis/lell Alkotmsnybirósásiot. liogy az Abtv. 43. §-a alapján állapiisa mcg
a Ml.flíu/ci Kövffli7. siiliisi A ,\íuiikiiíif;yi Bfn'istig I^K^SÍT/VUSÜZ, swmi'i iletelcnvk ahlplurveny"-
ellenc.segc) cs axi scininisilsc ilicg, azzal. hogy il7T§(4)bekezdésalapjáii a dontésscl rdiilvi/. saált
l^.tf.sá-s-i. d-i'!.".l?se!'<;.l-\f;'lez°s''lzdils;*g' cs villcl<fcjlesacsi 1-livalal 2o1fi. julius 01. iwpjáii kch
SIjWS01/27lS/l 2/2015. iktatószáim'i liaiározala, n l;BI<liiiiivelésiigyi Minisztériuin 2016. deccmbcr 07.
napon mcglio70t( MVHF,'á494-2/2016. sz;imu végxese. a Magyar Állainkiiicstár a 3 17/4501/7/201 7.
iklalászámú es 1S61596743 iratamnosilo s/. siniú li.il.'iroy.ala. Aun'inninisi-luriiim Aiiránámoualiisok
Juijorvuslati Föuszlálya az AJF /2530/2018. iktaiós?ániú 21.Í77515OT iratamnositó siamú hataro/ala-
ís scmmisilse mcí;. inivcl aí alábbiakban kifcjieiifk s/.eriiu .scni a/. Alaptörvciiy rondelktí/éseii. a,-.
Aliiplörvcnybi. 'n bizlosiítolt jogokal.

l.lil."}l.a(ls?rba" hiTÍSk it 'Tisy.tcll Alkotmánybirösagol. hogy az Abtv. 43, §-a alapj;i]i allapitsa meg a
KIL'"t>""k ;lz i"tlitviinyozó által a fcnli birósagi ilclel felülvizígaliita iráiil clőtcriiisítelt feíulvizsgáTali
kérelmének bcfögadasál megliiKadó Kjv. lV. 35 -f5S/20/y/2. svímií végzés aliiplorvcny. ullcncsscg'iil. us
scnuwsiisi; mi;;; azl, mivul az alátibiakbaii kifcjtcttefc szeriiU sónÍ si. Alaplörvény rencfelkezéseit. az
A!aplor\'cnybcn hiMushoil joeukal. Kerjiik- hogy a végzes megsemmisilese esetcii az alkotiliailyiű.ai
paiiasz un-uslása érdekébeii a Kúria a'/ iiidilcáiiyoxó lcliilvixsgalaii kűruliiicl crtluinbcii birálja cl.



. r '"(loliol.isalicnt és .r/. iiKÍílvsíiiyo/ó Itüzvctleil crintcttscamclt alát;inins7tás;ira .,w.
nlabbiiiknt ailjuli clo;

1.) Téiiyállás isincrtctL'sc/pmBrlciiel/jogüi-vosl. ili lelicluségcli kimcrilfse:

Ay. alkulmán>.jogi p.inass;<>l únmull eijárásbífii az aial->bi cseluiimények Iflrténtek eziiliiig-
1. Az egységes kirelein kcrulelwn 2015. április 28, napj. in támogatiisi kéreimct nyújtott be az

inttitványoTO termclcsliez köton gyiiiiiölcsteniiusílés laniogalása leliinlclcben a
Muy.öga-'dasagi vs Vidckrejluszicsi I-[ivaial ['ele. (Ezun liirtiosaiási lchclusóac; a
<)/2015. (1]], 13. ) l-'M rciidelcl ve/. ettcbeés syabiiiyo/la).

2. A Borsoá-Abauj-Zemplén Megyci Kuniianyliivaial ;iz MVH mcgkcrescst; alapjáii ,1
kérelcnihi.-z kapcsolodó tiljáras kerelcbcn 2015. augusaus OS. iiapjan kd[ BOI 1/01/4404-
2/2015. iklalószáinon hatósági bizonyitványt adott ki, mcly szeriiii az 

 tcriilelnagyságu Lillctvény a 9/2015 (III. 13. ) FM renclclci I9. § (1) bekezdés b).e)
poiiliabaii löglall feltétdcknek mcgFelt-1 ( b) punt és c.l) es <:c) ponlok).

3. A Borsod-ALiauj-Zumplcn Mcgyei Kon)ianylii\'ii[al w .VIVl-l mcgki:rescse alapjan a
kéreleinhe. '. kapcsiilodó cljáms kcrelébcn 2015. augusi'tus 10. napján kell B01!/0]/. l.!04.
3/2015. iklalósxámü hiKBrűzalával elutasilolla felperes liaiósági bimiiyitvány kiadása iránti
kerclnról a. -/. indoklásáb.in megliaiarozotl tcriilcick voiiatkozisábaii. A halArozal iiidokliisa
rógzitelle, liogy az HKXK-T/11 blokkazonosílójú 3[. sorsziimú parecila 90,49hektnr alma
iiltcLven.y élclkora 23 cv, inig m 

élclkora 24 c\. aw. mcglialadji] ;i jogs2ilbi'ilyban nii.'yhiuáro/oll
20 éves maxinialis élctkon. lav.ibba a teriilei^k fíx öMSMbwundeicssv\iKm renddke/.nck,
F.7.m 2-3 poniban lclsoroll dokuinenliiniok, niiild az indltvaiiyoy. ó. iniiid nz MVi'l részcrc
megküldesro keriiltek. IndílváiiYoy-ó mindkéi (kikiimentumoi 2015. S7.eplcmbi;r23. napoii vcttc
ál. A [m(ározal2015. októbcrOS. napoiijogerorccmelkedctt.

4. A Mu.'ögazdaiiási és Vidékfejleszlési llivalal a 2<lld. jutiiis II!. itttiiiiiii kelt
317/USÖl/27lS/12/2tt!5. iklulnsv'imü lialtiruiulartil ;i liCKlmel clulasító haliiroxaioi liuzoll és
ugybcn 14. 074. 61Ci. -Ft. azay. ['Ji:ciini;gymil]ió-!it;lvei)ncgYe/. fr-li;ils-'á?. [i,'cnlial I-'oriiu Bss/eu
erejéig ki?.in;i inditványo/.ól ,l (iimogatásból. iiiulyct 201fi. júliiis l-l. napon vell indilváliyozó
kfahez. A hatnrozal iiidoklása rögzitcttc, hogy a kírelembcii rögzÍLett és iscnylissul érinccn
liíblák ncin ielullek meg a 9/2015. (111. 13. ) FM rcntleletben irt fellételekiick. Tov.ibbá eniiek
követkcy.nicnycként mcgállapitotta, lii-ig^- a liiiliogiiliisi-a iráiiyuló kérelcm diiiasi'lásra kertil cs
a MO/2014/EU rendelei ]9. cikk (2) bckc/. ilusu alapjan a beiekntctt cs a inwhalározolt
terillclck kiizulli ktllöiiliscgiiek iiiegll'lcl6 i.iiiitígaliisi ossy.cg erejéig ki/árti) iiKlilvaiivomi a
támugatásbol, niely a I9.cikk (3) bckc.'dósc alapj.in a tcnynit.'Bállapíliis cvebcn és a? azl
kövcioh>mm naplári évben vcgrcllajlaiidó kinzetésekbol kcri. l Icvonásra. [ncly ;> rendelkcyo
tís'i alapjá]) azl jelentctlc, llug>- 14. 074. 6I6. -Ft összcgii [evonásl eszköxöl a?. MVIi iv.
inditWmyozónak a késubbiek során járó tá])iogai;isok összegebol. A határozal indoklása
rögzitdle, hogy a lábla leljcs Krületére mcg kell feleiiiic a feltctclcknek. swnban a
K.umiányhivalnl [3011/01/4404.3/2015. s.if'umi hiilározata alapjuii 90.491i,i [i.-kinlelébeil as [..M
rendeletbcn rügziieu tcKcielek nciii alliiak fcnn. A Határozal rög/ili lovábbá: ,A
rcnilelkeiffrs liílu itgyiniéiési liatiírulS a/. r7 urúpai I'arlameiii és, lanács 2013. dcceiiiber 17-i.

a kfiTOs aiinirpulitika rinanszinwisaról, ininyilásiiról és munitorinaiaról és a 352/7S/K(iJ. a
165/94,'iiK, a 279iWS;!ÍK, a 814,'2000/EK, iiz 1290/200S/EK és a 485/2008/bK taiiácsi



^detatatólyon kivulhelycaisérfi] szóló 1306/2013/EU rendeld 75. tíkk 1. betezdfeén.k
ck!. ^^^5 WWM rendcta 2^(l deseT^irS
^^'!^^e^!wn "íi^^ILÍcm^ Jelcn dontc. 'Ugy;,^
^ álló l, ai"rid6 "lotó naRJát tövctö kipo. lázá.a es. tén a Ktí~33/A:S . Ikahn^n^n

5i ^s3 1, ^^"5 hi"arid6n belül -20I6..i"""> 2S. napon - feHebb^el i|,

'^^t ̂ ^ex^ms^imyom n'e&lciulve a Kcl:7' ̂CT'bcke^^^^,,,^
aK^'^ w ''ck""lcsét Kcrtejiogy a támogalási kerclcm cktlasításirakeruljSii'sor^n^Í^
w^za . !úka}m^m "^"1. fígyelemmd ",.,. ;,. h<w. ̂ ^lsöfb^n'icyáró Z^^
^"tí/'c"!, 'Sva. ii""h"t"""ölcii"'tál koww" l'om" dü]"és'- . eyl'^hnezö'nltepa,^
"""".. ̂ ^^^''"-^Sie/si, . MMi&^^hs^^^^ZS^
ff^^^^,^,/,^,<"^^,"^^
aa,^al, arórTt ^, (elcl meg a jogs^bályi ̂ dcik^ei^n, iveíiad0"l>lal^
^ISeT'baIyllcIyek . 'ne^)ölt;se. "c]" '"rtenl meg. ̂ , pá"'"j"g^b^'cg^i
^orolasa""keru"sora Iliv;ltal rósMról- Tovább;i ̂ ^ ̂ ^éb^^
^dtlh osy... 'wm ail1. Mndt:kaba" J°g<'^l>ll>" igcnylc^is; ^"fccró'^|"^;;

icllanytaliin. ennck alapján is kmc annak iilellözc.sel.

6' ^<lm"v^üüyí Mí"^ríum. ' alk;"om""1' az U8>'"lté^' ''^...d&> megl, os.zabb"ol" a
2u^-ev'xv"' t8rvé"y 57''A'§ (4) b';kezd';st! ;llaRÍán ;lz MVHm. ]-M. I/20I6"iktolós^
^Si^' R'e" mf:Bllo;'szabt"to vcszés !llaRÍán a'- "S)'i"tc.a5. i h^r WÍZ'^"Qs.

71 ^^^ T!"uwlés"&yi Mi"OTCri"m2016: d<:ctí"'b<ir °7- -p0"h0^ "'^ -

MV^4T:2/20'^s2á"1ü vcs"iscl' "ldybe" a I7SSO"68S ̂ "ró'ható^"áiTKrÍa§
(2) beke^s ala^a,, niegsc"""isilell cs az clsölbkú hatóságol ̂  cliárAs"lcfolvtaiiisára
utasilona. A vá^sben a másodlbkú hatósig "iegá[|"piioua, -hogy n/clsöfokH haiiiro^
"icgalapozallaii. A rógzes ,. ÖE/:ÍUIIC, ho^ m elsBlokú halóság ;i 178S0336SS"^ú
h.ilározatto, ̂ ügy^ üf,wté,, kcrclnról dut. siiotla cs ílhútóúö^, kcM'^^'^
A.onhma 2. ̂ mú táblázarónak 2. swiban lévcscn jclöll, "n.g, hog;. a^31.'sor^ró '^
megá[lapitoiucriilele O lieklur. A.! íii (Ijiirás során az dsöfokú halóságii.ik a2[21534064
Mmu hmósági bim,y. iiványban, víilamint a 213103S707 szá, "u. liaiósási" bizonviiv^v
I'ia"l[asát n'est;lsadó hl"ár"^táb.,n foglulukat IIgyelcinbc kel! vcnnie, "esT ̂ 505'('['>
bÍ!z^sc. -;'IEl!'im ríi'iláz"ia ke"a lc"yis"'ist- I;>"fcl"l az clsofokú hatótóg'a 'i^i. 715 0)

tósének cl) alpontja crtclmébcn a, uj eyáras sorón l.omtt dönlését kBtóles'a'von^mó
jo^abály; Im.mko^okkal indokolni. I"ditvá"yoró ki k;vá^a c""|ni. Iwgy ̂ tó^to;
eia"l!ot"""'"' '" "llttso<V"hf":"^<K ""t rÍKt>" f"^,lkowi ü ^i^^^,
"u', l"'i!y"t et'isíttk" h"ítls"K l'""''r"lii" !"1 1"'V" ""..S u 'ierfüéf é>""""k esellwesn'Kel.
.WAS. ^ <//"/ riigulell jogh9velkev"wyeke" ";/, köwtkKményrhvl ww. "'^" " "<lo"
mle'"^""'l"W <rra, hasy ]de" ̂ eihei, A^.^ > "ukS," 'kc'íl <.l}ár"ia a^l^u
s^"'di. ^. a""s<!"1 l"lo"er<lc"li rái"s^ i'°sy " l"">ri'ISk belanás>a kSÜKawillÍs,

s^rwk. sy"""r" csak. idietiíwS v'iSi' kiilelwKég k. A /mtiWi tiillép^l^^fs^
ke^l':s. ". fa!!ei""'":s erre is. l""!r)e""wli'"" vi^<"<"-" ."'"W"lí kér^',, '^lf^A

<S wtliiM é-i egyaWu, "m, t"l"j, l<""Mi j^""Wge, 'w"ak, l, >sy "> "lM^""
J^"b"ly^ "!!al l"w, """ ,en.é"_w h"";ridS" l"l l"w" ,IS"tül ü "Ikt. hmwi ̂ Actót'

S. AMagyar Államkincstór a 317/4501/7/2/2017. , kiató^;-,mű fe ISCI596743 irala.onosíló
számu határozal;ib8]) a K.nnelcsl. ez kotölt lámogatásra iraiiyiiló kérelmet clutasitoliauscsvben



12. 022. 5S6. -l.-i. aza; . ri/.<;nk<illomillió-liusmi, kelt6ezer-olsriznyolcvanhntczer I. orint Ssszes
^ieig a tóniuyatósbdlkirfrta indílványoról n 2ei7. J""i".-26. 'napon kel! és 2017. au^i^
v^mpon posiára^l lu"á,-o^, róval. m. lvci 2017. augu^s 18. nopon v<;"'kézl, e.
indilványow. A Iww^ rögxfli. Iwgy 20.62ha lekinlctcbcn indílva"yozo"jog<^[
^OBaIasra', mls 9()'4c'l'a" 3(''3211a 'eki"tetc^" "<.'" J"^"r. isv azü^pai Bi^:g
MÜ/2Ö1WU [clli. iiahniuason alapuló renijelciciit. k 19.cikk(2)bckc.-désciil,,RJan2015^vbe^
ajogcim kercleben nein jogosult indftványozó lámogaiásra, tovgbbá indilvanyozó; kizárla'B
l.imogatósból i, rcndelke. íö rcs-.bcii n>cg;illa|)i[oil bqslcniett éi, a meghatórozolt"-lcriilet

bse,nek megfelelö támogatási összcs erejéig. Rogzili lovabbá a haláro^t, hoav "",-
"KV'l'W^ "ritw "lló l, au, rhfff2017. , "r,rc!"s /.f. """"í" ̂ , fo. " ^ ^b6\ < Ki, ic,l^
Kel. ̂ /A^rcndelkcrósii alkalm. izza. fce" haiároral scm lanalrnaz sc. inmilyen rendcltósl
vaey i"<i°kl'i". a"'a. "<i'm;'ho8y a J°eszab>iy a}laí bi^osiloll határidS lúllipcsc a híitóságn^
akar ̂  alapcüárósban, akár a meg",néic[l eUárásbail mién , ie", credmcnyczi a^, nkció
kis^bás tíwé^. a ^nkció mellözfaét, "ictyre inditvanyotó'lcllebb^bcii

ivattozoil. Jndilv. inyiT á!láspo>üa s^rini a jogszabAly által bizlosiloll ugyiniézési
hatóridBn túl meghozoil dömís escróben AlaplBrróiy ellenc, " s,a"kció alkalmazasa

sairíiil.

Indiiv.inyozo sa;ri"t a löbb, ,ni, n liároni liunappal nz iigyiiiie. esi halárido Iqártál kBvciOfn
meglio, :ott d8.<ü al.ipvelSei, kiilönüs incl(á>ylási irdenilo'oknak minösul. his^n a^hiitósáfi^
iigyi[iie, 'esi liaiáridö ellliiaisával terhelj a kérclniezoi.

9. AMagy;". A[]=""kiiicst, ir 3 I 7/.15 01, 7/2/2017. iktalószáinú és 1861596743 u-atazonosíló srfmú
liatóKv.-iiadlT ttírv^yes liaiáridon beliii felk. bbe./ésljcleiTOll bc inditványom, mely 2017.

^8USZI"S.22'""PO" KrkuM bel12 i"clcl"is hatóiá8h>i' ^ a. 2017. szcpk. mber 06^ na|)on
jcs.ilésre kcriilla Foldnuivclcsüyyi Miniszlériuni lclé,

'c1
' í, !;o!d"1"vclcsii8yi Mi"is':lé"LI"' l ^tomml az iigyinlézési fialáridöl mcghoss^bbiloua a

^ evi XVI[. (örvcn.v 57/A. ij (4) bekczdése alapján az MVHI-73973. 1/20Í7. ;klnlós.. inH'i
vcg;esevcl. F.zcii mcgliuss/. ibbiltí végzés al;ipj;iii i, : "svi"lms! halárídi, 191K. , """ar OS.
ilílfífíl W>ÍÍ.

Ax cddig ro^itctl vnlaineiinyi iiiiisodlbkú veg/és clltíii fcllcbbczésnck lielvc ncin voll.

