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 felperes bírósagi kivonara, vnliirninr ;i fclpcte. si

törvcnycs képviselo aláirási címpcldánya 1/1, alart cs;itolv;i) inditváiiyozó, 1/2 ;>lntt csaroli
mcghat;ilm, izáss;il iga.iolt cs kivül jegyzctt dr. Bánka Arnold 

jogi
kepvisclőnk úljiin eljárvii, iix Allami SzAnwcvőszék (szcklicly: 1052 Budnpcst, Api icy.iii Csere

Janos u. 10., kcpvisdi: Domokos Lás.'. ló clnok) alperessel szemben folyialott perben ;i Fővárosi
Töivcnyszék Z. Kpkf. 670. 489/2018/3. sznmú, rcszcmrc 2018. augusztiis 30-An kézbesirctt
végzésíbcn hozotr kercsctul cluKisitó döntcsc m'rw ay, A]kouni>nvbirósái>rol' s^olo 2011, évi
CLI. törvcny26. § (I) bekcs'. dcsc alapján alkotinAnyjogi paiiaszl iiyújtak be.

Alkotmányjogi pniuszom (a tovi'ibbiakliiin: inclilTi'iny) oka az Alaptörvcny XXVIII. ciltlt (7)
bekexdcsebcn foglalt jogorvoslathoz vnlo jogom mcgscrtese.
A fmt\ Mapt örvmy sy.crinti jogom incgscrtósc ;i/ üig'embcn hm. ntt clöntcst írclcinbun

l)clbly;isolt;i, liiszL'ii ;r/, ;'i]tnl;iiTi rimadott döntísekkcl szcinben bmyujtotl kcrc.sclft cs Mlel'ibexcsr
wm birálra cl ;i bl'ró.si'ii; nrra hiv.ilkoy. i'i.s.s.il, hogy ;iz All:imi Szninvcvösxík [loiitescvcl S7. cml:>eii
töcvényi alapon - semmifcle jogon'oslati lehetósóg nem létczik.
A fenrickből követkc'/.ocn liiratkozok ;iz Alaptorvéiiy T) cikk (3) bckczclcsirc is, miszf.rinl
"Jogszabály ncm lelict ulleiitétes az Alaptön-cnnycl", továliliá scrült m Alaptörvény XXIV.
cikk (1) bekczdése is, ainely lunionclja, hogy "Mindenkinek jogii van alihoz, hogy iigyeit a
hatós.ígok részrehajlás nclkiil, lisztcsséges niódon cs ésszcrű hatAridön bclül iniczzél<. A
lintóságok törvcnyben ineghiitároy.ottnk szerint kötclesck clöntcseiket ináokoliii."

A fcntick . il. ipj.'tii ki;rciu a lisxtflt All<)lm;iiiybirós;igot, hogy moiiclja ki ;>zt, liogy ;>./.
iigycinbcn Iblylíilolt l)in'),s;'igi elj.'irAs sor.iii Al.iptön'cny-ullcncscn iilknlma'zl.ik ;iz Áll;imi
Számycvo. szckröl szóló 2011. évi LXVl. törvény 1. § (6) bckczdését, iiincly renclulkezcs
di1:>t.orvclly-ellcnciii_ yalamint Al.lptiirvciiy-ellcncs iirócioii nciii ;ilk.ilii);izták ;)
közigar. gat.isi penendtíittásról szóló 2017. cvi I. töivcny 39. § (1) bckey. clésct cs ezáll. il
clöidéztck ;\7. Alaptnrvcny XXVIII. cikk (7) bckczdésélicn l'oglalt jogorvoslathoz v;iló
jogoni screlmét. Mindcztík alapjAn kércm, hogy <i Fővárosi Közigaxgatási us Munkiiiigyi
üiróság IOI.K.31.401/2018/2. számú végxcsct, val.unint .1 Fövi'irosi Törvcnyszuk
2 Kpkf. 670. 489/2018/3. számú vcgzcsct scmmisítsu meg cs az elsőfbkú biróságot utasits.t
új eljiirás lcfolyt;it. ís;'ir;i ;i benyi'ijtott kcresetlevclcm nliipjáii.



I.
EIöxmcnyek:

 2018. pnuár 8-áil (nz Állami Számvevoszck
honlapján 2018. januar 8-án iiiegjclenitctt a resxemrc 2018. január 9-en postai útoiikézbcsitutt)
1/3 niiiLt csatolt 18012. sz. jeleutcst kiadninnyozta. Ezzel cgyidejulcg, iigyanazoil a napon kelt cs
kízbesitm, ugynne'/. en jelcnte. shcz knpcsolódó EL-0275-062/2018 számú, 1/4 aliitt csatoít
t,. l.,m';'ras (> toviibbi!lkbi"1 > jclcntcs cs a táiékoztatás cgyiitl: "ÁSZ jcluiitcs"), az EL-0275-
075/2018. sz;imú, 1/5 . ilatt csatolt fizetcsi fclszólitiis (a rovi-ibbinkbm: "ÁSZ fizctcsi
fclszolirós"), -^ EL-0275-071/2018. ügyi mtsamu, 1/6. . Inlt cs. tolt mtéi-kccló. re to, :tóuő
felhiviis (a rovábl)i;ikban: "ASZ intézkcdési fdliivás") ugy;"i, ;s;il< kc^csitésrc kcriilt számomra"',
nmclyuatokkal szcmbm (a^ ÁSZ jclcntés, ÁSZ fi.ictcsi Üsy.ólitas is ÁSZ inlézkctlcsi fclhivást^n
továbbiakbíin cgyürt"Hat;irozatok"-ként ncvcsih-c), keresutel nyújtotiam be 2018. fcbruár1 7-én.

