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Tisztelt Alkotmánybíróság!

),

indítványozók képviseletében, az 1.-5. szám alatt csatolt meghatalmazásokkal igazolt jogi képviselőnk
útján a Debreceni Ítélőtábla Pf.II.20.854/2010/5. számú itélete, és az azt hatályában fenntartó a Kúría
mint felülvizsgálati bíróság Pfv. VI. 21.041/2011/12. szám alatti itélete ellen Magyarország
Alaptörvénye 24. cikk (2) d) pontja alapján

alkotmányjogi panasszal
élünk.

A fenti ítéletekben az eljárt bíróságok nem az Alaptörvénnyel összhangban alkalmazták a
jogszabályokat és ezért az indítványozók Alaptörvényben biztosított jogai sérültek.

Az indítványozók a jogorvoslat jelen ügyben való lehetőségeit már kimerítették.

KéIjük, hogy az Alkotmánybíróság állapítsa meg, hogy a fentí bírói döntésekben az eljárt bíróságok
nem az Alaptörvénnyel összhangban alkalmazták a jogszabályokat és ezért az ítéleteket semmisítse
meg.
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Az ítéletek nem Magyarország Alaptörvényének alábbi rendelkezéseivel összhangban alkalmazták az
ítéletek alapjául felhívott jogszabályokat:

M. cikk (2) bekezdés, mely szerint Magyarország biztosítja a tisztességes gazdasági
verseny feltételeit és fellép az erőfólénnyel való visszaéléssel szemben;

R. cikk (2) és (3) bekezdés, miszerint az Alaptörvény és a jogszabályok mindenkire
kötelezők, és az Alaptörvény rendelkezéseit azok céljával összhangban kell értelmezni;

r. cikk (2) és (3) bekezdése, mely szerint Magyarország elismeri az ember alapvető egyéni
és közösségi jogait, ezen alapvető jogokat és kötelezettségeket törvény állapítja meg, mely jogok
azonban más alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme érdekében, a
feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, az alapvető jog lényeges
tartalmának tiszteletben tartásával korlátozhatóak;

XIII. cikk (l) bekezdés, mely szerint mindenkinek joga van a tulajdonhoz, mely tulajdon
társadalmi felelősséggel jár;

XV. cikke (4) bekezdés, mely kimondja, hogy Magyarország az esélyegyenlőség
megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.

Alkotmányjogi panaszunk további részletes indoklását rövid határidővel előterjeszt jük.

Az indítványozók az adataik kezeléséhez hozzájárulnak.

Budapest, 2012. szeptember 05.

Tisztelettel:

képviseletében
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