..halaro7-f"01/" Ayumwils-.. lrríiii:i AgrárlcímogMisok JogorvoslMi FSasüuh-u in AJF
/2SW20JIS. if. /"t".w""" 21377515S9 , r<ww"ositf, m;"ró hat.iroy.aláva! hwa'm^' 20'IS.
M"'' 13. "ap"" / ^yintc. csi haiáridS 201 S. januá,- OS. nap >oh ;. fiO'nappal'K^
nwghos^bbilai, okatí mclybcn az clsölbkü ligrósig hauiroi. aliil /másodfoku' ha^aH
iclybeiihagy(a. A hivateo,, haláro^lol azonl.an csakZOIS. augusMus 10,'iiapon sikur^
post^add, mclytí 201S. augusztus 15. iiapu,, ven kfehe;- indilványozó. Jól'lálliaióan'a
nrósodfokon cljári ̂ grón>tou;tó'í;m róíA, >>/n; luil l,ó""pp"l üs íiayinléw hntmdff

. hövelöw hwi mcgdSMésíl és l"w< liríylm, n vlsiífok, ; dönlísl, i"ety ehSfoku
<WI^ R u }>8^, lwlfw""i lSrvé"yvs iigyi"lésísl li"l"ri, IS ly"rti, t kawS 'IShb, 'i"ii,l
h^", hó"""i,>l küiihb Wiiew, "^. A hacáro^i rö^ití. hogy"az "<;lsafckf;"ha^aa
hatóiwai;, licly. scn^apiloua iiicg a IdmogatAsi jososullsag hiányat'& ̂ cl egyjdciOlcsI
'',1'TL"""1''"" "lkillm;!''iis;iL A hiil;irido IÚ^P^ kapcsolaiban a, AgrórmÍni^tó";H"
rogzlró"c'. hos:'i ceyróse5 ajügalkal"i;imi gyatorlat abbiin <i lekinlelben. l. üyy^z^Ggviirózcsi
Iial.iricto lúllépésc csak abbunaz esciben birrclfvimciával, ame,. nyil]<in a hat^id6túHépÓMaz
Sgy érdemcrc kilialójogs^balyscrtósl eredinényex. A lán.ogatási kérelcin elul.isitájál'amnban
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nein ahiitárittö túllépése credménycac, haiicm a Jogcinireiidclul idéxett pontjaiiiak vald inea
nen, felelés..,. " Továblri a határo.'.il rógzilettc. hogy ay. 13 06/2013/8 U rendclul 64. § (2)
bekealest. konkrótaii mcghal. iro7.za axokal . 12 ...wtcket. ainik a.. igazgaiási szaiikció'''alo-li
mcnieiiulest cretlméiiycziiek. áin az üi;yfi;l eseicben ncni valósiillak ineg azoii ciciliclvzelek.
ami a szankfió alóli mentesiilcsl lehetcivó lcn. ii;. Ennck kapcsíin cgye[lcn dolgot umel ki a
másodfokú s/crv. niiszerint ajogcimrendclcl 2015. inárcius 16-i h,il,ilyba lépésélöl kezdodőni
a tcrmeléslicx kütötl gyüinelcstermcs/Jcs lámogatás feltételeit suibiilyozójogcimrenddct 19.S
(1) bekezdésc a lenycgi tainogalási teltcielck vonatko^sában iicni miital'olyan elLerest. am'i
jelen csctben a lámogatási kérelcin [niitíilclése szeinpontjáholjulenlös lcnne.

12. Imiilwmyniu lön.-fiws l, t, t"riili!" Iwliit . 1 11. pnnlbm Im. atkmoil liatartxallal s/c. nben
kurusctld tfli a Magyar Államkincsiár úyaii eloiL'rjus.'lvu. azzal. liu.av a/. l ;i Kövárosi
Küzigazgiitási es .Mu. ikuiigyi liiroság rószére is iliegköldle, fiayelemmcl arr.i. liogy a
hadiridok lekinleLében a feiiliek alapján inegállapflhiitóan jelenlös elmaradások volla'k a
hatóságok részeröl, Indítványoxó azonban már (öbb, ininl kct éve várta az üg.v vcgérvciives
lc^iró$i. mmdtiiába,

^-.FÖ''árusLKÖZi8azg''tilsi cs MU"kaiiSÍ'] Bírósá!i a 20 IS. november 7. iiapján kck

2Z. K. 33. 6W20[S, '12. s7.iniu róB2csevcl megtillapitulta illutókcssegcnck bi.inyát cs clrcndcllc a
kiiresellevcl áuételct a Miskoltíi Köy.igazgai. isi és Miinkaügyi Birósi'iglioz. niel.v véwisl
indilványozó 20 IS. novembcr 19. napon rell kézhe?.,

14. A Miskolci K&igazgatási &s Munkaü!;yi Bfn'isag a 13. K.27. S47/20IS/17. s'iiama itúlctuvel
2019. április 16. iiapon felpcres ktírcsctcl eliilasi[0ll;i.

A kerewti kcreliiiéhcii in<lítv. uiyu/.ó els6cllcgfse> kcne , 1 T. Bimságoi, liugy a Masvar
AIIa"ikincslar 3 I 7/4501/7,'2/30I7. ilitatószámú I. loku haiiiwaiát es ax A.srónninisztériuin
A,l!~/2530.'!201{!, 11. fakú. jogcrös. vcglegcs liatiirozalát (iratazonosíló s?.áni: 213775I5S9)
semmisitse nws és kötólczzc új eljarás lcrolylatáiiira az elsofoki'i liatóságol, inelynek soraii
iriinymulatiiskiiill irja elö az iilditvanyozo állal clőlcrjes. 'tett fcllebbezésbcn rogziteil kérelem
éráemi iwgvi.'sgi'iiását cs iinnak jogi kövclkcy. mcnyei levoiiasál, mivel indi(v,invt>zó a
kérolnicl visszavoinnak kerte tckinlcni cs c/. l kovetoen kcriill mcgsemmisitésre 37 clsörokíi
dflnius űs kertlll sor ay. <j clj;ii!, is lerolylaliisára cs i'lj döiilés nicgliozalaliira. Másodlasosan
kértL' intlilványom a T. Birósagot, hogy ai Agránninis/tóriuni AJF/2530/201S. 11. tekú.
jogeriis, végle&cs iialiu'ouiliíl (i]'ala7. onosiró sziiin; 2137751589) seminisitsc nieg cs koiclcy. xc
>j eljárás lclolyiatiisiira. niivcl a niiisodfokon cljiirl haiüság a Jogorvo.s-lati ioaol sínctt. a
fellebbezcsbcti l'elliÍTOd valainciinyi koi-LÍlinétiy) ncin vizsgálta .ncg és aniiak csswrii iiidokál
sem adti), hog.v azl niiért incllűzi. illetöicg mikcn jogszabálylldyre alapiw.za döilrósul ( pl.
határidS tiillcpésének többszörös pmbliniaji) us szankció alkalnia/ásáiiak lclielöséae
jogswriilleii. hatiiridon lúli eljArásban. cgys/. erüen csiipán tiljárasi hatarido [ullepésröl beszefa
inasodfokü lialóság. mclycl ncm csak cs kizarólag a kcrclcin cliiiasilása oldaláról. h.iiicin ;t
szankció alkaliiiazhalósigának uldaláról is sziikséges lciitie vizi.gálni,). Inditvanyozó röfi/.itciie,
hogy jelen cselben ncin állapilható mes, az, hogy az [igy crdcinérc nem íw 'ki ir/- iiidoklási
küldezenség, liiszen iiidilvnnyozo az eljárás során neiii vilaila aniiak lényct, liogy nem tl'lel
meg a köveielménycknck, fclperes elsotllegesen niiiidig is ,i szankció alkiilma/'ásál vilaila
fcllcbbe/. escibtin is cgycbek mellen a liaiáridö tűllcpcsc miau és a másodlbku liaiys. ig
pomosan annak iiejii adla indokál. Irogy a határidö Lúllépésc eselén van-c liclye szankcio
ulkalmai. ásii.iak. ezért ay- alperesi áliaspuiil nem elfogadliato, hogy . imeiinyibe. i az ügy
irdemére ncm hal ki / ax ügy érdenie csak és kiz.iróliig a kérelem clut.isítása?/ a hataridö be



iiem tartása, úgy szaiikció/kizaríis alkalmazása nicg liaiáridon túli, tulajdonkuppeii torveiiyi
rendelkcaisekki;! iicin igazolt ügyiiilézesi hataridon lúl ( állaspontuiik szeriiit torvcDylclcii)
folyó cljarastxin is tclielséses. 1 laniiadliigosan kertc intlilványum a Tisztell fiiróságot. liogy
amennyiben clsudlugcs, illelöleg másudlagos kéKlwu az Agranninisztérium
Agrartaniogaliisok Jogoi-voslali Föosxtálya jogorvoslaii liérelein alapjáii inegliozoil
AJF/2530/201S. iktatószámú, 2137751589 ÍrataTOnosiló számú 201S. július 13. napi
keltczessel elláton, de csak 20 IS. augiis2tus 10. iiapjiin postára adolt iniisodfoku halározaiát
változiassa nieg oly módon, liogy a kérelcni cltltasít;is;it lielybcn liagyö részcnek ériiltctlcnűl
hagyasa inellell a si-ankcióra/liixarásra vonatkozó rcixlelkc-'csl lorolje, iillapiisa mug, liogy a
kvrvliim clulasílái. i s.'iikseyiis. vís7. on\ soiikciú alkiilinazás, i jugs7abály ullenes voll. igy a/.

iK'in iilkaliiiaxhaió, Ncyyudlegeiiei^ kerlc intlilviiiiyo/ó a '['is.'lull Biróságol, liogy ainciiiiyibcn
elsBdlege. 'i, másodlagos illelőlcg ll;iri]i;ttll;igos kcrelméncl; iiein ad liclyt. úgy m
Agrárminisztériiim Agriirtámogatások Jogorvuálati i-oosy-tálya jogorvoslati kcrclcil) iilapjiin
nieghozolt AJF/2530/2018. iktatós-'ainu. 2137751SS9 iralazonositó szám> ZOIS. július 13.
liapi kellczéssel dlálQII, dv csak 2018, aiigiisztus 10. napján poslára adott masodroku
liaiározatát válloxtassa llicg uly inadoii. liosi.v u hirclein elul;isit,ís, lt he]vbi;ii Iiaiy'ó részenck
iirintetlcnlil liagyása mellclt a szankcióra.'kizáráíra vuiialkoaí rendelkL̂ tísi lornljc. inivcl
kirelmczö álláspoiilja szeriiit \'étkesség a kérvkm clöleijesy. lési;vl e[ kapcsolaiban iicill leriieli.

Inditványom tovabbá indilviiiiyoaa az Alkoliiiáiiytiíróság urólagos normakontroll eljiSrásanak
megindiiasál . cs azoii eljáms bcl'cjezísuig juleii per l'elfiiggeszlésül - a 9/2015. (111. 13. ) FM
rendclct kiliirdeiése, <i Támogatasi Turviiny vonalkoxo reildclkezése és az AlapfBn'enybcn
bizlosiloLl jogbixionság kovetcliiicnye nicgscrtcse ohAn is a lekintctbcn, how a
JugcímrendílL '! ineyalkolása es kiliirtlflfsi; valaininl a kcrelint.'li bt'nyűjtasíiiiak kezdo

idSponlja kdzölii 60 Dapiiiil ruvidebb idöko/. iicm crctlinunvis/. -e Alaplorvény-cllciiL's. ic.RUl,

mcly kövclkrats'bcn a s/.iinU-ió alkalmazásra vnnalko/ó rendelktizcsck nem aikalnmhaiuak.

lildilványom lobbck köy-ül; liereseti kcrciniebtín kifejlcttc cs rámuiaioil arra, liogy az
alapeljárásban hozoit lialiiroyi! 20/6, jülilis 91. iiapoii kelt, !gy <; 11 reiitlelkrzésre ttllu
haltíriilii Ifillvpésévcl lierii!l lliegliowlalrii. Az egyscges kcreliiicl indilváiiyozó 20 IS. aprilis
2S. napon nyi yl>it, i bc. jyy u; MVIl-iitik 14 hiiiiiiR lilii reiiilrlkn.esrr iiiimiti elhinílásaru vs 11

iKmivs iHi'alw.iiiiilsni. A jagsvihtílyak ktinfírclim ItalarHupM mesjelalve riigzitifi, huKy
miwleii év ji'iiiiiis 30. mipjiiiy < kifiwé.wlíi'l leljesiliii kt'll, aza: n; iidtill kvrelvmmel
Ssswfiigsu llttiltisl is nni iiii'i'iMnlig iiii'f; kell hnviia a fwlősiiffmk ( Tttmuffiillisi Iv. 5S.§ (3)
bekcvles). A rcllebtiems folytatl a inásodlokon elja]'! Feidmiivelésiigyi Miiiisxtcr döiitcsél a
liatárido hosszabbitásra lekiiucllul türv'ényes liatáridöll bclll] hozta mcs, axoiiban az CZL követé
új eljárásban v/. clsofokon ulj;lr[ MIISVM ÁlldmkÍncsitir iiiiír ÍSIMI li'iileovt' ti: űi/viiilihKSÍ
haláriiliil 3017. iiiiírcius 15. imnjfí lirirell 2017. /'U/M'K.V 26. ii(i]mti iii/Wt elsSfoki'i ilS/ilésl.
uvii l'úhb iiiiul .? lióiiappal késShh, niwl iihui'vuii tirrn o jegullidló a voiwlkow
juíiswlitilyakiitw koiele'. te nz cljiiri) siervel. Indilványozó c?cn hal.irozai cllcn isniclelicii
lurvényes liaiiridBn belul tellebbe/ussi.'! cll. A miisodlokon cijiirl Agr;ini)inis7.lerii][n ay.uiiban
adöntéstcsak20!S. július I-'i. napjan lio/la mcv., annak ellcníro hogy az ügyinicy.csi liiiliirido
liiitvan nappal tönéiio iiieehosszabbilsisa okaii a nyilva álló liatóritlö 2018. jaiiuiü- Of). napon
lcjart. / A fcllcbbezés elliiralasari) <i josszabály alapján 60 iiap iillt rcndclkciwsre. mcly egy
alfcalommal lovábbi halviin na|)|)al inughuss/ubbiltiiiló- i;;) ossycsen 130 nnpglh > iiiásuílfoliú
hiitóság rendelkezcsére', Jelen c,ictliL-i) liibb. [ninl lial hnnappal lüllépvc a lön'ciiycs lialáridöt
( 120 napol) s-/. iilctctl incg s iiiásodt'okú döntcs. Li'aiitiloiiH <; tí'raz kiíug<i7falási eijáras
suníii egyetleii egy csetbeit sikcrHli vnlemi iialtíreww Itovii ll reiidelhewsri: állú íorvéiws
haiáriilon bdiil m vljnró hatósAgokniik. Inditványotó kifcjlellc továbbá, hogy ._a



^teffi^ÍSaAií^ "W Me" e^he" " 10, f, ";"/", 30. ,"""^
IKe'!aie!e"'e!'m'w" . A': E"rópai parlam';nt cs a ''.'">" 2<>'3. decembcr'í^""r'kfl^
as"irp°'ítil;a fina"s:<'ro-'ásaról. iranyíl. i-i.iról & moniwriiiüáról e^^'352/7!i/TC'l<
]6ímilK-. a. 2799/9S/GK- a S"1/200>^K. a,: \2W':>W^^ . ^^/20 EKI^cJ
rondekt halályon kivi. l^^crol szólo 1306/2013/RU rende[we75. cikk'L^zd^
e^'ik^ícse. a w2015 ("1'30-) FM ..m"(elel 27-S O ^dise'cs^ MVH^r^
tö^JSÍ t2), bckTf&c c!;yc"e'm"^ ""&i"i°i. - MW, ,"i,u l,^5köró'"&;
l"^ffc 'rt;n[lelkcz5 S7ürv l<;lada[at'azil" "^''. l>"y"i'°<'kircl^e, e^^^"^
Erll. té"frc ""i."1". fcne ews- ""' '<"" Tt<^""yi elfú^. ^kl"", "i^k,^,,
wliiy^,,^ ^",h", é^"he" ̂yií. cl]Ar6 huló^ >;'" f<gl>lk^"wt,, '""i^'^"
j^asykni^mi fáenvlkeüS jd^ése v"". ValumcnnyÍ cddig kclclkezclt'haláro^l'^
úwn^. mcl^wnak, indoklá5;i['. ho§y l<llebhc^e, n ew, lartaÍnróval'Ís". '^Í^
jogköye tke7nrónyektei "liéilncn, fbglalko. ik és érdcrnben ne, > is t. na!,,^n.e'vonSn
S^^^Klkc^. ̂ "kriönl" <ha'á^ " -8.") -"'. ̂ é^W^^
AJFm 201S. szánró hatóru^la. niely .iog^iSiiiyhclyet i, e", ,^lflr"";e8""csi,Ra"

, ioga(k"l^wi gyakorlaloL niely .illáspo"ioin .^"" '>"" ̂ ."Ihu^^^Br^-
^^(igv^cb^iKldk^ek mellcu a. Al"plon. c"y XXIV; cikk^(i)"bckc^s) "Í^a
^üi^ "z 5/2017.

^ 

ÍHUO. ) AB határow w"lelkwei^I \s, ^akúgy. ' ,"mi7ic ;hho;;
valainennyi jogsxabályliellyel, indy a lialáridök vo. uikuasában rendelke^k.'

I.Klilviiiyo.ó mi. idc^kkapcsán kilejlciic cs nyo"u, iekosMla. liogy álliisponija ̂ erini cs ,i
^^^^Mba'?^., alw" n1ar . I1i"cl i icl't;töscy "r"' >' liatóság;,ak,"hogy" >
317/050IOT|S,.1|2.'20[5.^ ikiattoáimi liatározai nwghmiíulu Wpoiitjáhun, 2{!i6. j"íi^ IIJ.
>t,l, (,n < h"lóms < kén.lc,,, .-/"Wróm ,wtkfl ^,"hiú, alkul,,,,,^. >;"; &,";/",, "
""lMK""lsh>l- KSsw'Mi: 'ovWá ,"dilvái,w, ',, hoeywwríi el/"r, hi l""ári, IS"' hdill howll
ilimléshKkai, csoldtl!, "lhMrá"yos}uiskSvelkezi"ény, "w"bn" n",e""yibe" "i d)&w '"vma
^tvc, ,;ihí iisy!,,,^! !, MáríilS" heli. l sviltíik ",eg, "sy ai elj"^hn" )"g^rw" ̂ kcií

iiim-s k'heigscK, mirel m vlknhicit A- elhnkeiik ' 'a /i-r>. 4. S 11}
bck^le^et. mcly "kkém i-<..nác[ke.., k. [10^.. "A. ügyfclckci mcgiltai 7l i";,^ÍBe.