Akcrcscttt^clso fokon cljártrőviirosi Közigazgnlási us Mu.iltnügyi birósig 3 Irónnp Viitakoziist
követoen 2018. május 4-ci vcgzéscvel visszautasitottii.
^ vegzcs dlcn Mlcbbczcst nyújtottiini bc, amelyet július 4-cn kelt rógzescvd biralt cl a Fóvárosi
Töivcny^ck, 'A'/. etsÓfolai veg^ést hclybcnhítgyva.

/\ fcltétclczctt jogoivosliili jogom kimciitusct kövelőeil 11 tnrvcnyi 60 niipos [latnndón Ijelül
nyu)lom bc ;ilkoimnn)-)ogi |i;in;is7.om;it.

II.

AjwJnr^ajOTÍdcji:

^i!,.^zr. lrv', 1; . (i (? bckc;'dciie aI''P)>n !" Allnmi Sznmvcvoszék jdentcsei, ax ahban fogl;ilt
mcgtiHnpírósni, küvutkcxtctesei blróság vngy más liafoság clőtt ncin tiimadhatók mcg.

A kcrcscrievcllx'n eló.Klorr hiiráruzott jogi lillnspontom szcnnt axoiibnn az, hogy ÁS7 jclcntes
bftósagi fclülvizsgáktát kuáró, felluvott jogsMbályIicly az AIaptorvény rc. uie lk^iseibc üdrózik,
melyrc vonatkozó részletes jogi cn-elest a kcresetlcveliinli is rartalmazhi, kiilöilös tckintcttel ami.
hugy m ASZ hararozntok jogsurtcsclt clkövctéscr cs ennck iogkövctkc. 'mcnvckcnt fuctési
kötclezettscgct (jogh;irranyt) nllapítotliik incg I'ártom rószére.

Ezen túl állásponloni s-zcriiit az ÁSZ fizctési fclszólitas, valamint az ÁSZ intézkcdési
felhiv.is ncm^artozik az ÁSZ rv. l^. § (fi) bekmicsc s^rinü ",clcntós", "megálliipícis"^
"követkcztctés" tóccbe, igy ezen döntéselt bitósági feliilvizsgálata a hatalyos jogszabAl
alapj. in iicin kizárt.

Ennek megfclelően, a bírosiigi feliilvixsgiilat lehetőségc m Aliijitörvcny XXVIII, cikk (7)
bckcy. dúse, valiunint a Kp. 39. § (1) bckczdcscrc tcldntcrteítaitoitiiinbi/. lositotrnnk.

A piirtok inuködescrol és gazciiilkoclásáról sróló 19S9. évi XXXni, töivcnv fa tov;ibbinkban:

^Pámön'ény") 10, §^(1) bckezdésc alapjan, a párt gazdálkodása törvcnyessegénckcUcnorzcséreilz
Allami Szímvevosxék (11 továbbiakban: ASZ) jogosult.

^. sz. " p!lI;ttOT''ó">" '10. § (3) bekezdesc szerinü, kétcvcnkcnri rcnclszcrcs szabályszeruségi
c cnóracsl ̂ folylatort ;i Jo[)bik Miifiyarorsy. ágcn Muzgaloniiiál (a továbbinkbnn: P.irt). Ezen
dlmorzés tírgyát n 2015. cs 201(i. cvre vo. iiirkozó pcnztígvi kiinuiaras c!kesx;Kisére. közzélítdórc.



^prttenyvve^terórc. gazdálkod.sá.,,, ennek kerctóbcn a s. ámv, tcU s2, l, nlyo. ás kiaiatítására. "
S^, t^:, b^l. ce^^"ísin-, cgycb '^^"^6^^^
SZItmVítCil infnfm'il'fl//ii f;,. 1.-i, 'I, -, t-,.J. "1I^^^.. ;. . - i/" /, " , . . ' . -- r . --"";->;szamvitdi, jaformiiükiii felaclatok ellátására irányi iló L*K. -\

.abimint a viigyon jogsznlii'ilyi;;L^, v.uamuu a Vilgyoil ]0fisz;ll3illyi^^kI^J^feiclÍ^sznI';taT kePczró^AZ. 'e"c"o^és^2 Asz"^^i>^i^S
S^!:ltótZS:!20'17' c'/c]ső fcleverc "o-*"-"-i-"A^"h:;:^^::;;
sz;ibalyosság;iiiiik ellcnórzcscrc is.

