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Tt<i7tc1t AilítítmánybíróságÍ

A) Az Indirváiiynm is ay. intiflvany azunositasu

I. 
, fa luvabbiakban: indíiványozélj:

a) a7 AIkomiánybiróság ilgyrcndjcrül sziiló 1001/2013. (II. 27. ) AB 'lü. határ>i?at (a továhbiakban: l, g\Tend,l
27. § (2) cíí (4) bekezdése szerh^t, a csaíolt tnegharólmazá.ssal iga/'olíjogi kcpvi^elöjs; öíj^n
b) az AltotmánybírósiSgról swío 20! 1. évi CLI. törvény (a tcn ábbiakban: Abn'. ) 53. g (2} bekezdése alapján.
iiz alkoímáiwjogi panas/í a7 el;-ö fbkú bíróiiá^ cEötl bcnyújíVií,
c) az Alaptnrvény 24. eikk (2) bcke<'dcs dl punija szerini,
d) talamint kérelmél az Abtv. 27 § a) b) pontiaibaii fnglall f'clictclek bckovelkcxisiirtí alapilva

alkotmányjo^i pannszt tcrjc. s7.tck clfí.

2. Az Indílványozó a pana<i7.-)t a l:övárosi llilölábla 2. 0, 43, 220;'2017/S. s/, jogerds halámzala ís a Kuria
Crfv. VTUO, $22./2Öl8/2. sz. határozata ó^ &7. aEapjáií! ^zol^áló űljárás clicn nyújrja be. A KürÍa Gfv.
V11.3ü.522f20!S/2. sz. hatám?atit Inditványuyó 2019. iiprilis 16. napján vetle kézhezjögi képviselííju nyán
cickironikus úton, ig> a Jelen íilkotmáiiyjogi panasT: az A^ft'. . ?ft § (Í), (^) bchetdé.wi vaiamint az
L/gyrend 2S. § (1)-(2) heke.tdésú s'f.críal határiduben elSterjeszlett.

B) Teclmikai térméíi^tílíí bejelüntésck

3. 1. Az Ugyrend 56. §-ában foglallakra rig'i'elemmel az lndil\ányozó bejelenli. hog>' nem köuMreplö, num

járul lin77á adatai nyilvánossáiíra hozal;tl;ihu2. Hozuijárul ;uonbim indifvilnya jug. ilag relcváus (cn\el<el
íartaimazó összefbgiaiójának - ajogs;7abáfyok átról ciöfn rarí^Eoniinal tartétiö - kö/.léséiiez.

:i.2. A/ Csyrend 9,'A § (1) és (2) bekezdésére flgyelemmcl az indíh'ányozó bejelenti továbbii, hou\ a
támadotí bíróí határozat ininfisstett adatot itenrt fítriiiim^, legjfíbh tiuiomása s/crint &'/ á7.t tXiÉ-gelozö eljátás
iiven adatkön ncm érmt.

C) A liatározrttt kérelem

4, Az Indilványozónak az Abtv. - 29. §-ának s. zem elött taitá^ával, az Abt. 30. § (4) bekezdésében és 51. §
(I) bekezdésében fogiairak'ra is HgycÍenunci clÖEcrjctíZlcEI

htíUroy. ott Mrtílmtí:

íi) Az. AlapiÖn.-'ény
- XIII. cikk (1) beke%tfísíb<;n védett tulajdonhoz valójog sére mén,
- a uszte^ógcs eljáráSt valaínint a biróság íüggetienségéiiek, páifatianságának koveseltnényét rogzitö
XXVill. Cikk (I) bekezdéséhen fbglaltakon,
- a XXVIII. C'ikk (7) bekezdésében oltalinazott joaon'oslatho? valo jog megsériésén alapszik. nielyre
tekintetíe)



b) ll.ltárOf'oUan kéri az alapjogi sérelmekt-e fígyi. lernmcl

c) wi A) pontbó) is kitíinően a Fővárosi IlclBliiblii 2.G. 43. 220/2017/!i. sz. jogeros haiáro^ara és a Kúria Gfv.
VUJ0.52Z;2Ö!8./2. ^z. határozaía ala|)íörvcny-clltíne^^c;:;cnck iuegá!!apííását és [negsenímisiíéséf. !:nnek
nyomán kén a Föváro^í IróEötíÍblít új eljárás lőfo!yíatására vslo köícle/. csóí ö rPp. vün;uküzó i;zab;ílyai szcriní
(aminuk Utrtalnií ííereteire vonarktízóan nyil\-an a rltp. XXÍV. Fejezete s.z Írányaáó).