ügyíntfaéslicz. 11 jogszabályukban mcglmarozoil h;itári(löbcn horott dimcshez valójo^Ís^
eliaras soran^az . inyaiiyclv használntánat. joga. ". Továbba ellcntelbcn á|| és sírti a^
AI"pl5rvéwK^ cíkk (! ] remlelketíscl ., M.-.gyarorsz.ig tuggcllen, dcmokralikusjoeallan,7
t°Tbíi a xx!v: "**(lí.. re'1ddkc^' .. MindCTkinek'joga van aDhoz, hogv^k'n
halásagok riíu^ías nelkiil. tisziességcs .mid. "i és esszcrii halaridun belul~1mé^ck"A
harósiigük törvcnybcn iiiCBl);i[;iro7otlak szeriiil kiiieli.. sck döiiléseikct -.ulokolni. "'

A. M"SC 1. Közi8^!Ilásl^s M""kaUgyi Biróság amntan iiéletében arra az ADáspoiitm
Myezkedtíl, niiszeriin a Kúria az üsyiiilézé.ii lialaridö lúlléptíe esclcn^bban ^"esetb^
allapitolla mey aa. hogy a,- iigy crdemct crintó clj. ir.isi S7.ibályi;értés valósult \r, w, ~hs

.-.z iisyintézfei liaiaridöt k8vet6eii Iiatályba lcpo jogs.abíilyi rendclkezcs
a!kalma, ás;i miiitl k<:letkc,, elt az Ugyfiilre nózvc olyan^liátrányt okoró k&nilinc^"ami'7
l'a!arulöbe" vala^"a'~w'é" az o TOnatko^-.ában ne. n álll volna lcnii. -Ezen'á'Niispoiit,a
jgazolasur^ a blrósag tclliivln a Klv. lV. j5.049/20l 7.'. 1-. a K^, IV.35.047/2017/7"'és"a
K^^35. 09L^7/5. stamú Kiiria á[ia[ mughozotl donlcsekcl. A Miskolci Kwigiizgatiisi &
Munkaügyi Giróság mcgállapítósa al^án a,-wban ily. n jo8^, b<ilyvá|, oris"^"kcrtnt

!VEZe!ésre..j'-'lc" usybc"- .ífiy reIPCrcsnek cbb"l ( ^ iigyimézcsi hmáriclö lullépésébS!
feondolja inditvaiiyozó) liitraiiya neni sormamil.



A birósag ildciében fclhivla iitíyati a 'lamogalási lörviiny 55. § (2) beiicxtlusl. mely alapján a
mey.ÖBazdasági ís ^. idéklejlcszitísj laműgatási szcrv a kérelinct a táitlOKalás kinzclésének
köCTdlciiül alkalmarantiú aklusban meghiilározoll uscdékesscgig tiirAlja i;l. Az 1306/2013/KU
reildelet ?5. cikk (I) bekczdesc cnclnwben a 67, cikk (2) lii.-kczdcsét. en említett uliiiyg. Kiisi
rendszerek és imu.áicdesek keretéücn lörtciio kifizciisekre a cicceniber I. éi. a kovcíkezS
naptan év junius 30-ii kOtíilii idösy.akban ktsrü] sor. azoiibaii ninek a jogs;at>ályok által
tii.uositon lialiiridok viz.'igalala k. ipcsáii cgyalialán iiem liilajdoiiiltiii jcíentöségcl. csup.in
lényliiiil kcztflte, hos' a lialdsáyol a T;unog, il;isi Torviny é.s az EtJ reiidclc! rendelkezései
Dlilyeii iigyinlézesi kcroluk kö/-é szorílja.

A/.onbai] c-y.zd o5s-/du[;gcsb!. ii a'i [3Ü6,'2013,''1, U európai parlamcDli ós tanácsi rondeletnck
w mlcgrdlt igazg. itasi cs elleiiorzési riiKlszer, a kin,. (;tések cliitasilásara es visszavoiiiisAra
vonatkozú rdtéleIiA. valamiiit a közvcllcn k iti^elcsekre. a viclékfcjlesziesi tiimosdl. isokra és a
kölesönös megrelclluléare . ilkalinazandű koziga/sitrási szjiiikciok lckiiilcteben törtciiö
kictíésziléscröl s/oló a Bixoltság 64 (1/2014/1. : U rdli!it!ilni.i/;uon nlupuló renddctót hivlii
fel a birósag, iiicly a sKiiikció nicrliliit IiatAru'/Xíi cicg. Ezeii lclliivoll rendelkezcsek
alapjiiii a birósag arra a kö\'cikeztetés]'c juioil, hogy .1 s?<lnk<;ió alkaliliazása jogszen'i voll.
Továbbá ug.TOnezcil rendclct 64. cikk (2) kekczdcsu alapján cs a (6) bekezdés rciiclelkczéseire
is figyclemmel arra a kovelkezLetésrc jirtoil, liogy nem áll fenn olyan koriilinény, inelv a
S7iitikció kis7-abasíiil, lk iiiellö.'csere adna okol. A biróság cv.un lúlniciiöen w. Alkotiiiain'birósátt
elölli titólagos nonnakoniroH eljarás kcídeinéiiye/. iisire irányuló indítványl scm lalálta
alaposnak, ami liivalkoxással. hog\' az i]i[li[vá])yo/.ó allal liivatkoum azon iiidok niiszeriiit
neni álll a g.ixdak i'CDtlclkezísére elcgciido ido szinlcn ncm fugliat !ie[yl. Rogzilellc, liugy
2015. m.ireius 13. iiapján kiliirtjelésre kcrüll cs niárcius 16. n. ipoii luil. ilybii lcpclt
jogcímrendeltíl vonatkoz.uában a gazdiikriilk május 15. napjáig 60 nap iilll reiidelkczésérc a
fcérelcm clöltírjcszlésére. r-zcn lúlmeiiOL-ii c.'zcl kapcsolalosaii az[ i.-i rög2Ílelle, hogy
iildilványom aprilis '2V-m clőli.TJeszlctl kci-clinci, igv ezen olitalról ttegiilvii seiii
megalapozoll a tclperesi Iiivalkoziis, niiszerinl neiii alli rcndelkez.csrc iiiesfelclö lialárido a
kcrelem elotcrjcsMcscrtí. l'livatkozoil lovabbá arra. liogy niivel indilványozó már esakncm 50
éve dolgozik a niczoga^daságbaii. Indilványozó nicgjegyzi, hog, - ez alapjaibail lívcs
megállapilas és a jagsy.abílyi reiidelkcz.cscl. kel is cllentuics, jogsziibállyal elleinétes a
kisöbbiekben rcsy. lulesen kilcjlcnck ok.in.

NI;III fug. idla el iiidilváiiyom ay.iiii ervcluscl wm. ho&y jeleii támogaliiss, il usszefugscsbeii
alapjábaii VL-V<; a luligénylés lclieiösei; kizán. liisy-cn a liímogatás kiniietósénck ['ullclclc a

lialósági bironyitvány kiállitíisa, igy csak cs (iii-árólag annak bil-iokabaii és az abban loslalt
lanalom alapján kerulhci sor kifízctcsrc liiggcllcnül a kérehnczo nvilafkoxaiáló],

A K.üria a 17/2019. (V. 30..) AB h.ilaroMil (107) ponljában kitcjlcllu aa. hosy a birósagok
itélciébcn ,, ... I-'elismcrhelönek kcll lcniiie. hDj;y a liirósas a liatáiwadibaii crtö niodon

fcingyell az ali'.pjogi összefiiggcsekre. és aiiiikor l;<1, iliii. il adolt a pi.'rben a-/. alkaliiia/andó

jognak. akkor dmlesi; iixlüt. lásaban kil'cjez[e 37 alajijogilaa értékelendö niérlcsclcsi
szcmpoillokal. Aniiiit azl már 37. clöy.ö poiilban inegiliapi ioila az Alkoinii'Hivbirt'isáK: a

liszlesséfies hatósagi eljáraslio^ való jog taitalniának a megtartatása aniiak a birósásnak a
lelelősségc, amelyik a közigazgalási perben feliilvizsgálja a küzigazgaiási cljáras
Jogszcriiségcl. ".
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^S",a"a3po"  sa;rintaMískolci Kfl.s^. ás, c, Munk>ügyi B,^g ax a^ogi
<wssswkK "em kc"° mértél'be"cs 'wdon^''^i^^z^^z
oijárósho^ ya tó jog (anal, "á"ak megurlatósa sc","töncnl és" lSrténheie<~E";es"""Z
egyértclnrósit, i"ditvá"yc>ó srt, "ár" a., |,ogy a; iigy, nté.ései ImtóridöróllépésénekTbiró^
^^cgyállala,, n.", tul^oniljelcmörógct. "róg nnnafe a!kotmá"yo.sáEÍprobféi^t^
"""",'ftl: '&yénhslöma ̂ S^^^ kapcsán cgyál,^" nen, enckcliaható.ág'^,i"
M . lcnvl, Iwgy .iz ügvintózcsi lialáridökcijclc,, ügybcn l, ;. lmom<a" nein lartottákincg.'

'5'I"d'tva"yum. t°r':c"ve:'. "alá"tlön [>eli'l telu^^~ k<clmet le^^l, cl6 a Mi,tolci
KiizigKgiUiisi cs Muiikaiigyi Bíróság úlján u Kúriához.

I6'l^a": KS5T>ls/2. SMm" véswsivcla fcl"'-^'"<i k-le,n befo^..,
meglagidla, ,"e|yel iiiditviiiyotó.iogi képvisclojc 2019. Tplembcr30/napo"'mtT7'^
.>lkotoa">jügipan,, s,;be"yu, iárór,, e""Aá|véLc]cik8v.cln60n^o>bcliil'kcr^so^"

'^", b^;dasl. mTTdó"l'a[álwalban a l<úri" t-c"c"e. "^' .. 'dp^ "^ indokolla
^^'^er^áh^í^?s^a^k ^c ̂ ^ ̂ ^
^fe"j5..dcm'^l'°zott"ceyse8cs . illáspo"t°1 alakiton ki. ""^'ig^^'. obb ^iiZZ
^^^.STe?ml^'So tíia, "c"i''c"\szuksc8csajo^rtatT^^
;TTfgtolése, kílpcsá". a s'i'"kciók ;'lka^^""tóságánah ̂ rdc^'fbglalko^^T K ^
^:l:^^^;LTr^ir n!i"íi:?ü?:!^:^=:::^ll^'S
e^m^^^^vwmw. ^nksv^mém^'^=^^'^
t""cpcse. lna" I1a[ályl'a .'épö .ioSS-lbalyi .. "xlelkez^ alkiiln, a.ása "mm'kele^ik^'nCTfölre"^
s"  á"yt oküz<> !iörul'"cny-a"" a l'atAridi)be" való ^'^n^^z^Zn.^

IEI iciiri.

^^!a^"a?M"'", :m:r""i'm",b'i'os:""''"°siiSi ok sem "II-'l'íll'ató ,neg. liogy 3 iyvdult ioakcrdés

ÍSI??ÍÉ:ÍÍÍÍ!S:?SS=SS:1
^^Íi^iiÍiÍÍ^S^
^^^^^^ms^^"yi^^hew^{oíy^^^^.
^a;L;&^,;;"'!T('fml;Snösóegel bie: l"szc"'^"^^"b^"Z"": ^;^;e'^l^^;^^I^^Í^I^^^^^^:tw^^^v^^
S^:Í^L=5"P^IT^U: =^ =E^^S^
^ ̂ li"^^^, k:rc^^lo^d"alS.. kat":s"' a[l";lk st;'", '"'.U^"no" j. lentö^,, l, ogy^^l"dökohan, ibiml'& lti!cl<i. "..ltdlc""> <'s "J08S^lyi"^dketós^?''^^S
^p![^, ^max:íw e""ck üka" tóv"tó^iteSkvo^^Í^, ^^
^s!S.m^^Tppmff"k^^veí^fok^b^r:ii^to^^ri^!^^^S
^^^^ ^l^c^e^^T^^^^^^s.^.!ob!'.... saiál >mnsa, ls ̂ o!i"!ll'ályokka''líenr';'iátálm"i^l<S''^^i^^^"^^^^o^lt'
hasonh[osa"a Miskolci Kfei^as, 'es Muiikaii^i'Sy ̂ I^|. Ellc"le""' mc!;ii"aPiI;ist '".'.

^"'dS°;'OJ.. fc"ti^J'lamá" Joe°"-oslaii Ichetörógcil kimei. itcile. illclvc ;, Kúria,>"k
^S^?sF-w'^^^:'^' ̂  ̂ ^
S^S7S^SU^,^Jra2ul.^ ko'ci. Kuxisa^lasi. csM"nka^'.sag U. K. 27. S47/201S/17. s^mii Kclcic al. ipiön.én^llencssescnek'. mgáíiap^a;",,, ^;



í"d. i?l;l., K"^LICIUKIizsgála" k<'rclc"'. bt-'°S"dásál meyagadn. ... eljárasi bc. lcjczö.
v, i V.M.WWUW. számú vce.ítistí al;lptorvei)y. cllciics.ségéiick jiiegállapiiásárii,

^"roÍÍ^'tól<:ltcl kaPcsolatl'a". '-. lölerieszietl beadvái.yunk vonalko^ásában, a?. Ablv- 30. g (1)
lisében mugliatarozoil határidö inegtaitottsáya voiialkozásában az alábbiakai adjuii 'elifc'

'^'. ^ v\., 27' §-a ~>"'eri"li alkol"lá"aogi, P"".isz esctín a joyorvoslati lcheloség kiinen'léséiick
ic.'cllsege ugyan ncm voiiaikozik a feliilvi/.sg.ilatra niinl reiidkiviili joiiorvoslalra, aMinban

alkuliiunYJogi ̂ panasz ben)'uilásiinak nincs liclye. fia a/ iiidilvanyozó :i .jagcr&'doniiisscl íTsmt^n
"?;l^'"?alatLkcrolm!:l. "ylu'°" bv\" il. Ki"'ia.;lzi "".? "ül" bíraitó cl. ll^ncsciben afelülvksgáíiíii
eljiirás lezánilns. il kovetöei] leliet allioiináiiyjogi panaszi hciiyújlaiii, Jclci. esetbeii a Kúria 2019. 09. 30.
napjan, ^ indítvanyom^ogi képvisclöje iilján kozöll, tieiogadasl niegtiigadó vég7.cscvei zárull^lc it

perorvoslati djarás. Az inditváiiyozó a Kúria vcgzésének k^liczvcleléigíilapiia! tclielK; lcl.
'wgy a/. Alaptörvcnylieii bi-ilusiloltjogaiiiak sércliilél is inegvalósita. és űyyénekérdcmi elbiráÍasuTii
kihato jo^zabalyscnísek a l-clülvizsgálaii eljárásbail orvoslásra kerUI'iick, mclv^lchcloses'";i

vizsgálai; kcrclcm lic logadasal iiicylagadó. és cljárást licfeji.vo végxcssel véglcadciiyü'szeit, '"'"

A Kúria vegzisével kapcsulalbai) clőieijesztcn kérdniü.ik voil. llkozásábaii <ix alábbiak. it adjiik clű:

...Az Alkoininnybirósiig Ogyrcndjc alapján a Kúria relülvizsgálaii eljárásl bcfujeTO dontese elleii c.-iak
olyan csulbcn leiiel alkoimányjosi panaszl lienyújlani, lia a Kuria léii'ycgcben érdcini dönléslho7" a/.az
a.. '."e8"''madott !'all'lT'm'!lot l'atillyában fcnnlailja, vagy B joseros lia'láro/atol cgiiszben vagy reszten
D.iuilyoi^kMll helyczi es hclycllc, illelve a?. vlwW haláro^al Jielycn uj ?'a'joBSzatólvoknak
!csli;Ie'ö. ha[áro"ltul 1107' va'liy a .i"s;eros h.ilároxatoi iiiegvnllo/laij;l es a lorvciiyi^k mcglclclQ uj

laiarozaioi hoz. yagy a iiwglámadoit Iiiitaro/aio; liaidlyoii kn'iil litilyczi, cs a2 eljsfíw iiiegsxiÍnlelL A;'
lu^pi. l"tó[ybalepisl:vd,. közisaz°;llii:ii P 'kl";" amnban Cíun'ügyrendi rendcíkcyesek mar <y
mcgvilágitasba kcl! kcriiljtinek, llis^eii a Kp. , 1 küzigazgalási perckbcn elSlerieszlheio rendkít. iiii
jogorvosla^ kurelmek elbirálása köróben uj lcpcsöként vezcnc'fae a IIX. g-ban foglall fellcleluk
alapján^a Iwctem bcfogadlialóságáiiak vizsgálatál. aincly lényegébci] erdemi'dBntésnA^nii'iiö'siiLA
letogatlliatóság vizsgálainri, csak akkor (ierülhci sor, ha a lclülvizsgálati kcrcluiii viss;aii(;.. silas;ínak
sgyébkénl ^nincs helye. A Kúria ejiiuk alapjan a bcfogaáhatóság vizsgálata köróben érdcmbcn
v. "SJa' ey. a . l;<;''cll'mbe" I'iv. ilkozou. iigy irtIi.-niCTe k\hatú jogszabalysunés vi.'sgitlalai ii
törvényben nieghatiirozotl m;is;is, ibb iyiizsags/.uigiillalási kö/crdfk alapjáii iiidu'koll-]:. Állásponliink
.

T"'i'.L" bc,r(l,S"'dlii' '"egtagadásii neiii leknilic'lu neni crdeiiii végzisiiek, hanuni olyail eljiirásl licicje^ö
végzis, mclybeii a Kúriáiiak ay. üggycl kapcsolacus érdeiiii alláspontjajclcilik ineg. llis/eii a kérclciTi
crdemi^izsgálala hiányában a Kp. ] 1S. § szeriiiti k.'itériuniok fcniinll, Ísa. vasv feiln nc. n allása'scm
vizsK;iI!iató"

11. A.t Alaptün'cny iiieyscrlctt rcBdclkczcsciiick |ii,nlus mcjyclolcsc, t's rcsxlclt.'s inilokoliis:

11. 1. A Miskoltí Knzigaiigadisi is Munkaiigyi nirósiig a 13. K'. 27,S-t7/201S/7. suimu ilí-lcli.
vonntiíuzíís. iban:

//. /. /. Aíafiígrvéiiy XX! V. vikk (I) lieStevicse
, ". n ' lel<. j08" va". "'!''. "t'. /'u&1' "sye" " hwóT&ok réswhujlik iiélkii!, IkMssíges niwloit és
íSKeríi lii, liiri:!i>ii helli! inlhíék. A halisi'wik törvéiiybeii m^hulárovmah sieriiit kolclcwk
iloiilisciket liulakiiiiii.