^^s^^^a^wnn fbly-"n''tus;l". iol^cmucn cgyuttműködött, köxötrünk
;^L"Tszt"114Í2()17;, októb?r 5: kö2ött 'n""W~'hus^^Ívál^'és">^i^;'^]^^
t^te^mclynck sorin .>. AS7. által kért dokummrumok a Párt részcről"!;t"dá^'l^üÍ^"E

knt cs .>. az iiladiisok igazol, s,ut n kcresedcvclhc, csatoltuk. ^""" """""" "

USVM:Mm. ^ pcr. megIndítas;lkM m%i%ye""k, hogy a. dlcno^és "cn. vnl,. ,. nenr.s

I;^":sagoktol;. melyl;k " Ász. l<^l""ten'. o.s. l. s.c,^ ..,u;.t^s^v^cthct6ek ^^
mclyck arra irónyulr. k, hogy az adats. olgálratást. hatAridöbcn'ncatudjt, ktcljesitcii1l

ut'" '""""' s

Az cljnró alperesi elleilórök továljbi
keresetlOTclben szinlcn jcleztünk. clpr.isi s'/. nbályokiit is inegsértettek, amelyekct

A1A SZ, ldt;"tes 'md'is;l elü". . 2017. deccmbcr 6->n, 

:[}^!"níkwt'' I'i"'tei"ökc rcs^"<- w bc,uonosill, ainti^^nw '^A"^"k>l;i^^^
;'mtjs., ra"alm;"^ oldal";i"luk!lt töbl;"old. lon nc]külöz6"-", c]cntes^n^. r< famAtóF;;
k^sobb cltogadott jclcntés t;irtiilnrób;m csak ininimálisan kulönbo. ik; errc 2017yd cccmbci:;21"én
^o cs rcs. Ietes, a2 ellcnor. és sorín clkövctctt ÁSZ-,ogsértéscket is -t<, glalo7s2r^tclel<ct

l!elCTtcs ten'c2etc ("laid nws"a m;lid""""gy>"°ip" jciciucs is) jogüag olyannyu,, prol>]cmás
^:^^""m'"rtdl''ly'"m'''ibe''. "'<ffli/af""-" "l'>" ""S""" h^áni&^&áw w"c^",
m^n5l udóüían , lkí^lhMl>, l>y hár""h/>' k"ik^li l^cb, cri^^K^Zt'^k, ^Z^
ls:.. hos.. ". J^vlw'"""scsek "'1'1'^"'. alk'""ak 'l'!)"""^kl> véh,"6,yl ̂  ^kmy, ^', :^
"T^l"'l^'"k^ w""' ";"e!) ''"^0 wswtís' "'"p "^"' wkci^iü ̂ k^i^fii^í
AJe " 'í/í"/";wsaSlM "^"'V, ^^ ,, >, ^ll"p!l^""ak jM"rís^"^" 'Ji^"üi!'SI>^kr,
tsm"s°^. v:. /c!ev? kör"!'"élykbst, wl6""" tö>tkc^ltakeÍ "o" k. :g ,>,gfrkn^,ffl"lé,^ktSI
sv""í '"'"", b'5yvos. esele e", ".W"<P'táw ̂ ^'. JW'^<'-'wk°Mi, ^Míl'^l. h1;w'v
^kwi^k ésköllsépk "ípffl/^ kiyól^ "bban'^ mlí"n "yrt "ol,w irteh^haan^ol'^Sk
"^ iS'Mwk"!,. kértek w/"a" "Wtt'SV"^ "^n n^l^^Mén^'h^^
A!iu"".: svi""'ewfvis"'""k"tí"i" ~ f!idd"""m'"1"" - 'tífej^ '^rkÖ^nk "aw,dc^it, ^M
tówl^'r"wmk. á'M elsl; Ai< Ali""" SV'""^Vk"'>W l>lár^'"^ 

" 

""sajál'^.M^
ei^S., m°d^', "'""!^s. sv'k"'a'. sv!'"ly"!'-'"""" "^"" ü"s5e8! """. 4"b"^ "^Pbkath^ek
WStme^'vvsa '."'"" ""loko" lclt ""t"i^kl6 vSiwiftl.k^Ut^l'^l^'^S
sef/tsyi kénii. H kör"/,w,g,v "e:ye u-y"lmn scmmifile ai'lalat mms^rspeílci aje/cnl^em-yt:'""''' 

"'"

-^ámpsvős'^ek a]^^.., ^^o;t'. ^os?. ":'M'seff'. kitó "'Ó'1'"'/"WV'^ hog ̂  Alla"" Sv",<"S^k. "
. '^t"!^vlel"".. "kké'" teil. m^""/"ltisok"1 "]^k 2017^<sc,.daZod^'h"g^t~"^ily"
l"v'vítcklu'l. "c""á"'asy''t", ̂ USV" 'ly" tíW'l^k, d^k;^el7nS^^, ^,,
'S!e".. !A:'sese^"vv"ék"k k"'v": "ala"""^ am':''"s' w'''^''^'^'w^'''^<w^
Ukt< w/lyf, a, l"ls-yls, lü"^ál >, " "m&il, h  f,"r&wk ̂ ysy, ̂ r""i n, m ~^lkwi::&J"v""



Probléinát oko'/olt ^is w., hogy n tiltott tímogatás sziinírásn tckintetcbcil is teljcscii
mcgaliipozatl. ui wi ASZ biinrilyen incgálliipitása, ugyanis a jclentcs scniinifclc számftásr,
lcve. ieté-;]: ucm köml > "kock, iyl/ely aialyai, fellárf, liltott vagyoni hozzájiirulns mértckcvd (331
W ezcr I';t) kiipcsolatlisin. Ax ÁSZ adntokkal (cs axok forrásiiival), clokumenlumokka] a
jdmtósbcn scm igazo]]n, hogy - az clicnór.'cs áltiilánosiin nlkiilmazott s^akmni sziibályainnk
megfflulocii - clegendő c.s mcgfiy6-/. t"> liizoilyitckot szrrzc-tt a kilátáslM lirlyczctt buntL-tcs
nagysagának megallapírásahoz. A számolás alap|;i reliál [cljcs murtckbun hiányzik, így a
mcg!iU;ipit;;s liibás és megalsipo'/atlnn.