5. .\i alkotmánvjogi panas/. clőleijesztése kereiében irányado $7abá)yok siicrinl a határozoll kcrelem
formulája kHrébcn az Indi(ványom uial arra, hogy :u Alaplürvcns értelinezése és az alapjogsénés
tncgitlhípiíása, valammí a konkrcl bfró] döntésnek az Aiaptöi-véiinyci vntó öyy^lum. ^áríi vonyílavó
alkonnanyjogi Iwlyzet megitélése aj. Alkiitinánybirósái: kizárólagos liatáslt-öre. igy a kcrdcninck e? a/ alapja.

6. A liarórozult kéreleinre vonarkoxó AB gyakorlat által megkivánt, a inegscrtcil jog cs ax aiivagi
<ilkülm(UiyelÉenes?;ég tncgokoiá^árit vünalkozó további, érdcfni okfcjté^ct a/ tíljárási fcÍtÓEeiek Ígt i^ol<'ts>í

kovetőcn rc^Itíttízí.

ü) Az alkotmanyjogi panasz cljárási és anyagi jogi küvetetarónyeirol jclcii üg^'rc irányaáójain

7. Az Abl. 52. § (Ih) é> (4) bckfi'désében fbglaliaknak niegtclcli'icn m illkulmiiiiyjogi paiiasz eljiirási és
anyagi jogi küveteEmény'öÍt az Índtr\iányo^ó üliibbiítk s^erint teijesztí e-lö, iliewe a/ Ügyreiiid 30. §-ábaEi
löglalt nyilaikozaiok szukségességére is fígyelcminel a kövclkszokben iguzolja:

7. 1. A7. Abí. 51. § (3) bekezdése, vaianiim a/ UgyK-m! 25. § (5) bekezdése és 27. § (Í) bekezáé^e aSápjái'! a
jogi képviselíiei a csatoh. iljy'vedi mfghatalinazás legitimálja.

7. 2. A^ ügyrcnd 26. § (2) béke?déscrc figydcmmel itz !nd!i\rányozó nyilatko^sk arráL líogv ^ ügybcn a
Kúria Gfv. V!L30.522/20I8/2 Jogcrös hatarozaíának ífíegfetriöcn crdcníi iárgvahW kilu^éyértí kcrüíí ^or a
Kövárosi TOn'cnyszék e!ön a l. Ci. W. 775/2019. s^áin iilatl. mety tárayalás ellialai7lái, át cs a? eljáras
l'clfilggcsztését Indin'ányo.'ó ji;l<;li [ndilváiiy etóterjesztésévci egyideiűlee a rPp. 359.'C.§ (1) bek. alapján
kértc. Indilváiiyozó kéri továbN, hugv amennyiben az elsöfokü Biró.og a? cljárási ciinck eliuntíre iicin
tügee.CTti t'cl, úgy a 'l'. Alkolmányhíróság ay. Ablv. 53. § (4) t-'ekezdés és a rl'p 359;'C. (2) bek. alapjan jelen
i-tlkoimímyjogi pana&zra tekíniclici a/ eJsofokú Bíróság eijárásúT tüggtí;s^e fct.