Ahpiurvniy XWlll. cikk (!) brkevlése - tisumw, cljiíri-ialiw vnlójiij;
^"!s"V"e1' j.os". r". " "l'!"'!" llo8''"z vlle<"! <'"w" l'tiniiely vi'uhil vu'^y viilamcly perhen ajsgiiil es
hittclewiségeil lorvciiy tillal . feltíllíliil!. fiigyvllv. ii A piincillan hlróság tiszlesseges és nyHvánns
lurs.riihísiw, éssíerii halaritluii heliil birálja el. - .. .
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^mé"y.. R). ^. wwx2üésv^. Ne"w" /"'f"l!"-^ '"^- ̂ .. 'l" .^IV-k. l,ogy "ép"r"t>",
^s;"'""K""""' ac"!i"l/" r91sttr"íi^'^ msíú^, '3&'T,S^

Esycb !H iigg}-d iiss7cfüggojOKs.uib;ilyliclyck:

A 2007. évi XVII. lorréiiy (Tftiitogiiii'isi Iwvény) 5S.§ (1)-(4) heknilésr

01 A "wm^ctww ̂  miéklciks:l{si lá,""{y"^i ̂ rv < kml"K't < h"""gcuw kifi:el^mk
kttzvclleitlil olhrimmaiií/ó köiösi.cgiJW akltishw, ,m'K/,alaro:oa wdéicsssgéif: hirátju el.

<3. 1 A (2j beke:ilé-, ben fogh, !, eselekw kh'üi . - j(i^abú!y c/tóró' remklkezése hlá"yába" - u
mewgasdasi'yi <:. ' vWkfvjl^tési lámogalth, . v.-m. a: vljárús imgi"dilosán, vn"a!tuw kmlimt
niiiiat hérkeséw, kim-io /wwn wpo" brii-d hirálj,, <./. I"ÍK a hiwiulból mhilt eljw"shm, u dünthl ".-
fíKy/iiifáési Iwlámlö kmkicl küvviő hrlwi iwpui, briill iw-.-.u , "eg. Amemiyilwi a kérelmei viss:a h-il
ula.filw,,, c, ̂ fsi a imzo^dasúy. i es Ykléklyl^wsi rómo^tó< .w hussoiw^ "upon hels! Im^,
mg. A: iispfél-imh'iwKirKisi remh-erbeu m/o nyiháttlanmsiil. mlamiiit y Jhslcsi halas-. iiissiii,
rés:letf,Mlcssel kaficM/cilus kt-reltm! imiak hit'mywkm heérh'zésclöl szániiloll iwssoiie^ "apoii belul
kel! elhh-áhii.

f-ll H" " ic"i:offliiú.-: kifwésiwk ewKkv^Kvl kösv^iíil <, lkul"Hi:ü"[l" ÜKŐ^K' J'VÍ uklu.t m>,
hcitáro:^ "ics. c.-i a: ÍHIc^iwkhm wló rfcrAe/ réssleivs ftltílek'i! "w^ll^iiá jws--alwlv
(ilavjún a ímnu^tó, / kírvlmsk elhh-úlá.w rwigwr "llilásc, vu^ arúnyositm alupjún 'lörlémk. ""
im. ogau/cisagi í's vidét/ejlesslési loimgtiltW szerv ci ksrctiwkci a kérelem bmyujiására nyilvu úilú
iliössakol köveio Iwlvcn iiapoii helii! biráljii rl.

,1; U<f6/2fll.WU rrmle/e! A 7. dkk (2) bckcvK's A' 75. dkk (lj heke:., lcs stsű ""wdul,i

67. cikk f2) hekeulés

a; A: "ilegrútt muh-.M ah/ /307/M13/EU rencSde: I. "wUékktihm felswoll lá,"oga!Úsi
ivnd.mivkiv. valcimml a(z) 13(15/20, 3, 'EU rendelcl 21. cikke (If bvke:dése a) és b) poiiljának, 'IS-ll.
cikkéaek. 33. 34. v.t 40. cikkémk, vfíiawiai adoll eselhcn a(s) 1303/20! 3/'EU rendekl 35. dkke (If
hekeuK-se b) és c'i pMitiiínak nit'g/eiehwi: iiyiijloll liínmsaiásrti kcll alki:!iiiü:iii.

A li'lesilfsf kü!:síf;L'l illelimi a:onbim r: u fejewi mm ulktilmusiniclo iil^ S10.VWIS/EU rniMn 1S.
f/Uenrí W bek^díschc,,. .leii, as <-, "liMI rrmklel 21. cikkü ll) bekv-. déscmk w u. h) {>,"!ju ̂ riiill
itlíózke^'ieh'e,

75. nhk (!) bckeiilés elsS iMimlati:

<!i A6?: clkk. (!' If^/éscheii einliu-ti !wm,sulási wmhmvk és i"!c:krdé.wk kemvhm lürlnw
WKelésekrv <i tlecember i-je és a köretkem iiufiliiri ívjiiiliiis Kl-u kiíwlli hlös:akbim keriil 'sw.

A fíh. ottsiv d40W)i4/EV fellimdmuyismi íilapi ila remk'lele IV. cikk (2) bekvvlése

(2) Anmmyibvn a iulmbsi'g, /"eghalad/a a.- SO %-ul, ca érimw lermétiycsownm lerülekihnú
tániogalús IK-Í" "yiyrhMó. Ew"kiv"l a h.dwz,"i"y^l!<! lováhhi .iw^ióva! Ül s/yiw^'imlvmk

11



^l^^'^, ^""'1'. ""'"''" l's" ". cikkvl "^""Ki>^ n,CKhalú,^" , ^!e, kö^l,
'iscgiick iiKsfelvlö l(muf,ulús uss^'jfíviij. " -.."--. .--. ...,., - ..".,

^^R l""ály'> 20Ű7. év! XVII. isrwiy ('rá, "<,g"l,hi Türrí-ny) !.§" 3. §" J/S.§, SS.§ (2)

^. E. larw"ycelia'l"vy n, eljuras. !9''véllys^<: errdmény^égc és áltáll""ós<;g" érdetébn, c,

^^^ü^'^'Ttó/y°/w"''''"'":üf?";t^'' aSrá'- ̂ W"^. ̂ wni'haiá^i
^')sat^k. wv"ybenle!miik és. " kü:!'s. "K'^lilih, Wfh. lánmgo^'kiji^éwi'n^'JM
p'wcs^hálytl'"5'. ""é:k''clesei1"'" /t"ovű/'i>'^ ''Syu'l: inl^É^o^el'^é,. '^'iigyföÍ,

r<. irányilási, mh""M c^ vS^haj'áti {vhdmokw vllúlo wr^. iiklw s:enwek"io^i,7s
clf:el!si.-Keit i'av.wgrsfii sziibáiyo::ii. ^ .. - ^ -o

.

s' ̂WSreh"il^lwh<lokt"^ elláló wezelek ,"i"de" iigyben kMwk WKkulöiihiiwies wlkiii.
"L"do", M:'zkl'llvsrv T>"lko:á tözö^KÍ j"yi akluwh,ak <?,! ,miwríiaiÚ"^""^hii
-í'SlS'Í t.'l"';'"'" "/?'"/d """ '^"^";^^í "'..K^A^^n, /,,^';;;^,^^/
l"t'.smliús. ""sá'.. í''' l~mck'lli'lésvi '.. lösegiii; "miw vtjí'inii es iiiié:h'dni.
Aa? Í. '"e:OKa:l!"sa8i, vs vil!VW^wi lá",^"ási szei-v " haiú^mk sy<koriásúwl m"i éihel
^^;^Sffl"A^"!'TO:'. ;'"^st'T(w(c. csuí"'^. e^~'^/'^^rótö^
w^w!m^'y^i!. ""'8fe!t!l("í" ks'v'e': eliúrni: A''^W'^ÚKÍ^^ Wle^^ú,^ú^:'^
iwSO!v, !ó''^emie"' c'^ühály ^"''^eil tc iigvföí'jogúl és'jogc^^w'g^ia^'-
ml^v/ sse", dön iwm,. uz eljá.-á^m M"IVII kiskoríi ér^kemekfoka^lljiay^mbw^ljái^l.
SJ.§ (2) hckvviése

^L^S^Í"SW.. S^W'^i, !aw'Kít!l'si. s:''1'''" !ti'rvi'"vl" "'"""g^ k,föe, ^mk
fcvtí/eoff/ü/fo/nKcam/ri tó;ö."^;yu^ aí. /,^v;, (>, ",^/, o,",.o^,, ̂ ;/^., ^^^

29!ti. jíili"s O!. mipjim iiulályos 2007. cviXVli. törvciiy í-l;. § és SS.§
Ll Eli"'rv"y céVa' IMSyt 's eljárás lörvvnyességc. fmi>m, ycsséRe és úllálhalv.wKa mfekébfi, o

Tffl:t<?i;'^". "c"';t'"-/"m"/'"//"/lw'/ü//"'"^aaA""^^ "Kr''"- ^W^Wi. vaí<m, "!h^, li
'l""VK"lus"k WYhewielmvk és t, kö:<h "Krar/, "!ii iku ^vh, Iwm^W, íyfcf tónW1

' 

"^"iá,v
pit^uháiyma'. i mlé:kedfwb, '" fa lombhi^lw, CKVÍÍIÍ: iníí:k^ivalírés:weÍ'rei, diít. '^'s^/Si.
lovúbhá ̂ ".áimlúst. wlu"lil, l u WK, 'rho/,wi fvlwlalokul slWswvck. 'illelve^n^l^w^^

.

i.'ie:r:!segell lí^'svgesi. 'ii s:ubcí!\'o:w. ' "

:is. ^3'^okK"dc!lvléss:'"'a s'c'kw'ús" érti'!kéhe'1 ": ".a"}'"W Tlami, il c, végrvhajtásifetaiitilokal
clt"iáswwUilaiw s:en-e:eick 02 M^kwlüekbei, vt, !ó re^wtstlm kopcmlóSó i^wA.tóte'wtó
'^ye"'OIWK"il"ás'.. ew!wk hi~-'usil'!'sa "l^'ll 'mxaiiják az S^ief: réswe n mnulkow nn>:eii
j^'lwb'u!: es. kmö^ JOKI "k'llsoí- v"1'"""" v^h r^^~mw,^áí, m~s^^
'2^'^fll^0^^"""^" 0: ""K:ked^" "'tó'-^A^ 'I^Ö^W '^u^.
iwmetijoss:aiwlyukm fs i-gyvb iviKÍvlkvzuseken uhpuló midjsiwk imwmerésvl.
^ A, ves''Íiu'a:'i, íe'"'!"'o!:at. elli'"0. ."'-'. '.^"'í mmck, i SgybeH külvfesek^slöiihSzi^s "elki, !,
CLW!WLi'llésk'!!u:"'e v""c"kilso kö2üsséS- W ahu.wkm,k é.

" 

wm^'hai^koi'hm "k, udM
jog^lyok,, ^ és a. ezekvn "h/ni!ó wA re"dei^éseh,ek m<Kfeíe!Sm. valamii, ! ulaimwásicél

.siílvs reisdeilesésél ciSssyi fö módoii eljárni és intéskcdw.

ts. ^Ksxwo sa'""k Syaktlrl<ls" vs kölelwltsfseiml: Ifiiesiléw során köleles vlöswlsni a lörww
^iyvlitijlasáhiin k<Kiv""iködö szvrwi:. m'rYwivkfstücttihiinut; vvyviwjlüsál. ^ ~~~"^^" " "" "".'
^ §A imcí sseivplöf: stUtltilkwltiSti ki.ww,, iihtiiú.w^Wtik mWbw hSt isiiani kvtl. iws r:
ai,. L"^osa"wí ^^ccri^-, ^ vsy^ inl^d^ !eb,>,yc, l!lúsá^!<' ^vhailásmn foM <u

mi^m"yiv"dsw "ríiködés^ cillállwó, ^bályssm nie&fvhlw,, . wbálycr.mi '^''u'hatékmwae.
gozrtu.w^'üfma <-i'crf;>t;>iCTieytóJTCW/M;CTyeÍHeA;)j^/['/t'/űfc^ "' " " ."-"-"'"".-..
^, T-"SK/e/e/ "Bí" tó'''/e"' e/ífr"/&ü/"" 1^'hé^ebbménékhn ̂ rlwijc adiwü^rációs

cfezefí^e^,

c)""... 'a""'s"'á:"kerei"Ki:el- i'úlyú:ülok<" ̂  W"i'~' wlyek b, :l"sil"<, "wlk-lt hirálják r/. i"wbhá
íVaiwciswplöli íiji-igKabáiyi A kcrmi toff ki'.zwwihwúíin, " imlúritiűi, heÍiiÍ'iuwimkiwss; ^

kei aiegiiletfi tánwf.cilásliuz.
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s^a^^^sü-'-^-- - /.-
t^c^^l'^?^tk, ^íw!dö^^áty ^"ályú^. fi,,,, ^ ^,"JÚ" ̂ ,

közi>sséi;i Jogi akitu diurn
li.Cffoa/)' i'(

s"lusfln. benyu'to". k^l"^^'^^"^
m<klk^ hlwyúbm - m ii^i hálrányúra^mm&hs a"5k!.

2UB4. érí CXL. ,arw,y fiíe,. ) t. § fll-(2) és (4) hek^lí^ 4. §(1) b.ke^

^^^^ ^' - ^/^/T. iT r^^^", ^ ^,

^??S. SS^3S.S":^s??SS.y''-m
^Sl;S^S;':?,!S?"mcsa''api[llató' h^' ̂SM>"eMrt^,^l^

i>liU?ytle/Kwsre a k^fe>, tíbirí, l,bAr" ̂  ff/f^^7;"^S^/"" Kl'rv!""

^s:,ss "iv;"ko;'o"joss/abálvi rc"de'" -"'^. ̂ -.>
'Í .:. st. i). Atu':iKC'!:Ka!á'". ha">:í"S QLS'M'WI sorS" tuieles "".<.i"n""i és má'. nkk,, ! ;>. """""."".".

S=;'^S^='::i^"s:,^ÜS.Ü=^
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Alaptfirvciiy XXIV. cikk I) bekeHÍésébcn foglall mitlelkewsekel. ilielvhez énelnierisi kereli;! íd a,'
Alaplorvény R) cikk (3) üeke?.dcse. igy a liszlesseges eljárásiioz valo jogol cs iizon alapjogol,
míszerin[ mindenkhiekjoga viin ahhoz, liogy a hatóságok iigyeil esszerD liatiiridSn belul iiitc.ixiik.

ElsSdkgcscn sziikséges röezi'leni, hogy a bíróság iltilelében a fclperes kereseti kerelmiibeil röszítenek
tolyamatosan^ rilreuneliiiezte, jgy az alkodlianybírósági utólagos normakontrollra vonalkozó
iiyilaAa'tíilol is. valaniinl i[clclcben ajogsznbiilyi reiidclkczésekkcl cTleniétes rrregi'illapitásl !es/..

Felpcres kercseii kérelinébcii az alábbiakal focalnia. 'ia inen:
" . . "'eroSaz<kl!iá!ii. agrar-videkleiltís/lcii. valaniiiil lialásuili [aniOBalásoklioz cs CKveb
imczkcdcsekhex kapcsolódó ^ ^ elj;irás
e&yes kcrdescinil szóló 2007, évi XVII, Itirveiiy 5. § g) poiiljának rendelkezésc szcrini " a [Srveiiv
halály^atí tarwro cgycs iiilózkedcsek igénybevéfelcTOl. uy. ahlioz kapcsolódó adatszoigálmássaÍ,
cljáráiiokkal kapcsolatoi; rószlrlcs. valaiiiiin m inié-'liedésekbcn valóres-'vetcllel kapcsolalos altalanos
szabilyokal lanalm;iro. i'i! iiilézkedest hevvu'ii'i lossyiliálrl 11 kcrelmek hvin-iiil i'isi'iru n\-il\-s állu

Mihimw^ tef/n;, op/ri;fe, rt/n7, /, /H;, /",,, """,, /. c^. ;.(^.^.,^^e"jp^^ kérelnick bi.'nyujlására
iiviiva iillá idflianaiii kezdö [lapjái legalább lianiiinc nappal niegelüxöcn f.eli kihinlctiii. lia]aát?kt;il;>i
szabályozási^ igénylö csulckben ezen iciölanam - a Josalkulás rendjcrc voiiatkozo s^biilyoras
tigyelembevélele mcllcK - leroviditliclö ugy, hugy lialadcklaliin szabályoaist igénylö esctnck miiwsül,

.

a ii;!a.bálvc'. '':;'is;"'1 éri"tcnc!>n<ik a jogszabály mielubbi liaialybalupc'séliez kaiailGsen inéltanyolható
érdcte rüzödik." ^ ' " '

/): i.Wéffl's kéreiuiiik heimijli'isáiiak kestu ifiöpontja útliiláhiin lípriiis eleje es u zi'irá nup inájvs 15.
nap. A 9/3U15 (IIS. fj. l FM reiltlelel. mml m. 11 rniilffnhA'l />. /liifigtií 21115. miírcÍKS 13. miiiiiiii
keriiit iiwjhowulrtt is iwraiie'.fii iwiwn keruh líif/in/t'lésfe. K-eii rvmlfiel egv iy ivntivlvl rs iij
jugszubúly, ig}- t, jeiii hivalkozoll Jii^wbi'ilyi rnutetkesés (liupjáii a kilurdelvs t', i a ksrvlem
benyu/tast'uv iiytn-a ü!!o ulotctritw kc:dö hlöpoiilja kösoll kii hómpnak ei kellvlt m/ita lelnie. vis:onl
jfleii r.wtbt'n VfQ' hoiiop ssm leit el. viiyyis 11 jugszubulyi rviitlelki'se.wkmk a reiidelei nen, ff tsl IHL'S.
llti i.miifi ": iwm friri iii^ t! jiiKSsahalmtmtk. tí^v iihliii:. ni,vy ci: i'selle^. ', hihás rngi1 icws

híwyújláshol tiiiiidónii. imty jclw s.wihm > famiciil mni jihűiliwl, iwiii fG:űtllw!iie u: ,i^fíÍs:timiíiii
juy, há!ró)s\\ "

/i j'ossxibíily: rmdeiiiesésböi eg}'ér!ehii5fn tiiimit, /WKV nem a kérelcm benyújlasára iiyiiva úllá
IwláricSö iiioisti iwpjútjeíöli :i:ag, haaeni o hi'talási htiiurictö keslS iwpjal.