III.
Jogi cn'elcsiink

A^fcntiek ;il;ipj. in úgy találtlik, }wg^- ;i H;it;iroz;itok jogszabálysiittöck vollilk, mivcl .xi
ASZ az dlcnötzés lcfolytatás. i cs a Határoziuolí mcghozatala sorAii súlyosan mcgscrtettc
.' levíkfnységcrc vonatkozó, irányadó alábbi jogszabályok.it.

2. ASZ.. 'cle"tcs valamcnnyi mcgálliipítása liamis, jogszabiilyb. t iitközik, tov. ibbá ncm
találkozik a tényekkcl.

Az ASZ^z djárásn sorin megsértette az Alaptöivény XXIV. cikk (1) bclcczclésct. Eszuint
"Mindcnkinck joga vaii ahhox, hogy ügycit a hatósagok tészic'hajlás nclküi, tisxtcsscecs niódoií ós
ésam'ii haricidón bclül intézzék. A hiitós;;guk törvcnylicil meghiirároxolrak sxcrint köfdcsck
döni.cycikct inclukolni."

Ax ASZ^az cllmOTxé^ncm tisztcssógcs mnclon cs ésszcru l^tnriclőlicii végextc, amikor m
acktszolj;;iltalnsra megfelelő hatiiridnr nein bixrositort, inajcl ;iz adiitsxolgáltiitáschnulaszrásámk
rcdiótcs követkuményet n Hatíro. iatokbaii a Partrn haritotra. A Párt jogait az cljáras során iiz
ASZ folyamiirosan, te^-ólcgcscn nicgscrttíte jogaiiik gyakorlnsálMn szándckosan korlátozott, ifiy a
U5zres.sci;es djiirsishoz való jogot nem liiztositotta sxániunkra, mint cllcnor/ölt sxcrvuzut sziunir ;i.

Ill jcgyczzük nicg, liogy ax clsőfiAú bírósng is mcgsótícm az isswi lutáfidoii bcliili cljiiras d5Msál,
ugyanis nem dontott a ketcsetlcvul hozzi törtcnő éfkexcsctól szamított 8 napon bcliil aiinak
vissznurasitásáról. Erce mintcgy 3hánapot kcllcu: viinii ugyanis! Eziiltnl pcdig serüit > Kp. 45. §
(1) bckutdós c) pontja^zennri clóíras a 8 iiiipos határidó von:itkozásábiin. (Ax ísswrü hntáridón
beluli cljárás kövctdmónycnck imrgó]iira incgjcgj'zcin, a másodfokú blroság vcgzósc is több mnit
2 hónnp akttjututt el ho'/.vink.)

Hiviidmmink kc. K.sctünkbai ax Alliuluiiinyliirósági gyakor];iti:a, mcly sy.cnnt a kiinunlrilt
.

o'."^ly^lmcrc?,, c"eltró';>c;',. i* tls;'tcsscges ^lj"ras(fair trin]) Iróvctclinciiyc w,. eljárásjogi
gDranciak crvmycsulcsct is fclölel^cs ugy olyi in miiiősugct )elcnt, amelyct az eljarás cgeszcnekés
korulmcnyejnck figyelcmbc ̂ vcrelívcl ̂ lchet csupán mcgírólni. Ebbol követkczően egycs
lósrlclmabályok hiáiiya mi. itt c|)púgy, minl valainciinyi rósxlctsxabály mcgalkotásának dacár.1 Ichet
cgy eljánu mekánytiikin, iga.'sngtahn v;igy ncni tisxtesscgcs. Az 'Alkotmánybiróság gyakodiita
s.iuiilt a tisKtrasóges cljáraslioz valójog iniiyábnn foglaljii m. iilkouiiáiiysxövegbcii"k&)ezcttc.n
nem nevcsitctt buósiighm való jogvdamcnnyi fcltelclct is. Az Alkotmánvbíróság éndmei-cscben

tchát a tisztessegcs cljátáshoz fuxodo jog kurcbc tarro/ik a hiileki>. iy birni ]o^'cdclení
követehncnv^ nmelyróeriiit a |ogi s^nliályoznssnl sxcmbcn alkotinnnyos igcny, hogy a peAuvin
jogokról ;i birósig tirdeniben döntlicsscn. Öninagáliiiu a birói út igénylicvctcíéilek formiilis
biztosÍKÍsa ugynnis iieni clegendő m cljárási garanciik teljescdcschc^ Uszen az !ilkotimn)-os
s-.iitólybail clőirt gnranciák cppcn azt n cólt szolgálják, hogy azok mcgtiirtísával a bíróság a
víglegesscg igcilycvel hozliasson étdemi döntést. A üsxteMcges cljárás kövctclinciiye td'iát
nwgában fogl;ilj;i a hntckoiiy bírói jogvcddcm igényct LS. A tisztcsscges cljárás ̂ lkotmányos