7. 3. A/ Lgyrend 2K. § (I) bekű7d<4^c <'ihpj;m íu. Endiíványüzó nyílatkozik arról. iiogy JogÍ ktípviselöjc u!jár)
az ÜBU álta) kiadou clckironikus téríivevénnytíl iga7tílhaíó, hogy a haiárü^iíot 2019. áprilts 16. napján vette
kézhez. Az clcktnmikus tértivevénnyel ki7arólag <>2 elsöfoku Biróság rendelkezik. aki a fclterjesztéskor azt
vülhelöen csatolja. L'gyanakkor az Abtv. 30. í; (I) heke7di:sélicn foglaliakra figyeltíminel Inditványozó
bejclunU, hogy a tániadoít KúrÍai }i^(áro/^tüí 2019. í'ípriiis \6. tiapján vene kézEíe?.

7.4. Az Abtv. 31. g (I) bekcvdésébcn foglaliakra hivatkozva az Indltványozó bejelenii, hftgy a paiiaszban
telveteti alkotmányossagt prüblcnuU az AÍkömróin'bi'róság . " le^jobh íLidon-iasa S7cjr>Mí - scrn ;i konkre^
ügybeii, :icm ahs/trMkt normakontroll keretében (ideérEvc a TV. AÍaplőrvcny-móítosíUi^l mcg:í;!ő/?
gyc ikorlatoi Ís) nein viys^álu'i, A/ Abtv, 3L (IH2) bekezáéschetí jbglaií kizáró ok<?i< iwn állnak femi. A/.

lndíívám'020 a7 ügyben korábban nem terjeszíőtt etö alkoítnányjogi panaszt

7. 5. Az Ablv. 27. § b) ponijában liiglaltökra hivalkozva az Tndítváiiyozo bejflenti, hogy sz ügvben
jogoA-osÍali joguh kinierheite, Eovábbi. érdeiiií es litalckon\ jogorvoííyt y mag>'ar jügs.íabt ilyyk s^erinl

rcs/cre biztositva nincs. A l-'ávárosi [iclí'tíbla 2.G. 43.220i'2ül7,'8. sz. jogcrös liaiározata. éi^ieiiii doniés,
mely az ítUÍííváEiyo/. ó íilapjogál, nev^zetes^n a Eitlajdonhöz valójogái, valíutijiat a tis/. tcyscycs eljárasho/ va!ó
Jogáí scrti. d^ %%en túlEfteiiöőii a jogon'o.^laíi j<g serclmc\'e! i.s j<ir y/.nmiwn, bzeii nlopjogok EIZ Índíványozó
állispwuja ;>/criní fordííott irányban &?. cfjíira. s }ctoiyi^U;s. <ivuÍ ró okozhaínak aiypjogi sérelmei . úz
iiidílvánvozó szájmáca.



I"dh.ra"yozc'. fllásp°ntia s?CTi"1 nem lii7árólae w diáróst mesi, zii"ietíi végrós az érdemi vé^. ilycii
l^úofJW"k^lfs. wmK. W?títw10 k- hant"^""P°"tÍa' ^S"wwS^Í, L- w'é^,m^ég^^.
"'e'yTka2eliárás k"nc"<^*"feJ"e!tés dönlö hatisa van, n^z<tesen'jelenZclben>^lisv^Pc,S
;lnyT.W W1"16 hatórida^beállta ellenírc jogot. ige"yt tudna ervényesteni, , "crt cz kiüíesitené'a
^^ri'^, '(>tt , -Í°Kkövette<ncn>. c^ elveit'es fcllcleleit. t;"nek" megfeldoen ~a "K<T'"Gfv"

L''"^22'Z018/2' sz lmo^^btelen kövclkeztetésre jiit a rPp. 270. S (2)l5. nckcrtelmezésebe^'A
Zpi.J.''u:iH^bck' "sy érde""-'bc" homít végzcsck korét nem korlátozza. a rPp. 270.S (2) be!i. helyes