Eims's ellewiv a Miskulvi Kö:!fflisgoia.'ii <;,< ;I./;u,4ur;.y/ ISirasiy u: liéiele "iiioklásáhi,,, ".-; röKzili,
IwQ' i, s", liilla iiieguttipo-.otinak ci: i.;M /v/iik-ft'! "túkigo-i wrmahmiroll vhsKt'iiiilcmik
kezdmwnycwwl se,H. "j^^F^ rwdi-k-. l 2!n, Sü!lám<S_13^l,janJiM!Ír<Mé^
ltíiU. !mV?bílJÍli?!l^Si_íi_'. CE.dákmk nwjus 15. mpiúi^őO nap átii remkikewsSkr^fLkérele, !,
eltíh'ncszté^érü.

Lóthalfuni w" imhklás es lénynieKÚlSapiim esyhm iniiellen as joKs:ahuhvlhms is, ahwi aiapwlS
Irvvsjagérirtiwsésrii ülu, i"l. mvly 11 lünviiy .s--rir(yi-tó7 v^vvwSmSrn vs emicnsci, nwy. úilupillwli'i.

A jugs.'abiiiy .1 kírelem bcimiiiá.iár.-i nyitva ál]ó idotanam kc-y. ilu idupunljátjelnii meB. tehát iie.. i ;i
benyüjtás ?.;iró ido!)0]ltj;il. Ax itélci axunbaii indoklás.iban ezen idöpontotjclöli iiivg. Eiinsk alapj. in a/.
iléiet mar alapjaban is jogszabDlyclIciies és jogcilene.s. hisxcn olyiin jogs?.ibállyal össy.c i. cm
egycaeihelő cncltue/. i;s, i lesz. mcly ne. ii a jogsr;ibály s.-üvL-gcn alapii] ei iit-ni egyc/. ik a joi;süibiSlyi
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reildclktacsekktil scin. K/.cn [úiineiiocii az a iiicgáll;ipii;is is annak iiiinS.iul. mis. 'urint a ga/.tlákiisik
2015. iniireius 13. iilclvi; 1<5. naplól 60 nap iillt rendelkezéscrc a licrelem e!öterjcs?;tuscrc. Erro
vonfitkuzósin a biróság bizonyitasi nem folyiaioii le és minden alap nélkül állította azi, liogy a
giizdakiiak SO liap álll reiidelkczésére ,l kerelem elötcrjes/.téscre. Akipvctö lévcs ésjogsxabályellencs
incgallapítason nyugsxik ezeii [íin'kozlés. liiszcn a jogciinrendclet liarólybalépcsivcl a laino.gaiiisi
kérelcm benyujiásiinak liatáritleje neii) kuzdodoll el. l-'clpercs liivalkoxolt arra. hogy c;' április eicjén,
illeivc kozcpcn töriénik mcg. igy cgyértcliiuieii iiieg;i!]iipílluil<í, hogy a kcrelyni beiiyuiliisára iiyi(\';i
állo halaridö kezdö iiapjii és ..; liiv;itkozoll rcndelei kihirdetésciick iclöpoiilja közölt a 60 iiap neiii tclt

d. A hivatkoxoit rendelet sehol scin ulal arra, liogy a Tánioguiási torveny 5. §-áiiak g) ponyába]i
rogziieil 60 napos Iialárido aliár 30 viigy 15 napra rövidiilne le és álláspontunk s.tcrint ennck
jogszabalyi rdlétclci sei< álltak t'cini aiiniik okaii. hogy ajognlkotó czt tiKloniásiuik swrím scliol iicin
rogzitcttc.

l-. z tclveti és li:l kcllelt volllii \'eniic az Alkoliil.'iiiyosság kci'tiúsfl is. his.zen iilláspaiiliiiik szcrinl a
jogbinonsag alkolmáiiyus kövcieliiiciiycvcl clltiiiléles jogalkotásról van szú, mivcl a Támusatási

tBrvenybcn Ibglall reiidelkcy. cs nicgsértéscvcl sztiletell iiieg a rendelel. igy alilioz ál!;ispon!oiii sxcriiil a
tévescn beiiyüjlolt kérclinel elbiraló lialiiroxat szcrinli sy^nkció nlkalmay. ása ewn alapjogi rendelkezcs
ésjog.wib.'ilyi rendclkezüs incgscrlése iniatt ncni lehclscscs.

AlláspoiUiink ss.eriiil siiikségi's k'l! vuliw és sittiiSi-'gvs eiiiieh Alkalmi'iiyhírőság ulliili iiieyvivígt'slikii
r.r n ssunkcio iilkiilaiii:ús i'iíiiplSrvéfty-i'iieaes. 'ií'séiiek niegailtipitása, nirlyel érdenies és sziilíséges
k'fine úz ̂ /koimcitsyhÍwá^fiííkfofsfoSó/'a venfti.

A bíróságnak a'i inditványozú iillaspoiilja szorinl nincsjoga alilioz, hogy a l'elperes kcrcsflébcn irlfikal
álirja és ahlio, ' siiics, lioe.y a jogszabalybiiii (r; rendelkeresckkel lcgyc ugyaiiazi. i']iár|ic<lig jeltin
cstiiben nrról víin s/.ó.

Minteek aliipjiin alapvi.'lö lclrccritfliiiczes okan a biróság m6g löiiiolóra sein vctle az ulólagos
nonnakoniroll ke/'dcmcnyexéstinck leliclösegét és ciiiick ulapjaii rciidelkczell akkcitl, liugy a f'clpercs
kérclmc cllcnure neiii indilja tiieg 37 cljiirási, melyre csak a biróságiiak voll lelwtoscge. Mindey-ck
illapjan a lclpcres elesett aiiiiak lclictöscgctöl, liogy az Alkoimiinybiróság Ibiiiolóra vegye ax iigy
elbiralAsa során m iitólagos normalionlrall eljarás lefülyl;][ásal és .1 fiiviilkayolt FM rüiidelet
alkulmanyussagának kerdűscl rendeleilicc kapcsolótio Jüy!i;i[ránynk . llkiilina, 'lia[risii. i;;itiak
lelicloscgí't'clösszetíiggcsbi-'n.

A [iszles.tógcs eljnrasliox való jojí indin'áDyom i'illá.spoiitja sy.i.-riiit inagabail fbglalja an, hogy a
fclpcres keresetét a biróságok nciii idi/ik lielytcleilül és ajogsznbályűk s/.övegét sem. Eiiiick nlapjiui
iicni lariiilmazaz iléletünk olyail iiltluklást, mcly ajogsziibály szövcgcvet teljcscn ellentótes.

A Miskolci KBzigazgaliisi és Miiiiliaiigyi Hirósiig azt is rtigzilelte itclcliiben, hogy alpcres lielyescn
hivaikozotl a Kuria i'tgyiiiíéwi liuliiritlli liíllv/ii'sévs! kiiprsaliiliisuii hitiltikull jaggyiikorlalárti (f.i
eiinek kapcsáii a Kfv. IV. J5. 0W2l) '17/4, > Kfv. IV. 35. 114 W017/7 rs n Kfv. iy. J5. tl'}I/2(>17/S szdmií
rst'li ilSitléseire. Iwlllvítiiyor. ó tilliispoiiljtt svirínl iimithaii c; scm hetya'tlló, hiszeii ti liivoitowlt
ilttftí^se/í fiwi loriíieiésíha ktítfílf íáiuí)^(tf{'fyh<ít hítpasülfíúó íígyc/i/fe/t, hunem fwud iííöZü^ftZífíistf^'s
lenneiSk Itíuwgtiltisa itírfy'eibtiii sziilcttek. A liivatkoxolt i.Ijárásokban a 24/2015. (IV.28. ) MvM
rciitlelcl alapján megpályáwlt >is a palv.izali reltétel valtouisiil ériiitö jogszabály niódosilgsok
kípczlók a vi/.sgalat tárgyiit cs cililck alapján az iigy crdeiii] elbirálása kapcsán az Ugyinléxési liataridö
lúllcpés kiliatnsál iijogsTabalyv.illozások nii.ill biiAlll biralnti <"-.cinpunlok váltoyásárd. Afelliímlt eset!
liitiilesekkel eriiilcll iigyrkliei: iieni Sttinkcio cilktilmawsa, Imiieii: joftswbályválliwk folylaii u
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la"^a"!s'. josasu'!SIIK fs . fe"élel^"l^" beköMkw wUouis és " ríltow fo " ai ""nak^^É^^Í:^^I^':^^^^^^. wivk es tt""uk nws>ll"pi!ásii vo!t ,v etjurús tárgya swn/sÍa ~ uíhiima,. w, 'n^

^^° ,a"BSIM"%l, "er""jt:lc" ü?gYel ossz<;lu8Sésébc,> ".m is, ncne líl " kcre^tlel éri,<eil
^'CT^lh";;iric 10 [ú"cpís, alaplorYl i"yi tisszet>Sg^l . > I>rósáK és^lylcíciiilí ai^m^, i'ol^;;
^L2^ckl^^M" tí;"tó"k^'^^?^za"ai"^ról^'";;l^ka^1'^^
^^!'^-ve^t kj!.,vüz""ek a Miskülci-'k"^^a^"&"^>n]^g;, "Bi^'^I'
~i.WI/20IS/}7, s'tíimu flilet kapcsán. " " ^ ^ --........^. .-.. ^"s .^. ^.

A. cscli döntisck lárgya alapjaiban eltórojcleii ü^ol <;s;, vonalküzó.iogs.abályok küre js m.

s"^^;l^"^s^a^l;lhsB ;, po'm?a". ;ta"lri&:ú iigyi'en "iite[c" volnaKÚ"a "I"'"

'^ ̂ la lvmsaíaükw}em ^"."aróf^lóróg^Íten , Tgo^, n'jelöÍ^ci Í!^;;
^^^^\^L^^^Imw^t^^kK^^^
^1':^1^"!0.. '""^"6' ̂ isy^" - 9/2015. (IIU^'rM"rc"dtí^"^róT
Sh^otLlaI;;°eatá;>okk"1 °sswfüSSi^- k°"król.-tóan'a gyü"ioicsl^S^°^^

);itii<isoEíí;ítj üsszcTU^üfsben.

M!:í3csyc^wk^sw\hosy "K("'"! Kfv'L 3^6V/2UW6. W""" Wlüe cppen a.on cgysegesnck
W5^ K^m' f""'sp"'", elie1't""; "lelyw ". Msi-alc! KWS<WI^Í ̂ 'M^w'BÍ^y^
^^^. ^^^ e^ba", s^t; shoi~">^'^ '^s^p^'^^
^y';SLhaI;ind(ST ercdme"yck<;"[ s?an^".. ^a"d"b;rsá^alkal, SS'"^ k^lha
^Sk^, az^'. ^^, 'o:)AB. hiuá''^l^^lallakra'^^ba^^^^^>'b"^^^
^^ !;"pcsa";. A. h".alk0''0;1 .ldo"8>'bc" az ̂°"."^iS'adóhiá"^, 'bi^g^^c<%^'póiÍJko;
izaboll ki ugy. hagy > liaiúsag allal nyitva álll ügyiiitczéi;; h'alárido mar lejárt'

J^ll^lyblrosáie ^woí7- ("1, IO') AB^ható^róban & a mo. l hivaAo^, Kft-. I-
^S'Tt, ^''^^'^!1:, ^ ^"^. ,"lopo'"jil 20^ ""CP^bcl; ̂^"rötí^cu^ket
'ró'"'i!b'Í'1J'Miskd". Kfcis'"i:a[á!'i" Mu"ka"gyi B'rósága 13. K. 27. S47/201S/17. 's'gmíililci<ibei)

meg'ta'Ta, a nu"Ba"al"'iisrajl"°"'. ll"°;y n"VL'] a K"ri'1 Kh'. í'V. 35. 0.19/20I7;4, a K{\: \V^5W20nn
^. a-KfvJV:35'('('!/20'7'5 s''A"1tl esCTÍ. d""'&<:ibcn in jogszabályválloris nem köwtkuzeít bc. iav

.k^nmilvenháiróiiy. uicm ̂ rmaTOll, niggcllc,, )!] alról:l, ogy a ^s^y áttaFko"kret^
^^'S lnegöu"Syin'é>sniatáridStúllépésemcglonént. Iga^ e<mek'koilkÍét'es'^értelmil
^Ssi'8ct. 'l, bir6sa°i!i. °k ̂ 'kUI^II&ac^ (tólctc indokfeában. 'E. 'fcIveli'iiid^Siiyoró
^wia. "'aw"... a,. pártat!a"' rós';rehaJlás "sltíili 'ljárós megállapilhalósögai"^ (AÍaprórÍén^
AAIV. cikk (I) beke/diise) ' " ' "'" '" '. --i"~"-".'

Je'au'8ybc". az""ban^eyc''le'"1"e". ''em ̂ ödleecscn a láinogalásijo^üsullsiis vj^sKálala kéncrfe a,-
ÍlaSarsyál- "livdfell":res "yci^wsciikéreln^l "um (cijcsxicll'.. io. Meu eljá^,, 'v'kérelw,

^w,'""'"""2 tó,,"/d K""ÍC, < tilhalm"w"", ik &. a/Au/wm;/, ^^,,, ^ AJ"/Ae >,,,/; </.- e/yrfrm

!St^A. C"elrórc'J*osy, a b"'osái! oly;"!. kúriai dönt"ekre hivtíkű,. va Allapjiuu mcg tónyállasát.
SkJI:Í"^1^" , <;"érő"i<flc" ü ö'. cs > li"yállás ii ^li^n'kiiÍBn^Z TTe^'Z;
^;K^;JÍ201('!N. "^. A^Iáro^n^nlc'éte;iaa'ro^i^'hoa-;:;:^^a;a^^l^
^^l, ^^tóM^'á3;SM>nkció.^i"lcróbenIc^az^'^^'"^l^

' swinkció kiszabására ajogsxabály haiáridökct Allapíi nies, ii>:amnugy^Íiirfi°, eic;&[i^tór"''""
^!';;5S''k. T'tlE'z°nlé"yálIáslTlibl'"syanoh'il" '""-tókbcn .nulathasonlóságotjdcn űggyc!.mi. lt a bfróság.iltal fclhivüll Kurifi aliali eseti dgnlesck. ^^"^"^' "'""" .->"..--"&-J-L-" "&6J>-..
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indi-tvanyozó álláspoiKj.i szcrinl döntcsei során az Alaplorvéiiy rtíiidelkezcsemck össxewiésévcl cs, a;
ybeti megrogiilmiizull alapjoguk énclitlüzesévc] és eilckclósével liozza nieadont'escil,'

a\tiiiiiu\, <i^. ciaujiiMi, t;ít;iicii(;^ m;)

birósági eljáriisokb.in es rcndkiviili perorvoslal cselebcti a Kuria elölli felulvizsgálaii el. iarasokban is.

Rzl^ taniaKlja alá as /ltii{/{iirvniy 2S. cikkéhw mc:ifogalmszo<l iiwi: sidbaly, mi.wrwl " u.
", suk. " . Ít'8<lk<i!i<ttWts sunm 11 ]ogswhnlyuk ssSwgét elsvsorbim üwk céljaviil és a.

Vi'tím'f'I ^.W7ht[fivfh/jit íírlr/iitiffft. ' "AlaplSrvéiinyel összhimghmi énsliiiezik.

u)
";

Inditvanyom allaspoiitja SZI.TÍIII az Alkolmiiiyhirasiig liivutkozoll 5/2U17. (lll. lti. ) Imturawla
enlomheii hinill e! küiikrét fígyef, vlswiil 11 tliíiilés "w^howtittii sorrín uiytiii lillattiiias érvfiiviiés
",t.k'"-"'y"s, j'>s. '!b"' érí", i. s' "testtil"r""sok"t iw- iiieiyek a Iniyállásiól flíggvtteiiiit AlaplorvéiiybSI
/^e,^''r<>/. ^"tó' "WS"ll"pil<s(ik. Ugyanez allapillialu meg a 2019. wiifis 3S. mipoi'i mcglwon
17/2019. (V-30. ) AB litittírouithttn fögla/taltiiiil us.vefiiggübeii, mcly iiiilítváiiyow úlÍSspiiiilja
T'T'.',T?CTÜ"'?/te "^ "'/'^'..'K 5/^w7' M^5/'"í"TO;ft/Aff"A?/"/'re''*/^';^^^^^^
es uwkkal Ssswfüggésbeii iilokStbeii ssm "icriitl fel kélely. Láthalu esmcgalliipilhatá. hogy ay'AB
halirozalok alapjá; kcpem kvl i'ig)' mik halo.w'igi joglrrulelei rriil:. a:i>ibim e: nein zc'irjci k: (ct, hog\'ü
Biróscyok- helycscn - CE egres döiiirsck miyiiiKattii sorwi fifyeieniiue! ps iekuiwiel ivgyvnrk
ilélki-sésük saniii CK Alkiilnumyhhvsug ciltal iiKffogalHiawii aikolttii'myossági imgdllo/iiitistiira és
''^; ö/<B/'/^/"f*v', '"'í'''?/)fc'ü'"''0"'A'/WOÍTO
líiliépsse^ "imlli Joskiivelkezniéisyck cilt-ainwhtilúsagowii msgdldla léayiegesen nieglwléiiik és 'iian
csiilf ti:árolagjognaiiti!yi liivulkozdsothi/. felssiaes rfe%rf/u/o; mellmS módon keriit tmgi'illaiíiltkrti
as cgí'sz eljánis és (K caok aiapjáii ssSfelell fiíiwvsrkjosswwége.