IS;r'Z"^'Tret k"Iegltó h"tcko"y tírói logvódel°'" Ped.g . ttól függ, hogy ,. el, ^ás,
^Iy:k";"cwbc"..a_bíró8áe tnu v-g^t" ^'^9^0?5;l(^. lu^ '^l^S'
^"T'bS:t ^^Íh(iFC Yt^: ̂ ^ ̂ ^^S
^;";"lb;!°"y"ás , lt:hctciscgc n7^ ^II, hog;. >U, on'~s^;""^ '^"ákZ'^^,^
bizonyilckoknt érdcmbcn ul ke'U bírálni. ' ^"''" ""'"" """"""" " ".'. . "I'"1' u"ret)esztet

^oS3 '^"'^! h:t"^kOTCACm];cr mondta kl: "a2 -" h;ltárict611 '-'"" b-ró,

^^^fTS J[veny^ésc" korabbi' 3^--yi"^dZU ^;:;n^' U^, m^
S?ZtZag?Tt ":^hügy mw ^^Tm^c^'^^ ^
eX^ 'S'SJCls ':cnck tc]tl"íettc' A7' A"i"t"l""yi'iró>áe . ". lekc. td: ",.,.>, hogy'"f;;i'^t^é^
^^iSTé7^"^:^j"d^c2-'l;'a8áb:"'^^'::::':^'^z'^^^^^
^[^el}(. "]:.. A^Ü"a^wK k"'"eWny; ".onban csak egy'a'^. t^égcs'cÍiárísZ;^
^^^^^ , 'l;mtísa... vcB'etcug^m'"^<"h;;?' ̂ ^'^^ ^
^SS^ ^T ̂ tut^ b^'"->'^°g°tlp^3^

J-'). (V. 2fi. ) Ali hntározat, ABH 2005, 202, 228. ]. " " ' ^"

^^^"^!mtÍ:b"Lfo81aII"mcgá";lpiK;"it crclcrn1-", "- -lokoi'a, "bl>61 > donró,
Z^^tsÍ8\éL!^2mlse8e. ser" a p""' scm.^;"láltó'h,.rm^ik't^^' áLi'^
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talas - v.gy ann. lc ii, egjcleilít&e, l, ogy a biróság miert niclluzt. ;^t - nc^'faíálham"



Mi; a kerf.si.'dfvclünkbcn- a végzcsbcii is emli'tcttun - hivatko7, runl< "a jogorvosliitlio'/. való joggal
kapcsolatb'. m nz Aliiptörvcnyre és m AIkotmiinybirósng cseti döntcseirc", a liiróság az
alaptörvényi eivclesünkut (és a jclxctt AB-dontésckct enaek voiiatkozásiiban) ncm vizsgáltn
scinniilycn szuitcn, ;iz azokkal kniicsolatos rcsy. lelcs cáfolat cs a/. e'/zel kapcsolatos crvclés ugynms
a végzésből tcljcs murtclibcn luányzik. Ez a lcginknbb ablxil látható, hogy sem s'/. civrundszcr,
svm a hlvalknyott alkotmánybírósiigi ciöntcsck iicin kcrültck ;i vcg'/csbt'n suni feltüntctésre, SCIT]
mcgcáfol;'iyr;L

liár kcrcscLlcvulünk kifejczctten alkotniány)ogi, alnpjogi cn'flust is tartalmiixott, n bü'óság iizt
mégis figyelmell kivul lingytn, és pusztán bürokriitilcus alapon, a jogálhmisiiggsú összc ncm
egyc..'. teLlictó sy. cmlélettcl viszonyult az ügylioz, biirmilyuii cgyeb aikotmányossági vizsgálai
clvcgzósi; nelkül,

Felhírom szives ̂ figyelmükct, hogy a nénict alkotmánybiróság gynkotlatában inár kifeje. iett
cváráskcnt fogalmnzt. i meg hogy niiüdcn birósag Ívötclcs az ele kerülo íigy alapjogi,
:iU<otmán^ogi alkotmányossiigi vonatkoy. iísair is vizsgálni, különösen akkor, ha ilyen aggáÍyrii n
fclck róraü'ól hivntliOMs törrénik; cniick clmubsMíss ;i határoznt mcgscminisítcsér vonjnmag;i
ul:;in,

IV.
Kövctkeztctésck

AllAspontom s-zcrint az ÁSZ tv. 1. § (6) bcke-zdésc, inely s^erint "ÁIIanii Szanivevos?. ck
jc^ntósci az .ihban foglalt mcgáUapitAsai, kövclkcztutcsci bíróság vagy mas hatóság
elött ncm támaclliatók incg", az Alaplörvcnybc iitközik.

Wg a^ Abpt örvcny -^XXIV^ ukkcnck (I) bcke..desi;n ról - XXVIIL cikk (7) bckczdésébcn

kimond)^ 1-iogy "Mindcnkinek joga vaii ahliox. hogy jogon'oslattal cljcn az olyau büósági,
hatósági^s mis közigazg;itásl döntcs_c]len, nmcly a jogát vngy jogos érdckct sérti.", ailcliy az ASZ
"'. L § (6) bukczdése a fenti jogot kifcjczctten kizárja.

A fciui alaptörvcnyi rcndclkcxcs vusgálara során nyilvánvalóvá ralik, hogy ;r/, az csctünkre
^kiiJiTOzható, ̂ m. vel vnkmilyeii all;imi szci-v reszcml szül, tctt iíöteIcMSt°'t;irra]m!izó (vagyis
Iwró^gi) donrés, cs c/ ,1 Pirt rószcre törtciiö bcfizctcsi kötelcxclts^clőü'ásával annnk ]ogát, jogos
órdckét scrrcltc. Ay, Alapt üLvónybcn bizrosítort jogot axoiibail nz ASZ tv. num tartaímiiz za cs a

biróság scm iogorvoslati kerelemkcnt biralla cl n bciiyújtott kci-C5erlevclün]<c:l:.

Az Mkoimánybiróság kövctkcxetcs gyiikurlattnl rcntlclkexik :i jogorvoslau jog jogintc. 'mcnyénck
vizsgálata Impcsáii, amely v/, alábliiakbiin összegezlicto:

A.; AlkotmMybirósiig s.'iimos .ilknlommiil thhhfclc sxcmpontliól foglalko'/. olt: ii jogorvoslari jog
alkolmányo s tart;ilmáy;il. Az Alkotmáiiybíróság kövctliczetes gyakotiata szcriiit a jogorvoslathoz
való jos lcilyegi tartalina ax cnleini határozatok tckiiltetóliun a más szcrvhez, vagv ugyana'/on
T^'. ^'Í" " magas;ibb l'órumhoz forcltilii. s lclietősége {Insd: 5/1992. (I. 30. ) AB hsítározat,
ABI-1 1992, 27, 31. ; mcgcrosilve: 35/2013. (XI. 22. ) AIi hah'. rc'mt, Indokolás'[16]}'

"Az Alkotni;uiybirós;ig állandó gyakorlata crtclmclicn a jogon'oslatjuy/ fuzodo |0g flltalános
értelcmbenaxMdván^mcg, hogv vnlaniennyi, :Y,. crintett jogit vagy jogos crclckct (lidyxcter)
crdcmben bcfolyásoló hatnrozat fckilnzsgálar;. írdeltcbcn ícjy. en lchctőscg más s/ci-vhcz vagv
nzonos szciv inagasabli foniniiilioz foi:clulni.



sz^:lab'"r11 es mcgÍsn-icrliecoségcnek tónyleges lehctoKcge", {22/2013,
(VIL 19. ) AB hnlátozat, IndokolAs [26], mcgcrositvc: 12/2015. (V^ 14. ) AB liaiározat, Indokoiás
12!u;. A;i..Alkotmanyb"'oi'!is a 2/20'3; (L"23') AB haláro^itaban rnmutatotr an.n'is, hogy""
jogoryo slnthoz v.úó joy crvcnycsülcsénck clsü clcmc, hogy a jogorvoslan forL.mrencl^er
igénybcvctelét nc g;"itoIJ!Ík jogsxabályi elői'u'isok.

Kimonc&ra kcrült ax is, hogy "ininden )ogorvosl, il lénycKÍ elcmc a "jogorvoslás" lelietóseKe,
'^''"^"io i^TO?l!>t, f?8"lmll;IS cs i"!ubsz'""ciálisan tnrtalmazxa a jogscrciein orvosolhiitóság^"
z23/I998 (VI g^ABJi arároMtABH 1998, 182, 186,, megerósítve? 3064/2014. '(ÍIL"26. )';AB
határozat, Indokolás^ [15]}, "A különböxó eljárásokbnn > jognlkotó cltcro jogorvoslaü fóriiíiikiit,
i0801T;'1"01 e]b"'ál" f"''"mok;It "llapitlut mcg, valamint axt is eltcrőcn hatírorhiitja meg, hoyy
hányfokú jogorvoslnti rcndszcr crvcnyesüllict" {1437/11/1990. AB )iiitárox;it, Ani-I .1992. 451
454. ; hasonlónn: 22/2014. (Vll. 15. ) AB li;it!Íroz;it, Indokohis [95]}.

Fonros mcgállapitas, Iiog;.- "az Alkotmánybiróság crtclmci-escbcn nz A]nptÖLvényIx;il biztosított
logorroslarhoz vnló jog tciiyleges cs hntékony logorvoslat Ichctősegcnck a bixtosii;is;it követeli
meg^igy^em csak iibban az esctben iilLipithntó meg ax alnpjog serelme, ha n )osorvosl;ir
IchcroscgL-t tdjcscn luznrlák... " {lascl peld;iul':)6/2013. (XII. 5.) Aü hiiti-iKr/. sit}'

Ebnondharó tchnt, liog;. ;, z ^igazságos es törvényes bírósngi döntcs cidekcbeii garantáljn az
Alnptöwcny ii7, allcotmiu-iyos jogot a ]ogoi.Tos]iitIioz f9/1992. (l. 30.) AIi li;iti'u;o'-'!it, ARI-I 1992,
<"'.65^ ,". ]og",L v!lgy io80s c'L'del'ct scrto hatósiigi, bíróságí döntcsscl szcmbcn. [Az
Alkoünánybirásá^,.., ) io);orvo,slntho-/. v;i]ó ]0g, miiir alkotmányos ;i1apjog immancns rarralmát az
órdumj liararuzatok tukintdcben a más sxci-vhcx vagy ... ugyiinazon szervcn bcW, magasnbb
fórumhcK fOTjufelehct&égóbT [5/1992, (I. 23.) AB'haiáro^tt, ABI-1 1992, 31. | hatnro^'mci;
azzal, hogy a h.itékony jogQ rvo.slatnak bixtosi'taiua kcll a támadott clöntés megviiltu;'f. >t;is;'ihoz

(rcformatóuus döntés) vagy Iiatnlyon kivül \w. \ycwsíiwk (knsszációs ciöntcs) .-i IdictőscKÍt.