Lalható cs indilvanyo. 'ó lilliísjionljii sxvrinl tiiiiyszcrücii mugiillapiiliato. liog;' tuggcilt'Diil atlol. ho.Ky
tll W>17.̂  (IH. IO. Í AB llttluniw csiiturtiii bírsc'iK fígyvlic// kelnkeiel!, iiettl uirjít ki ail, liiigy aiintil:
/ilupjfii! &. a;^ n/'/Jmi fiifílahak J'i^wlmihi: wieii'Ví-t- 111 alaplörrénybni rSgsiíell dliipjofok
t'rvwyrsiilese mkkéheii- iiiás joíftenili. '.tvkrii felmeriiUi ii'^iniéiést haiamlií li'illépcse kiipisnii is

ervényesiiijeiirk {i voitaikozó reiitletka. ísek. A hivatkomll adüügyi eljárásban'iicm kcrtilt sor
jagszatólyviltoxasra, illetöleg nem ailiiak kapcsán kcrlilt mcgállapilásra a birság szankció kiszabás
mellözésénck s^ükségessegc elévülcsi idon belill. dc az ügyint&'. csi Íialáridö (ullépisct kövcloen.

[ildilványozó által hivatkozott 5/2017, (111. 30. ) Aü határozal (1-1)-(17) poiitjaiban rögxilclleknck
á láspontLink szeiint inclilvanyozó iigycben is viugalai lárgyat kellcll volna kcpc?. nie a hatóSiigok és a
biróság íltal. A vizsgáiai alapján a jelen panaszban foglaltak cs iw. eddi'g kelctkc^cil valaincniivi
el. jar.isi szakaszban lc[lnvilalkozalaialapjaii cs a voiiatkozójogszabalyi rendetkezcsek és Alaptörvóny
lclhivott rcndelkczósc lolylán a s^ankuió kiszabására iicni keriilheteil volna sor

Inclim'm)'o!. o lilliisponlja .. wrinl 'tsnns < lialóságakmik iiem c.wk jiyn, htiiiüm köSsíenegc az, Iwgy
liní)iik iniiiyailó jogsiuhályi liuíiiritllilíel be:<irls<ik. /l; Atkotmi'myhitós&g <i ItCtl&roMI 1 S. /laiitjdtitiii
rdmiitaiol/ nrra. Affíy' c; klilSisSsen %'n; iihhaii ai (. setbrtt, aniikiir 11 htitiísiiy uj. iigyföllel siniilwii
s^diíkciőf fs m^álinpíí.

Inditya iiyQ /ó ^lláspontja szcriiii , 1 vele s. 'einbeii kis/.aboll szankció. azaz a laiiiogiilasból tönénö

kizárás nem djárásjogi, hancm aiiyagi jogi smnkció (liis.cen a ható.siiy kuy-igazg.ilási norniasérliís mÍatt
alkalmaii llátranyus jogkovciktíziiién'. t). A szaiikció kiszabására a kéreleni cÍbírálásaval eev idöbcn
ineg^kcllclt lurléiinie.^ hiszcn a kurelem cluiasitásat kövcinen a felek ktítótl c.:un tóreicni kapcsán !i
jogviszony inegszunik. a szaiikció alkalinazasara voiialku/. ú miiidcil lény adal. rendelkczcsre nllt cs
magából a jogs.uibályi nonnas-'avugbBI is iliegállapíllialu i;,', A halósiig eiinck iiiugfelelöcil meg is
hozta a döntósit és egy halározatbail keriilt soí a kérelem ellilasílas. u'a cs a sxaiikció alkalma/iislra.
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"s^w'^sc6ként l:czclt:"dö Elzzal. 110S)' a h.iróridön lúl nieghomudömcs okán a szankció alkalnwA
Ichclösége niár elcnvcszik. " " r-"-- -.... .. -......-.., "...,., ""

!"dS;i'oz° ;'"áT°"li> si'eri"1 M alaPeUarasban elsotbkoii clj.in MVIi-nak .ijagsuibály kflnkrcmil
megjclolte ^. iiilotl ugybcn ;iz íigyi, iiiz<;si haláridoi. ;iz7al, liugy aq a kcrcleiii iicnyuj'liisál kövclö'tív
Ju'mls^°' "araáiT^]üllemcg, /) mciíh-iwídl rljiir&lH,,, is Jag^l, fily ull, tpi!t, ii"meg'üiiisyinléwsí

.

urhliit, /"ely iigywt^i hlMiritii, a M"gy"r Athwikmcstar álía'! clismerteii 2oh~"iiircii,s~"15.
iiupjan Jiirl le.

A niiisoilfokOH clján Agrárminisy. ier eijárasa vunatkozásábun a| Kct. 33. S (I) bckradése állal
"l^h:'larozT. ?.^ 2007' "';, xv"' !srvuny. 57/A:§ (4) bekczd^b<. n'btao.Íton"kér'hÓnap^
?gyl "!é"i!'u'ara"dö á". ro"ttt:tkez<scru azzal. houy indotoll esetticn. e-ö' alka!t>inmal">igyuiiiTn

Míini. niil megliosszahbiltaiö. u-clbirálfc, idopoiilja. azii/. a/. ilgyinté^Íhalári^'A'lios^abbil^
loiyuin az -ügyintézc.ii liaiáridu cbbcii ;i/ csclbeii SOró. jmu.ir OS, nap'on It.-j'iin.

i. "l."pl 'v"r"s. 1""1 ". k"elem e!l'iríiliisiímik Iwli'iritleje kmikréltin^msjeloh hiitiíriilS vull, Mclyre
'.T".tí'o?ü""/<'í'""/''"/-''í'/>r /'e"'/";/0"/"""* halárítiii hosswbbiliist. "A bi;iiyiVlolt"kéreliiiet~wi
"'opw, 'ii'.'. e'1,1. cs!!l"hosy. e' 1":. " t"rá!""'IK "'l"" ís ilktekes A<u^./in^-A"MCTi7niw/ff/ri7/i-fó7u
'e"tMkev" kL'" ne". "'"''"'""<. .A l~il"aliis már öiiinagiibaii niagiiba foglalja ;m. hogy halározat
mq;hozaialu mindcnképpcn sziikscges. A jo^abiily ;ila|i|áii vzm idfl[)<migii'kérclemncirv aKV"hclvi

3, vagy ;azi ̂ elulBsiló Iiatározai l;ell s^iilessen és a jogszalróly Irendclkewsi; falvtai) ;i kerelem
elutasilása eselin a MO/2014/fiU rendcltíl 19, cikk renileikc^ciben ;foglall^iuikci<?i"is aikah^aii

IndilyányoTO állaspoillia sH-rini a jelen spc-ciális jogszabály alkaliiiazásának va. i hclyc az erintett
;;uiirast>arL-llÍ!"'e" a Kc';. az USy"ni;'t:si l'atóridoi ettol röviiíebb iclökBzben allapflja mcg. 'l^iiiaimn

.!íle " .e!jarasban av\. cis(ilbko" euiró sz^'i'ci; minicgy 13 liónap iill rendc'lkezéscTC az"clj'aras
etolylatására és donlcse iiicghtwahiliira, ,

A nicBÍsnietcll cljárasban a Kci. es a Táinogaiási lörvény rcndelkczesci nlapjiln áll lci)n iiz ügyinlezési
liiridöálláspuntiiiik szcriru. , r- -. -.... --o-.

Az AJkotmánybirósag a Im'aikozotl liatározat (16) pomjában rogzilctte, lioav 11 lisMsséars elfiirú.vlioz
valii ioalim. huu. i'tlmiotíh tmiiith thlositt'Kii. lio'. -v 11 kousHiyisliisí Itiilósaeuk a rniiik vanalktiui
hűlánttfíkn bsltiflsuli, c-. 11 birasiisok e liuláriilok hr nem larliisi'il iie m. ia.'rfíi tiirlwrs. h,
jfívfír/i éríéheíséÍi. --.---

A^alkolmanvbiros. ig kilcjlctli;. 1)00' a Jogalkolót illcli ,ncj; annak nicglialároMia. liog.v egy adoll
;C^iga7.gal;isi hauirüza^mcghöMtalára inc. inyi idö eleseiitlö es cii. )i:k, clbir,il;isa iiein iilkoTi iianvossáiii

^Viszoiu ax mav iilkotniaiiyussigi licrdís, liogy a jogalkalmai-ó szcrvek a jasatkotoalt^l
nicghalározon kutelczcKsigciket teljcsilsek, cs nc hou'anak oiyiin donicsckel, amclvekre a
jogs?;ihillyok s?.övege alapján már IIÍDCÍ, lelietőséallk.

hKfín'ányi nd ál!.isponij!i szcrini a kcrclein eliilasiiasiival uyyiiK us wy idobun kisMboti . sainkcid

alkaImaza""ak''a'á'''dyu2016'JÚ"ius30'J'isw^"''kércl""llezkap"olódój"rulaos^"lmí
s kéreleni clbíralásával cgyiiil kell a sznnkció alkalniaxásáról is rcndeikeziii. niTnliihosvai) c'il [eUeis

a-. a s.'. FiSycl<:inniel^ arra amiiban, lioiy a hatósag csak 20i6. ]julius 01 iiapon hozlamcg a
lutározalat, igy a s.i.inkció alkaliiiazásArii iiyilva állo lialiÍridöt már liilliple és a kéreiem c]>iasi[;isáv<tl
qyiitöben a szankció^ a]kalma7ás,1nali niár ncin volt liel.ve ;iz!AlaplürvcnyXxfv. c]kk(i)
bekczdéséiiek elsö mondala crttihnébci) sein.

Alliispomunk szeriiil a niugismélelt cljíirás lekiiilelílicii . 1 haliu'idöl nem liosszabbili.i me.a az a téiiv.
l10Sy . '': clsölokü liaiusiig haiiirumáni lk ilicgstíminisjlcsc l'olylán a niásoilfokon eljan liiiióiág íy
eyáras lulöKtarasanikotclcxlc iizeIs6fokonel)arts7C]'v>;l. i
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^^^^a"aípmtrahclyakedsnk-[m&y sme6i^^ Juarósn, nem vonalkoz,,, c>n fcnl
meaiclöh toáridö. úgy abban a. cselbcn is ajog.áály s^rinl'mei^Uirozon'hatórid^'telai^^'1

aiap!""'e"y'kövelelmc"y . "B'. a hal'ír'dö"luli donlc:i """ "^nrón^het, a s^nkció nlkalniarisi ioa

S^ts ";ck :Te"unc:>uh.'"clveamc"nyibe", <;''''c w ^. ciJál^'T'^is'i^riiih^iG"^.l^ii^
.
jogszabály ,ii[a| ineghataruzott ügyinifocsi liatáridöii bcliil biaosilotlla haldsásokresz'crc"6'' 

"'" """ "

^^"'m"ybí^. :a, 5i2017; ("[''^ AB i'atwo7M röSxi" 4bck küzöu ̂  -"ábbiakat a (17)
po"lba"i -A fa""e^^inwie! a, a hh-ói Melini-sés. >,eíy C2zeí^, "ben~a '^a^cÍó^kalma^i
hwar!do'''"w'l:5;:lásá!'M ~ " "!l'''esw:!"bály eln"'"s .'^."'"^l^S'letrllf ulá,i'^^!e^a

[ve"íe:lw'v1 ' '"'&v a: e !K"ár"iől "''"l'!"> lirló^wak ^mhirí^iimawi"iviwwéy"elmv^.
va8yl s. '""ely^cr"""''" m"'"kos(l ""y's'Jw huuMöl i-lnmi^f, ; k<i:i!y,:ffl"osi'iiMó^^:iú/,
w'ia".,. """ kme'. ''! "::"K>! m'i""ér<' kihw; j"gs:ubúlyw,-ifsi. \ti: Aiu"lwwm 'XXIV'Sk

ke^v.wvrií'ltiwéu's.... " ' ' " '\^~ -'. -. . -.... .......

^?;í^ll"". k. J''"'1."'. e""ek a]aPJ;in a Miskolci Ko7. iga<:g;itási
27. 8.17/2018. 17. számú itéletc, csakugy, mint a Kúria K. fv, fV. 35. 4;
tiirói értelniczus alapjaii sziilclett mcg. inivel az ügy erdcmtíre kihai ,í

es Miinkaugyi Birósá.a 13. K.
55/2019/2. srfmú végzése tévcs
szankdó alhillniaris, az( egyiitt,^- "" ' -" '. " "^' -"'. "^"^ MIIÜI <i J/. tLlfh^LU iii^íiiujiiítis^ 0.7^ ejií-'uti,

esyscgbmkell^zdni, hiszen a kurelem ilulusiiásáho/ kapcsolódqik7s^ki;io"aik;ih)i^.^k
mvnikc lekiiileleben a nicy nm^ lclclcs mértékétfil tiiygueii' lclict el|ercs. 'Az'[]syinlezisi"elim il^^

eziEiau.a^si hntosáf; w iitív rrdciiiérc l. iluitó ioBs.'abiiívsénísi kovt'icii cl >Mw',
AlanlorvénvXXIV. cikk 1}\ lii'l.wdesével cllciiiute

Mmdemkrc tckintette^indilv. -myoTO nyomalékos álláspüiitja SMriill| léves az.oii birói iofiénclme^és.
m;"e''i'1t, a2, "syin":zés'hatál'ids. 'I:l':lte semmil^n fbnnában &|n do"-^n'hat^Íoa"?aS
alka!'"azás!i,e!irajete" usybc" ósjcl<:" '.. Ii!irasban. Alliisponlunks, -eri;ilI'a, djáro'hatós;ig'igmiT^^

h^ L' lIl1T^\ trti'rf-tnti n li ,.^/'>^, 1-> I. .;. . -^ . >. - 1 1 i -i .. . f . . 
- 
-'' . ^' .v' . 

-- 

"^r

lcu cl állAsponliinf;

érdemére kiliaiójogszabálysértesl kövcleii el akkor. aniikor ;i,- ueviiil
alkalniiffiisára kcriill sor.

Ugyanezcn okfejtés cs én'ck nicllel ignz ez a megisinulell eljárásbi
"icghozon elsolbku és szfiiikciát alkahnazó lialáro^atra (317/4501/7
".. hiszen .''bbiin az eselben is az iigyintézcsi határidotjnval túllépve^
2017. junius 26. napon heriilt sor a liatározal mcghozítalára
alkahnazására.

I"dilYa."yluó..i" uví"Va rügzileiii aii. iak iiiiiyc]. hogy a inasotllbk^
/2530WIS. ik!titi;.umm'i 213775/SS9 ii'ata:tiii:i/iilá s:i'imú liontésct
iS:v a nrósodlokü donlcs iiicgliuzalala surán is a/. Alaplürvéiivit
helylicnliagyta az clsölokíi doiilcsi és n halaridök tckinletében kialallu
mcllözte annak rcs^letes és jogszabályokkal alálámaszton
alkolmányossaga ésjogszeriisóge mely tcnyckcn lisjogsy. abálylielyek^i

c'/.ísí h,il;iridot túllepve s/aiikciii

'ffí ii Magyar Allanikincstár iilial

2/2017. iklaiós/'ámú htározal)
2017. március 15. napja lielyett
és azzai egyidcjülcg sziinkció

cljiin Agrárminiszter az AJI-'
fr.mtvn hatfiridön lúl hozta niea.

serlö döiitcs sxültílcll. niely
ilt joggyakorlalra hivalkoaissal

in^oklását, liogy a joggyakorlat
alapsy. ik.

sz","'^el, -, -'a"t!l, al"a,n. ". l:SÍ'crt6h11"en r"S;'-'l!iciöi;n niegal)gpilliiiió, h>s, - m MVI.I
^7/p5 01/27IS/12/2(!15. ^zamú hawü<, [> elle^benyujlolt fcllci, l, j.,(ci ui:ednreny^ent'ie lblvia tó'
lellebbeaisi. ^ogomislal^eljárasUeszámilva egwllcn cgy kö7Ígii;|;i, tá<. i s^akban'sem sihcrűíl"^
^'S. ''31"', 1110". ^'"1' donlést. mcSl'üzni;/mcly okan egy'en^müen megállapilliaió. 'lmsy az
^ptortdiyben biziositolt azon alapjoga sérült indilványotóiiaí, m^yel ai Alwtü^envXXS^'cikk

'fUií~?ííí/Víftt/fi^ jlj4-l/V dia/f >/n*/* ^^/--'. t ^-_. -_ .. _- ... J -(1) Iwku. tlesviiek ebo llimiilatn rngyl, nziiz iiwii a/tipjey iiiisicrint |, miiiilenkmeti joga van aliiwz,|) 'millrFf/KfiC,

'W8y^usye" " l"""!i"Sok '.^refiajhk "élktil, liwcsség^ módS/i " éssierö ̂ tíi:M&, "i,dM
Gaalí.

Az Alkolniiinyhirósáa küvütkezncs gyakorlaia SKt'rilll a lis^iesseacs
hii a biróság az indokulási kotclezetlségcnch cltítícl lcsz uayaii.

^. Ijárásho/ valö jogoi scrti í\i 15,
amnbjin n?. abban felhivott és s dontcs
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alal)jal.kepezö<;SI;[i da"Iísi:k lneröt>ii"más té"yáiiás ala!'i<>" ""'tíl^ "'eg. ini több akkor is, "mikor.,
w"Íwy'"°'ma szsvescl tleya". l";lycse" hivatkOKa be a birósáe^is^iit"a;"abból'"l^iw

^esli..., eeyi"el""'c" énelmezé'i'°l rosg<lcniil cllcnlmond a fclhivoll ̂ jogs^biilvhcly

!rói[va"y°z6a"ásp°mia 5zennl "' m"ldc"k8PP<' "iikséges lett vol"a nem csak Kuriai dontósekel
'C[;"T^S oszlal" ;]lperes ii!IásP°"1ál, hanem rószleicsen indokát suíni, hosy micn'is'leheTaz

^anyo^ugycbu,, megvaió.mll ugyiiilézcsi hataridök lúllcpését a iiivatkcSoitKúriai dBmésck
'":w'""elbiral"i, cs. "1i a Knyá"ás()l<. T küzös ̂ álossága, mely'mdokoltró te^"^"^
;l" "";;kusa"a!kal'"a';zila Birósáe '^bcn > Kuria . laRÍaita, ; más"dBntóich'é^aiTk-al;;pi;IÍ
tía'^UIL^iT>';, ilTk c"mé'le' ho!iy ""I -;"""<'"rÍöge;icl, "e^'is'^r'ka'UI;7^ 'Sb

v, <fcoTO(l 5/2017. (111. 10. ) AIi hal, "Tróa Kúria Klv. I. 35. TO/2016^ánrócs. Judonl&tí. ''

A. ras&s"vm tes7 c!'iset. " i"dük<)^si kotclc. 'cllségéiick, ainciinvibcii a kereseii liivatküzasokkal
""ésbe" 1"Iei"ki ,sa)á1' a b">"ytól'ok mórlcgclésén alapuIA' meggyÖzBdcsílTs^^ió

a!S^a^!;.."lelvc a""a^}i8yin[Tsi'liatáridoii luíÍ a]ka[mazhatóságD°taTébcn^^^n"^^
^awlra". '"dl "ly°zó"cm, '17tker"' kercst!(^<-n. hoyy .1 kö2igazgal^''h?o^tok'rem[^i^^i
dlS;lkcr^n mcgá'l'll"Iasra' "ns?: " ró"l>^^''fclS^I", ^giyel"'^n^^^^
S"al'"as;'l.. I'crlc-, ll°ia: a . ko7iga'-S^-. i s,< . ek'haiú."igok liatóridőn'Tui"llozoll"dtinlcsc!'"a

lazás [clictciscgél kizárják.