Ajogoryo slat másik fogalmi eleme az, hogy ;i döntés jogot vagy jogos crdcket sétt, eb]:>eii a

kérdcskörben m AB nrrn az álláspontra liclyezkedett, hogy a jogon-QsTathoz való jog tartalina a
más szen'licy, vagy inagasnbb fórunilioz forclulas lehetősóge: Áhol azonban ;> fciíebbc. tusrc
nincs k-lictöscg, a biróssigi felülvixsg. ílat K-v-.ízi potolja a fcllcbbczés hiiinva inintl tainadt
ÍÍM. (]d. 5/I992. ((. 3ü.)ABh.it;iro/,ir).

BÍK^Z Ali Idmondla, liugy , "i jogorvoslnrlioz való jog ncni korl;ito?. hatnllnn, m. onhsn ,i
korlntoMsa akkor fcld mcg az Alkormányban foglnlhikmk, ha a korliirams ;i szükscgesscg,
.u'iinyosság követchnényeinek figyclt'inbe\'cl:clc\-cl valósul incg. " (2771/2002, (X][. 17.) AB
hütaw/.'At)

Ezzel össy. t-függusben, e jog sérulmctc luvarkozva foiitos mugvizsgálni rövidcn a jojplliiinisiis
klauzuliíjának seLelmct ;i ]i0ii]u'ct ügy voniitkozrisi'ibiin.
A:^AI;ipi üfTCny B) cikk (I) bckratlust; l<inionclja, hogy "Miigyarorsxiig függctlcn, tlt... TK>kr;inlit]s
juL'/iUíim, '"

B.ir kimondasra 1-frült, ^ liogy nein alapítliat. ó :i]]<)U)i,'inyjogi p;inas/ nz Alaptorvcny B) cild< (1)
bekczdésínek jogiiUamiságta, illctvc jogIiiztons.Agr. i voir. itkozó clcnierc iiz Alkoímánybiróság
u'ányadó gynkorlata olnpján, inert az önmagáb.in iieni tckinthctó Alaptörvcnybeii l)izios;tott



ioyi iak {liiscl példnul 3149/2014. (\'. 9. ) Ali vcgzes, Inclokolas [24]; 3-154/2014. (\7. 9.) AB vcg'/.cs,

[nclokolás [27J}, de jcleii est:tbcn a jogorvoslatlioz való jog scrclincvcl össxefüggcsbcn crduint's
vizsgálni a jogiilliimisági alapelv sérclmcnck fennállását is, liis. icn itt a tcnyállás mi;g.'iIIn]3Ítás;i cs
abbol törlénű kövctkeztetések lcvoiiássi, mint a rendcs bíróság felaclntn, tcljes i-nértékbcn
clm;u;íKlt.

Az Alkotinánybíróság rámucatott arra, liogy "ncm zárható lu jogállami muködós keretci között
scm, hofg egyes ügyckbcn n hntósiigok jogszcrűtlunül iiirniik cl. Ezérl: alkotniáilyos kövctclmciiy
és (iliipjag, hogy ;i ]()gst;r[;lcm jogorvosliiti úton orvosollrató Icgyen. " [3223/2018. (VII. 2. ) AB
híitáro/'nl

A '11/2017. (V. 26.) AÜ liiiiározatban leszöge'/tc az Alkoimánybirósng, liopy "inivel |.. ] a
törvéiiyhoy.ó egyáltiilán ncrn biztosított jogorvoslatot a/ criiituttek sznmiira egy olysin (löiltés
(har;itoy. at) cllcii, amuly - a fcntiekbcn is hivsitkozott, clsősutb;in ;i us7, tcsscgcs clján'isho'/ fu'/őtlő
- nlapvcto jog;iikat crintettc, Wi Al]<otniáiiybl'róság megál]a|3ÍK. >tta, hogy ez a szabályozás
aliiptörvcny..dlcnes volt ís nemzctközi szci'Y.ődcsbc ütköy.ötl, i)g).'anis nem tett elcgct sem az
Alnptörvcny XXVIII. cikk (7) Isekcxclésclit:]!, sein az Egyezmény '13. Cilikcbcn foglalt
kÖvct'clmcnynek,"

A fcnd hjviukcwis :i kÖvctkczők vi^sgíUatat iy szükse^esse teszi.
Az cmbcri jogolt cs .12 alapvclő .sxabndsagok vcáelméról sxolá, líóinnban, 1950. novcnibcr 4-cii
kelt Egyczmény cs n'/ íiiiho'z t;i!-to-7ó nyolc kiegé^ő jegyzőkönyv kil^ii:dctéseról szóió 1993. evi
XXXI. törvcny 13. cikkc n "Hatékony jogorvoslathoz való jog"-ról rciulelkezik. Eszerint
"lliirkinck, aldnck ;i jclen Egyezménybeil incghatáL'ozott jog;iit és szabadságait nicgscrtcttck, joga
vail ahhoz, hogy a hiizni liiitósig clőtt n jogscrelem hatckony orvo.s], is;'it kci'ie ax cserlicn is, ha c
jogokat lúvatiilos minűségben cljáró s7.ciTiélycli sértctték incg.

" Ax linillcri Jogok Eiiropi ii

liiróság;] a DL'lcour^igybcn kinionclrn; "m Rgyc'/. móny ncm körclczi a tagálliimokac frllcblivitcli
birós,iimk rf hillitasára. 1-Ia azunbnn ilycti liirósiigol; ini'iködiiclt, ;i 6. cikknclt, tcliát a tisxtcsscgcs
eljanís ítltniímos küvecelmcnycínck civcnycstilniük kclÍ."

A Polgiiu. us l'olitik. ii Jogok Ncmxctltözi Egyc7,scgokm/iny;i 14. cikk (I) licliczclcsc - a fenuekkcl
osszlmigban és összcl'üggósbeil megcmliteilclőcii - |ledig iiiegiíll;i|iitja, hogy "A biróság clőtt
inindcnki cgycnlő. Mini. lenkinck jog. i vaii iihlioz, hogy ay. clleiie cnielt bániicly václ.il, vagy
vahimcly pcrbcn ;i jogait ós kötclesscguil a törvény álral fclnllitott függctlcii cs pnnatliin bírósiig
iga'/s'jgos cs nyil\r:mns tíirgynlason bírálja el,"

A fcnuckui lúl, azokkal ösa/.liniigliaii mcgjcgyczy.íik, liogy ,12 Európai Unió -'Mnpjogi CIiiirtiijáilalt
47. cikke ;i hatckony jogorvoslnthoz cs a tisztcsséges eljátáshoz való jog kapcsnn n
kövctke7, őkt't moncljn ki;

"Mindenltinek, akinek az Unió joga által biztositott jogair és szabadság. iit megsértctték, az c
cikkben mcgállapított feltétclek mcllctt joga vnn a biróság clótri hatckony jogoivoslatlioz.
Mmdcnldnek joga van arra, hogy ügyct n törvény által mcgclő.'őcn lctrchoxott függedcn cs
piittatlan biróság lisztt.'sscgcsi;]!. nyilviinosan cs éss'/.cru iclon bclül tnrgyalj;]. Miiidciikinck
biztosirani kcll a lelictoscgE t tniii'ics. itlns, védcluni cs Itcpviselet igunybcvctcléliez."
libből pi;dig y/. kövftkeztk, hogy ;i jogotvosl. iti jog lóte (és aniiak nein csak formális létczésc) a/.

öss'/cs oly;in uum'/ctközi jogbixtositó dokLimcntiini iüml kövutclmény, amelynek Mngyarország nx

cEmúlt évtizedck snrnfi res'/esóv^ válr.

Az AIaptön'cny 'T) cil<l< (3) bckczdcsc szcrint jogszabiily ncin lchct ellentctes az
AI. iptoivcnnycl,



Az ASZ. iv. I. § (6) bckczdcsénck nzun rcndclkc^csc, liogy "Az ÁIIami Szimvevosy. fk jclentesci,
az nbban foglalt mugáUiipitiisai, kövctkcxtutcsci bu'óság vagy mns liatóság elott ncin támadlr.itók
mcg. , :\v. idézctt alaptdrvunyi szabályozással piirhuzainb. t Allitva, cgyértclműcn cs

világosan felvcti az Alaptörvciiy-clleiicsscg fcnnállását, mivel cllcntétcs - többck között -
az Alaptön'ény XXVIII. cikk (7) bckezdéscvul.

Az AIkotm;iiiybirós;igról sy. óló 2011. cvi CLl. tön'cily (a továbblaklmn: AB tv. ) 25. § (I)
bckczdésc lunioncljii: "Ha ,i birónak az cli'ittc foly. linatbilil levíi f.gycüi iigy elbitálása soráii
olynn jugs7;ib;Uyt kcll alksilrnazni, amclynck alaptön'ény-ellcnesscgct cszlcli, vagy
iil. iptörvciiy-cllcncsségct az Alkotmáiiybirós.ig m.'ir megállapítottn, - ;i birós.igi cljátiis
lclfuggcsztésc incllctt - az Alaptörveny 24. cildv (2) hukczclés b) pontja . ihipján az
AJkotmánybiróságnál kczdcnicnyezi a jogszabály vngy jogsznbiilyi rendclkezés
alnptörvény-ellenesscgcnek mcgállapitását, illctvc ;iz nlnptöivcny-ellcnes jogsznbaly
alkalmaz. isánnk kizát'iísiit."

Kzt azonbnn !iz clsofoliú liirósiig víg'/. csíbm clutsisítoti;).

V.

Konkret kórclem mcgjclölcsc

Mint iixt a/. ;ilkoi:m;inyjogi pniins. ; cltijcii is jelcxtem, liítem rcliiit m ÁSZ tv. jcl'/crr rencMkcxósc
nhiplörvóny-cllcnesscgenck inegiitlapítiisnt es így' !i bírósng kcrcsutcl clutasitó vcgxcsu jügscnó
volhinnk mcg;ill;ipít'ásat.

K.til BMlii/iesteii, 20 IS. iiktíber hií 29. nufijáii
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