Az^ndilványotó a keresclbeii kilyezcltc. i kcrtc Sovabbi. liogy ;i Birósiig döiilsüii az alkal. nazoti
^;''kc'°.. :'T:erusl;;;e . kéKlisibe". a""l'-'" a blrósig in3nvánvozö^l&pontJa"^^;;rZ;;

sugeiiek ncm tetl clegct, ;gy az hiáiiyo;,.

":2. AKÚ'"';> Kh'-lv-^5aomi. s7..\mü vea^c. vomitkodsábaii ;,.. ra hiv.ill<u, ""k, 1, 0;;, a
'^nKÍC^. ^Ah'ptsrw"y "'.il)l" '.^^. ^tíbc Udtüzlk, illclvc sírti :u AI;i]Körvénvbt.,i

.'il.lbbijogolüil: ..-. -.-,.. -.....;

Aitipüinwiy Rj cikk (!) bekeidísc
(líMiti!)wi)rsziigfü^n!eii, tieiiwkrolikiisjoi;itllnin.

Alujiliírveiiy !. cikk {.f) bckevlésr

fíM. f. "fo/'wtí/T. Í"' "' ii'i'e{vwtiséSi''-'r'-- witulklKfi su, hály"k"l /Sn'éiiy Allapilja wvg. Alapwtfi
m. "w!'.. "í"pve'ojvs érri"^"^ v"s)~ v<lu, ndy alkotÍwwyus íná veúelme "é^ekÍlw. ^'u
"!ilc'k'l"l. wiw!8es "'ér!ékl'slt^ '"' eiér"! l'h'ánl 'céllul "ranyostt,,, m alapvvtS 'joa'ÍényeRes
turliilnmiiukliswklbvnltirtasúvalkBrli'ilus.hiitó. " ' """ "~ -"'"-..'-> --'^'

/i!ap!örvfiyXVJIl. cikh (!) hekailéss

ÍOM'"de"t!"vkJ"8" *'."" "'ll'"i'hosy "l e"e'"' i'""-'lt bán"ely 1"'"1'" W8y viilmmlyiwrbe,, <jwail
'^k31e!eie'!seKe" lorv''"yá"Hffv<á<til<'ll. f>SSellw & p&nulhn hiró^g lisw^-, 'éi'wií^

rg.Wiisoii, esswrii hiilttriúiiii fielii/ birálju el.

Aia/ilfirvéiiy Xyiil. cikk (7) beke^désc

ILM!'!'!wlk":vh j"K""v"" "l'hul- l'°Ky Jogi'rYosliilliil éljen m otyai, hmW,K>. hiitosási és "uis
tgiiViiüsi diiniís eiieii, umsly cijogtíl vugyjosos írtlekel xrrii.

Aiaplörvéi:y R) utk

(O Ai Aluplorveny Magvarorswg juKrnilbwéiiek tlllllljii.
<2) Az Ataptorvsiy és a Jugszu/itíiyo/í iniiitleilkire kSKÍrwck.
(3),. 'UA'"i""rvsl!y re"'lelke^1 "u'k céijdwl, " l,c""rfigi"i, Nemwi l, itya!lás-, "l & l9né"el!

K viviiiimyaivtil Bsstíiimgbim kell értelmevii.
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Alllplörvény 2ft. cikk

^SOL^OS"tk'lh!Mwswr"''J'wsztcb<l^lí 5l"vl!SV' '. ls"<'rhim awh eéljnr,, ! A >;

Sl'l^^'!a"^, SHelm^wwhYk. ^"k ^"^^^^
J"S',w!,úlypr^"h,. li""át, illeiw ttj"^al"ily"ws"lk<lw"ru rw^ilwSim 'Í^H^^

!^o^k'!'l. fíKyel'!''^ w'w''Al. AI''''tsrvé"y és <}>gW'h<ly^ érlel,"^ekor w ktíl
leltütíeuA, iio^ njóm, éwk & a küyónak "legfelelff, erksl^iis éssmdiiságos'céUMÍKátKHk.

E^J^i'. k''!ul'.... 's'"Í!dte''. """ A<'r"to^/^^T" A^tóA?/^ntó/roí, ^"^""
ii"hW,>yoió w"J<,KSWhályok"l "t k ",^ kiráiijl, ji-löl"! !ife"lifrÍs"r,, liis^m^, ^k^

M,nt^a^nyállisisniertci^, ^karsibei, _kifcjtcMiik. a^ indilvanyoró a Miskűlci KűxÍCTzi. alás, és
MlS"&'Lb'rósáy, '3'K-27';i47/20'ii/7' S2ám" ltélcl"'ul "embena Kp. 'TÍI'g (;)lteS^^

tjogaral dw rendkiviili jogorvoslalkem fcliilvizsgálati kérclmei te^ea'cto^K^üa
lva^"7au. ws:CBSSC' azmb'm " fcliilvizssalaii kcrclem tefagadasál a KpJ IIS'.'Y'rendeiketísiiÍ

alapján megtagadla, mcrL w clöadolt indokok alapj;i" n kérdim7cfosiidisáranem 'TOlt:'leh'c'!'ös^""

^,^tlK ^:^l";20^2;, 57ámú vó^clwk (6) P°"tiáb.ui .. 1 tögzíti, l, oyy a f<. lpc^S?IS",,KP; l. lwbckefw) P°"'S"ti ̂ ^^. ^>tetóZ
icn igazolá indoklast iicm terjeszlclt clii. ' " ^ -"-"--".>-

^K"Z', ^sp°"'^?zcri"t a. le'PCTl"s a1tólhiratl>^"" 5/2017. (111. 10. ) AS hararozanal - mclyjden
fB:,^ltótío'.. ^era.. cs, a"'eIybl;" . ilx Al^. i"ybtó=>ás a 'cs. toma-birsag:", ^"ko. ig;;^i
^;^'l;!]^TTO;;alto7ásto'ttí'm^l^tós"^adi^S^^ígZ'
^I^IWn in^llapiihaló, l,oyy a kb. 118:§ (1) bckezdé. ,̂ pon^^tefbg:d^'(^|';;^

^^'^^a. Kwi!^rcJ'^. hosy m "8y""ózési h^"á6 kcrdéscl (6bb határo^tában is
^ha^k, ÖWIkmetcil."lcgiii'apililsraj"[°"' me1y""i"i i'ha-áridö'tuilépes ̂ 'Üg^uéZ^Z^
S^Mi?tóSek cs?l[akko', 11.'i^suu;atílciü;tten: ̂ ^^S^ÍZS
^ikc?^!"'T. ""T kclclke"k ol>'a" kőrLil"'é"y.̂ "^h. tó;.id^n^Ui^^°;^
^^s?ba;', ;em-al" wl"a fc"'\K"'^'^P^"<"K^Ía'megid öíi'T'KMV^^^ ^

 

'!^"'047Í2?!^7:.. a . Kfv. lV. 35. 091/2017/5.. a ""^^ 0120^"'"^'" 'a
Krv. lV. IV,35. f)93/2017,'5. sz.imü cscti tlonicscil. " '"" " -.."-".'"-". '.1-*. cs

l^"^^ol'bm;, "yo"wtí'"'s!m'"wsesvli: lws " K""" """ll'^'lkowijo&^k ü ," ","k
^ ̂ c:"^/^A./^tó'')l"^'^m'ztó^^^^^^^^^^
sa;rim , liiszen a felhivou cscii donlesek von;Kko2asaban: " """"' -"~"""' ." "."".""" """

. valamennyi csctbui fíatal nic.'ögazdas.ígi tennelok lániogatása lárgyaban születtck.

. valii.ncnnyi esetbenjogosultsagi feltclcl clbirálásAvaI öss/.cfiigiiö ilsiycliröl viill sy.ö
' valamc""y! ei'elte". a 24f2 0'5; ('V-2S-) MVM ]'e"dclel kcPCAC -J^ul^g alaRJát & ezc"

igcimrendelcl alkiilmazására kcrilli sor, ^ ~ - ...

. valainenm^felsordl csetten .>. iigyintó^i hatórido lúllcpése és a JQgosullsági fcllélelek
válKWisa iidou okoia jogvitara, su,"kci" "lki, li"tKi;s" eyyik csv. lbe,, semtorléi^mivel'iiiMf
fi tfimogalás. és a imlyiiw! reminer iiliipjiiii aniiuk kérdéscfe! sciit meriill.

^;^!m/^OT?'"',. ^bc". róljl:s'" ,'nás 8ss-l"8e"b^ ,"e,.ull fel az tígyinté^, l."arul;>
^"^, 1 "^"^owlk .""leye5 ^ök<ixbc"i ̂ tóivróitó^oki, ^ ^r^^'^
josas^^"'!"l"slírü . V"KV '"^PM"l^"'ir^"l '^Miny, w^, ^"^"a
^^wiíe^, ^^^. )w^^^^^r;:cli(^v^'^^^^"^r^
S";!'-^^". lu"cptise"cl< v'z5&ila!a meröbcii' elkuÍeniil és^lvalik a"fc;;li"íá^llS^
Milványo. ó álláspon^ a., hogy az uei'i"tfe&i határidö'lúllépésc'mian' a' m^'Z^
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IchnSsége nicgsziintjelci) iigybcii, mcly .iem jogszabiilyvaltouisukkal BsszelÜBsö. A hataroxal érdeiiii
résy. ít kcpe'/. i a7" liogy n kcrclcin t:luliisilása melleil a szankcióp. lkalniazásra is sor keriill. isy a haiáridö
lúllépésolyan cljárási esfinyayi jogi .. /.nbálysuncs, inely érdcmben kilial a kozieazgatási szerv azon
dontcsi kürére, nicly alajiján aztjog?2eriien alkalitiir/. lialj;! és alkalmazhalta volna,

Figyclcmmcl iirra, liutíy a Kuria végzesénuk tncgliozaliil. i idöpoiiljábai] más iigybcn inar kclcit. i;m[[
olyan Kúria állal liozol! dönlé:,, inely ;iz indílvgnyozó ;i!tal liivaikozott S/2017. (111. 10.) AO halaroml

nienliin, annak rciulclkczcscil szem clött tartv,i, g/. alapjogok crvényesiilcsciiek vizsR-ilalával ho/ott
olyan (lönlést, incly az adóbirság megállapiili;ilós;ii;;a körclici). az.iz szankció ;ilkaÍma?. !is körében
sziilctett. Ennek alapjtiii divergálo juggyaknrlsin'ól i]id;lvánvoa'i . illásponija szerinl igenis
bcszélhuiünk.

[náltványozó^lláspcnija szerinl az adóilgyi kcrilfsbeii liozott i'lclci lényallása jobbaii hasoiilil jelen
iigy tényáll.'isiira, miiit a Kúda állal feliiívoiljugesetek,

AiIáspontUDk szerint a tiszlességcs cljáráslioz valo jog siriil akkor. aniikor tényallásilíiK meröbcil
kiilönbu.'S dönlciekre hivalkozva kerül sor azon mcgállapilásra, liogy a Ki'iriiijüggyakorlala ci;ységes
amak eltenére, hogy cz egyA-leliiiiien cs kélsegel kízáróaii ncm jtílenthelö l. i. Az'Alkolmanvbirósiit;
17/2019. (V.30. ) AO liatározala is czi igazolja es támasy.lja alá, mely a Kúria l<ft.', 1. 35, 760/201(i/6.
száinú CSfl! döntésévcl össmfufiscsbcn sziileleLt,

'WP'

Semmilyen vonaikozasban iiein liclytálló a knrabban niár leiiiak ok.üi. Egyrósy.l iL'iiykciit ruj-'zil olyat,
amire bkonyilas nem folyt. igy arra. hngy mi.-lv klöpuntlól, azaz Klöponlifi lchel kcrelmeket

anininyibín haluridöhen ncill nyujlja bi; iiiditváiiyo/ó a kcrelmci, úev a kcrclcin Lartiilinálól
Itiggi'lleiiul clutasilásra kcriill ruliia a kéreleni. 1< azonban iieni crrölvolt us viu) szó, hancm arról.

miig ii Kúria ;y tulajdonkcppun vugzestí nem felei nicg ;i Kp. 115. § (s~l |8.§
Ennck^ alapján azonbaii a vegzés niár öiHtiayiibilii is alaplorvény cllenes. lir
cljáraslioz valójog sírclinc cgyéneliiiueii rdlelheto !i Kiiria uliárásábiML

.-'9-

rtínáetke/'. escmck.

hisM'n u lisy. iesséees

A Kuria a relülyizsgnlgli kirt'lsiii betogadlintdsi'iga kérdésc kapcsán úgy l'oglal állásl, liogy a Kp. I 1S.§
(1)^ beke;alés b) poiilja vonalkoyásában sem indoliolta l'elpcrcs. hagv azi ini [ámasztja ala a
befngadliatóságol cs az ok niivul igazolliató poillosan. Állasponiain s/urini axonbaii az a lcnv. hoBv
csyelleiiesy eljárnsbiiii u kmigmgult'is! . iien'ek nsay ctilcmi esetbal három eselbfii ii^yiiitnrsi
liiiliiriiloii li'iljiiniik et és Iwiut, ilotilésí iiiár anmugáhiw felvcti aniitik Siiiliséi'essésél, twgy 11 KiMii
timasSi: iirriil, liogv a liattíritlSk sorwilos ti'illepéss és iif;ymléwsl limúritlSii liils ilöiilés inilycii
joKkSvnkeymiiyL 'líhd jiír, ennck okiii) lcliclseges és-e cs jogszerfi-e a si'aiikció .ilkalmazás a
iiatáridökei folyaiiialosnii [ncglanó ilgyfclckkul s.'emben.

l'clpeni. s a befogadliaLusiig korebeii kifejtette, liogy a me/ögazdasagi [áiiiogalások határidoben lörtciio
elbiralásának kcrdcsc, a haláridon tul elbirált kcrolmeklic/. esellegescn kapcsolódó sxankciók
alkalmazhaiósagának kérdése, itjogszabalyok , jogeiinreiideletck incgalliolása és alkaliliazása kiizottj
idoköz leröviditcsr, ;i liiinogalasi tön'éiinyel usszhangban nem iilló idököz crcdmenveként a
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r?^t;S!É^IÍiÍ§IS2?
^^ás^^sS5[^rl ss^

^^sds. "^^CI;""emm"'n5^v?" !kérd^z1^^^'^^^^^
SSsÍÍ^^ÍIi^llis
^, "ogy a kérclmei clulasitják. haiicn, a. js. Iwgv "icllclic .ilk.ilnia.-nA^szantóórómil^,;1^^^

S3S'EHSSn^?^^?ssls
KÉi^l=S§?:^ili^^5Sii
^r^°'^wwkcs^ok. aíaNim ̂ , kü^ Kélsese^ lcszÍ^i;'tó;<Tr^^'^^S^
"^" JomTS ;'y:i"ltfz"' hataY [ú"éPiS>"""iSe;^Sé^ S^!0^
^l^ wla ̂ ^^^^^^^^^^ ^"ss
'^^^^y ahw^hi^^;^s^t:^^^'^^^
^"??"IMk smr"'[-. amen"yibls'La JÜ8s7ab>ly ̂ láridök a hatósaeokat ncm kölik, illdve csak
^b^^^^;'^^. "R)'c;k?<3>rl >d;c^:CI^^A^^IBÍ<^k'?!'^bc^d^^
^^sí. 's k11!cg"Z!"szc"""'took;;^^05s:'^' l^^^°^
^^^^z, fl,í"ái^^;^dw1 tó?'h^r k^ ̂ ^s^ msx
ha^^, tc!'"TebCT^C^eski^rólaSkorlálozo"a"b'rrcle^^i''^"k^^;;'a^;^;;
r^^^r'J^ &^wy^ ̂ ^^^^n^^^s!:^
^^l^c!!^iik-l"ze.., "el" .larlozik a betana!i? Á"ásponlu"k ^mn"er'ags^"te h^"^
AlaplOrvénybenrögzitelKikalapj. incsann. iks^llemóbcn. '""1""1"""" """"" " "SBi")lu;s le"el a'/-

Ahiplön-éay XXIV. cikk (1) hvkmlvse

s'ts; '^^^IW^^1°^A'! "'^ ^ -^""
s/^s^ "<tKwk- Allalas<iK"k "'rvé"y"el: ̂ "^"^^"^:^
A!w'orvmyxxvm- "M (l) 'leii^ltilse - "..ilesscges cljárashw wlájog
M^"^kw^""!l"i: husy, rlít:llT! ^"^"^^l'it'^g^ala. wlyperb^ <j,w, i, &.
'^^se^'VJ!'ulj e'"!l!!utt-, fiieKet't!1' ^'t'^'^'^'^^l "^Z
llírgyi iliismi, esss. erif lwl!iritl<" beliil hiníljit'el. 

' """ 

""""" ....<."""".<" ..'.' ii.wum,-.

^^,^^^, ^!.^, is: "!?wr"!l -v"w^ >éM"^s a"oi "E ÍM""' '""fe"?" í'"'8flr""- "sy<'i!":l meilá"yv5"". 'S^Tró^Z^
AlaplSrvuiy K) cihk (I) bekwlise
(1) Magyítrur. wígfűg^elleii, tleiiwkratiklis jogállltm.
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Allasponlun^ szeriill a fel|)cres kellöképpcn [negiiidokolla a-ü. hogy miért alliiak l'cnn a
bcfogadhatósiig fcllélelei. Az uj Kp. ey.v olyan si'ulijektiv rendszcrt áliiíoll fel a feiiiivii'saalali
tórelniek befogadhalósága liérdéSLSben és az indokukmegitélése kapcsáil mcly sziilién feíveTiay.
aitotmányosság ])roblcmaj. il, liiszeii iiiditváiiyoT rószlulesen i. idokoll telülviy. sgá'lali fiérelme cllenére
migis annak megiillapitasíra ki;rül sor. miszcrinl neni indokull (is alá iieni [ámiisztott iiidilvánvról vaii
s, /-o. mcly a bcfogadhatóságul iiein tcj"íi lulidöre és inclokolltá.

Az Alkoimunybu'óság a 3027/201S. (II. 6. ) AB lia(áro?.a(b;in kifcjtciie, hogy a telulvizsgálati djáras
olyan^rendkMli ^pcrorvoslat. aniely a jogeros ilélettcl, illetve cgyes végzésekkc]1 szembcn
^ogsznbályséi-téiire hivalkoy-va veliciö igeiiybe. A követktizcles alkodnánybirósági érteímer. es szerint a
-"." sálat. - .b;"' elial'áí. io8i er'elenibcn jogon'oslaliiak minosiil - niégsem liüziiaLó érdcini
a^otniáiiyossasi os^.cföggésbe a/. AlaplBn. éiiy XXVIII. cikb (7) bekczdésebcii'toglaltjogorvoslalhoz
v"- jt'Bt:'l''. A-ioB;'lkotódö"tcs?n""'''. iI'"8'v'"1is'l":'8y"l":';'mí"yesit-c ilycnrendkivÜlijOBorvosíatol
yagy scni. és iia&vlükú szab.idsággal reiidelkc<ik v joeorvoslal it.'rjedeliiiél. felictclen Nictocii is.
'SvaiiakItBr, ha biy.losil ilvcii iusoii'nslalol. alikBr cniieli a'/ uli.iráiii sy. iikaszii.ik is mt'a lidl

.fclelnic ;) tisztcsscpcs birósAgi c]iár;islioí valn iu!;liül fakn. ló küvütclinénvcltiick. TlbÍioi
Löi'í'"kc'/'ou", a.. rcllilvizí'sata[i CI.J;iras"ak is ki la-11 elégilciiie az Alapiorvíny XXVIII. uikk (Í)

kövclkey-ö alkoimányos elv, ir<isokal.

Alláspontunk szerint tovabbá cnnck a kcrdcsnek a mcgiielése körébcn iiem liagylialó figyelineii kiviil
azjcm, liugy olyai) kBzigazgatasi purckbei), aiiiclyekbeii rcndes jogon'oslatra lelietösci! nincs. a

iviügálai, ^ niiiil rendkivuli jogorvoslai az^^ilen es.ktiw m i,By crdenwc^kihaló
igsxabálysértcsckun'oslásáiiak.

A. KP'. "!il §'a v"lóba'\akkc"l reiiáelkezik. hogy kozigazgal;isi perbeii a Kúria akkor vii'.sgálja teiul a

rt's. as, :ioí;<;I'ös d("llu5ét'. '". '.". üsy "'-denu elbinil. isar. i" kihato jogszabálysértcs vixsgalala egybcn
magasabb ig.-u-.szolgáltatasi kyzérdckcl is szolgál, melyek azal;ibbiak:
a) ajosByi ikorlatcgyscgeiiek vagi- loviibbfejlcsKlcsciid; biziositása,
I)) a relveKlljoykértlcs Idilüiilcges súlya. iHclvc liirsiidalinijcleiitosigu.
C^S7'" l'Llról)f" Unió üirosng.i ciawlcsdrtiitcslioziiliili eljárásaiiak s/.ukscge.sscge ̂ 'agy
d) a Kúria kitacleil ([clkcMsi gv'.-ikorlatalól cltcrö (liilcli reiidulkezcs.

Ncm^nclelkrak azonban a Kp. urról, liogy a lelülvizsgálati kúrelnict clolcr. icszlöiiek i. idokulá.si
.
ole!czcusc8c, á"'ul íc""'. 'fe'1, " ,l<ÖI'bi;"' .l""'lk p<"l[os felléleleit scin ha(áro7-7a mcg, l. ogy hogvai^&

^torlcillK:! mcg ax uKlokoltsag igazo]ás!i a fc!ulvixsg;;Iati eljáriist ke?.deniénye7.o"tel rí'sreroY.
yc lcmónyunk szerinl am. ibaii ciirol, ellenére telpcres indoklasi kötelt.-zellsegéiÍck eleact leít a
!. ilíllv'"8ah'" UR:lmébl:" álIAspoiiltiiA swriiil. igy a vcgtí-. ben rög.'iicH iildokkisé.iegrillaián a

agitdh. ilöság kcniuscbCT lönéna iiciiilegcs döii.m ulapjug ellenes cs Alaplörvcnyl sunöe. i keriili
iDi.'gállapiiásri). '" ' ^ '

Afcntickel li-iimszya alá lovabba a Kp, ! 18. § (2) bcl. ^tlesc is, nicly swrím a Kúria indokolási
lelezelticgc a tírelem bcfögadiis;i körcten nct;;iliv irányú, mix végffisct csak akkor keinndokolnia,

L'L?,eto<Ba<?á;'l. _m^l;igil^a' . h'!;"dli2ektl&l. ii!lásPOI"""k szerint s.z követkexik, liogy iiz tigy tcljes
!,l;?.<f-.s;l.l.".e.'lcL'li^aI.aLával " K""'ál'lak - kerelmezoi hivsilkozástól i'úgsietlcnill - kell vKsgiiÍilÍa, hoi,",'
a dnTO>a!tal: kölelezöen nic^K.-julendö. 27 ilgy érdentórc kiii.ilujoyszabályscrtés vizsgálaifi a Kp.
11^)) rcnildkezéfici szerint indokoll.c. vagy "se. ii. cs ;im<nnyibi;n".ivm. ';i"Kúriái];ik°"indoko'lii^

sgc áll r, nn a lekintólben. hogy a kcrulinem által' incaielök crdcini . juRszabálvsenés
vixsgiila[;it niilycn okból nicllyxi, '^ ^-- --. ^-p-.......

Mlásponlunk szerint nem követkc-'Iict iniis erlelmezés a Kp. alábbi rendelkui'cseiböl;

115. ;; [A rrlüh-iügálal alapja c.s cljarasi sxabályai]
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(I) Ajogcrös ilelel, [ovábbá a kcrescilevelet visszautasiló ragy &-/. eljárast [negs/. iiiil(ilöjo.Bcrös vészci
cllen j2RSBit)a]yser(esrc In-valkuzussul feliilvjy.ssrilali kefdiiiel i'cric,s7.t!icTelöa'fel~, ca'z~e7j-dete['L
viilaminl a rcndelkerfs r.-i voiialktKÓ részc cllen az. akirc a hiiiarozat rcndelkezésí Ignalma,;.

5(1) A K'ú"s a ri!liilv]ZS8álali líerclmet nkkor foaidin bc. Im a;. iiiiv crdemcre Idluiú
jüs:szal>;iivsértcs vizsiüllata
a) a. iumvakorl;it cevscaénck vnsv Iiiviibbl'ciles.'Cfsinck lii/. tusitásii.
blii fclvetetliogkórdis küfonleses súlva, illtívc társadalmi iclcnlüsegc,
c) >./. EurAnni Uiiió liirúsái'a elo.tctcs dHntislioziiliili cÍiAT;isánnl< sr. iiksceessee.
d) a Kiirin kgzzítctt itflkezcsi e\', il<urlntn!nl cllerti itélni rentlclkraos
mjíitf imlolíolL

(2LA, -f°ltilvi;'sgála!i kcrcll-m. bel08adisiiról vagy a befogadás inegtngadásáról .1 Kúria háromlasú
rónacsban.^ (árgyaláson ^ kivii), a ft. llCTJcsztéstol somkolt lianniiic' iiapuii "l)eÍiíl"~haiaroz. "'i'A
fclülviziiBálatj Itcrctem brioEad.is;!! mcptagnílo^camslindokolni kfl;. .... "-^. ^

A.. K""a;CIJa^atevabl:>á s<:''" " lis7tesséee!' "UAraslioz valo jogol abban a m^koy. as.ban is, l>ogy a
végMs indokoliisa liiányos és ai a jogSMibályi rendelkezéselikd is clIeiitóies'nKKnllapilá^kai'
tartalniaz.

1 svm nasonlaiosak, igy g tiilhivoll döiilések ahpym ncm bcsrilhetuiik > jclcn w láiwál
lsnm"[o tíalilku" tNI'01, eyako'-'a"'>I, iltelölcg " Kúria más [aiiAcsa niiis ii$yhen"neyelS)inicra ;;
AltolmanybirosAg düntcserc^ jelen iigy [ényéllaslio.: jobban liasonlitó iigvben eltérö áll.i'sponlra'

lcil. Igy a divenialojoggyakoflat megállapiiliató.

ívz"1fcl'"lasl ksle!c2e"sé8böl takadóan álláspontunk szeriiit a Ki'iriának cppen ajclcn iigy és a Kúria
allsl^Ielhívoil escti^ontósek ala|iiál kepcró iigyek és jogvitik ka)(i(ibümsóge'okaii"lkc]'íelÍ' ^o^
kilcilemeJlosyajelCTlösen csillaRJaitai i ellcröu.iyallásazegységes gyakorlark ereici kömumikíni

:ckdhc(ö cs birólhato cl aggályiiiL'iictesüii.

A-Kll"a J°8kcrdtisbc" dö"t. ténykcrdést ncm vizsgál és nem is vizsgálhat, irórlegdlici fiilül. A
jogkcrdís a?., liogy a birósiig a bjzoiiyitási cljárás lefolyratás;), valainiiii .1 bizoiiyilekok'crtckciése
sora', 1-. escr. 'elte'e , " Joe;!zabalybii" mcgliaiározott kolelezetlscgeiick. VizsgáÍlii-e a kcresiiiÍ

i^I. '^.l,a.d.0?! íTa''OZMOk J°SSTniségct, hiszcn. ha vi7sgálta volna gkkorkieincíl liangsi^vi
leit voliia fckldnie arra. hogy a liatóságok <iz tíljárások során sorozalosan ncnilartják'ahnlarid^c'l'"

^"'b'l"""íleles Kúria v';°''ésc szc""t sem"lifilc i'rlevanciiival nciii bir. ami résxben AlapKirvei)y-
'^. "?:*e" e"cnléles. a KCI, -. a . I'>moS>liisi törvóny rontldkemscivel. ie.y mindcnképpCTJogseitís

allapilhat<i mcg az alapeljár.Ssokba.i, mulyek alyan eljiirasi szabálysértések: melyek kihalnakTj'clcn
iigy kapcsán cs c&vub liasoiliá s^ankcióval fenyegctö eljarásokban ;; szaiikcionálas'ijogra.

A. : cf°gadl1alosíi;;', '"'itcrill"lol; . vi-"i8ál"la a liszlességcs eüáráslioz való jogból lcvczcihclo
prcjudjkicio iilalniába is Ulkö.'ik, Iiiszen a bcfagadás tcltcíclci fennallasának'kuríten^rdetlltCT'^n
^i;sgáli> a^ felulvjzsyálali ^éreleinbiin liivalkozoil JugsMbályscrlésekci annak~jNcner^"hoe^a
belosadásclvK. kbc. i mm jetenlLet érclenii vi^laiot/liiszenakúriának'axeliáras^en'szakSan
éppeii vükeH cldüntenic. liogy a kérel.nct igai. sug^olgállalási kfecnkkbd"<M^ibcn'-i<dokoÍi^
"ic^vizssalni.

A,Je.ale 5eJbc". aK.L'I'''l,.az. i"d'lv. 'i'ly°'ióáltaI. llivaIkom"ceyesJOSSZabáIysé!^sckröl lénycgében. a
prejudikáció^il.ilmábaUckttaö modon, érdemi vizsgálai ncfkiil de'a végmsbc".'.bujtah''9'"Jéri'embcn

x. miikor pl. amikoMnegállapK olta art, hoay'a?. ilgyintózisi lialándök tu]'Ícpcsc"kap'csai>"már
és w valamennyi haló.sági cljárasban érveiiyesiilni kcll rtiegetleiiül a leiiyálláslói és~annak
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kUloiihteöségciöl. IIiv.ilko7.uiit- ;u-ra is, Iwgy " Kúri.i l-CTiiek
niegfüszlona a torveiiyben biztosiluIljogorTOslatjogá. i.ik ey.lkorlatísa^inli cljárásával a-/. indiivanyoy.ól

A^AIaptörvcny XXVIII. c. kk (7) bekezdése áu-lmében mindc
jogorvoslaltal liljen m. olyan birósagi, liiilósági és ims k&as3Z.t;;ltásT
jogüs crdukéi sérli, A^jogorvoslathoz való jog olyan alkulSíws'

'i, Jlleiiilcg a hatósági (mas közigazgatis;) <íönt'ésekre terjc-dkL'iifi
m.cg:. -Il.ogv,. vi'. lam<:""vi-a''. "'"".'.'" J°eal vasy J°sos érdekét'diuíyzele
lialiiroz. il felillvizsgálala érdekébc]] íegyai"lclieioséK iii'is ~s^v~h&
toninii-iliozI'ordLili)].

(01.

mindcnkinek joga van alilio?, hogy
tiönlés clleii, aiiiciy ajogiit vacv

alaRÍoy, amcly [árgyál lckinivc a
nalmái ickinlve pedig a'a kívanja
:ét) érdeinbun befolyásoló erdemi

vagy awiios szcrv jnagiisabb

;;^!:S'l"^^VT';-. "OBil a Wvosla" J"S ."yujlott. . i<,gi/ide)e, " lia.ekon^ lcgyc,,. vagyis^fT^e;'. c^en^s"y°'\^, képe?CFCTadönt"^ic;te;;';'s^^^;. i^'1?i{^^V^ÍS
^^, ^^d^. [2ŰJE.Minde" ̂ ̂(M:v^'""i.^R^"i^^>^^"ele^'^^bbJ' '.
^^ys e' v'syK iljosorv°slal ^M. géis.ubs.iSáii^^^j^^
^S, tóSik";;^ÖLh^yJ JOS('[VOSITn,.c]bíra16 hv llck ". kérclemnek "i"de"

SSn S '^^"'"'L.a^^zJZOTb^, ^lícnii;:"hF' '"^^^^^^T^
^Sl0^!; k^;c^zfillaJO BÜrvos'a" eüárásl. lel°l ^k'^ a^or^s^í^cl^^;^^^
jogszabalybaii loglaKiik szerinl érdeiiiben nicevizsgáljgl;. {306-i/poT.I.
Inilokolásfl(i]-|17]}.

Allaspomunk szerinl av. Alaprörvcny XXVIII. cikk (7) beke/desébűl
jogulkolo a rendkivülijogorvoslat lehelöscget - kivcte[<;sen és lílár a
-" losl  "^gállapitlialó a jogorvoslaTlioz való jog scrclnie.
clbirákiMrajoyszabálysérlö nródoii iieiii keriil sor ci; liiliiiáonkéDDCi! c
Alaplörvcny XXVIIL cikk (1) bekezd&ébcn biaos?ioii"aíaR)og
hidokolllii teszi a fcnl l]ivaiko?. oil aliipjog scncsek ok. in ii paiiasx'Jrd'e]

26. ) AB lialiiroza;.

Icvezellieto, iiogy ainennyiben a
apvelöcii is szukilö [eltclclekkel
ameniiyibcn a kéreleni érdenii
nnek alapján és cnnek mentóii iiz
is sérii]. iiicly [nindcnkcppen

ni elbirálásai.

t^os o\va!°}o& , Ie'";es] e]i:'w > "m8asilbt' fot'ul"l'°Í ^SÍ' "rós s^rvhcz lordulas
ss^^ ̂ ^w0^ ^.^,.M, re[^^vagyraldk^ili^or';(;:l'tí<ú^bk^
^. ^tentm^oz^w'a;lwsy. '^ ̂ S>^-^^^ 'lcta ̂ ^^^
Í^OMolva}o]og SM""16 énclm^^ his"" " blrösag dönt^evds.co^n ie ílc^z&nZ^
^lyen:J;d"JTn'°s!i""ak'18y az "ey crdc"lcre ̂ újoe^Wy^lés^i^c^k'^dk,^

icil vuii lchciosei;.

Imlilványozó a hjilósági eljarasbiin iigyfélkeiil, inig a pcres és rci!
vett rcs?.l, i^.' az crintettscge inegiillapiihaló, v&lsmmt í

aiapjan crinlen doiilések alapjogai sirelnicvcl sziileKek.
benyi'ijtására álláspoiiLunk szeriiilinditvanyozójoiiusult,

Alkotmánybirósfigi paiiiis? clbiralására a/. Abtv. alapj. in az Alkulm^
illutckessÓGC.

idkivuli joBCU'voshili eljárásbaii
\z is, hogy w. clj. irásoi; és azok

c-nnek ala^ján alkotmánybirósági panasz

III.) Egycb nyiliilkOKttulí:

^2 jndilváiiyozo a jogorvos!, lli lellclöségeil kiinurilene, a pOTönúne1
Kuzig.ü.galiisi és Munkaugyi Ufrösag itclu\vvcl s^einbcn eloicrics/J
befögadásiii a K.uria inegtagadia, igy m iigybeil [.diilvizsgálaíi'ulja'ras'fi
pcriyitís licm ktíi'iilt ke/dniiiiiiytízesrc az [igylici]. A jogi kcpvisclii

nybirósi iynak van haláskurc us

pcnönúne^cR [einak szcrinl a Mjskulci
:bll ft'liilvizsgájaii kérelemének

Kúria elotl nincs tolyiunaiban.
nyilatkozik, hogy a Miskolci
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S^f^ m^w^^sas ^^a'"sbm az .eleklto nikus l;>P"°'^rtás "cn, volt

^^dft^^ S^, ̂ ^^w^so}a^^w^^^^
|>a.ia52 tndilviiiiy az ciso 1-okcn elján birósag útján. elcfcl ronikusai] k^ül clGlerjes'zKisre" "'""""""-'J"&'

Kvll: Miskolc, 2019. noveinber 29.

'I'isztcletlel:

.

' --^ 

.
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