^mezea: szer"" azt eeyediieS_min*n ü.in'bc,, klilön kell eldönteni. A r. l'p. 27B. § (3) bek. ncm azért
S'!, te'uelesre,. h"ey. ;'.. rllp; 270'§ (2) bek-ben "'%lt>gal:"azott'ilgv é^.ncb^'^zott ̂ 7e^ k>^

imahbúl clkiilönít cgy csuportoi, mclyrca megfeleloei) aíkalmazás-kovetehnénró'i, :ja'clü;"ci-
a^nba", "em^len" a7t; h°Sy. eze" felünw tellene a2 adoc egy vonattozásatai i'Asgai^ho^'a'l^ou
!SS.,i". adott. "gy i'''5emét'"""c'. . l<!le" esetb<:'" aí Inditvanyoro álláspuntja'szen^t'a'KúrÍa' lamadotl
vc?zl'sebirosás'. u""1 nem. en'<'nyesithetö kfiveiclcsl tesz érvénvcsflhtfiövel melv anvatti tei temwszetu'
jogve^io , dö múlá.iával áll be. fc-z pedig icljes ménékbcfl az Q-Q- erdemél bcfolyásolja. "' °'''~~

^. d?S.mo josa!l. 'cli". '"crtckt>CT sérti-sértllcti iu .* ""atarós is, melynek soran a polgári eyárásrend
cl! "°dfílÍis'"i"bá!y'* f;ii'árólaealiitólc/ő hálrán?-ára tenninck énékelhetok, noliailáspmq. iSerKitw
;>OT. az,.atóbbrendtí'kezettJ"gii7abá!yire"ddkc?c;><Anek- sel" PediS n polgiü-ietiárasrcnd''clvc!~c<Í!ia"neni
^?j>ld'i. palutla"-es "s':lesséeeii el")r;". a .. fegyveregycnl"s4 elwn'^vú'pemindaz ̂ OT^^ fcnli

cen anyagijogi s/abályok mellett-an kiegészfve. " ~ ' ,, -r--..--.. -...

J^"^.^btv;ÍI"§-;ba"fogtaltal<ra lliva(kozás?;a' a^^ndílvunyozó bejtíciiii, |,ogy az eg3. idi Bgybcn vald
enniellsége megallapílható. mm ax iigy alperese. Ennok lényer a tániadutl liataroztíok'Í.. Íga^üa"'

l'. A2. iA'"v;29;. s"a 57er""Í ':Tdemi alaPtfi"'<:-n.v. fllene..iségef.- au<z a C) ponrban a k<:.n;lem alapjakéni inár
ín?tólt. ;'!at;'OTVÍnyi-rCTd<;tecsck konkrét SCTUlmet -a2 l"dí'Mnyoző'7torelmi^nwj^Í"mdokoiIs
^rcbe^.. ehwtmak. ;.;Ka7.a/ E) pont -. kcrt;tóben fci1 1 fc'. 'K6ve;ve*a20"ban"a7'Ab^. "ts''^Og^<T
S!"Íkailae e8vmáí'1 álfedo- rendcl^éseit. e poiiiban usszeföglalóa. iuiaf.irraThogyabÍinságaS. iwfotl
?Sto, azAtal't"r t'ysz^?. ?S. FClcláséSI;el"eli^'"i"'KÍ'aXHÍ^kI'a)'bekezdé^
Sg'alróhydwhozvalóJOS!Kl- a xxv".1' dky" ̂ '"^^"vedet^i. izte. Kees'cljáiSio^ aftggctl^^
S"to..btmMglw"'116-i"8ra' vahlm">t a (7) hck"désben rög7 tel( jogun'míatlKW"vaiö'jogra'Zi alkozo

reiinciKCzéseket sértcilc mcg és ez^cl a s^-mélyesen érinidt In,.l(tványo7ónak alapjugj s?re!m'et'ofco70t<.

"A.z-a.'k'''!'"a"-yj 08 pa"asz ?. syakol'i'lt saTinI el. Íáró'" jellcgunek tekintett - bcfügadliatósági feltótele a

;'donte? énicmbe" bef"l>'ásoIó. alaPtörve"í-';"Messég-'vaiy u "alapvető atkotmanYju^jeleiitQseBfi
i-s. -száinoscscibCTkonjunktiienénelmezett-incslcteis'. ' -- -

, ;, iTt>c". az JnditvAnyo2Ó utal arra, hugy a tániadott Kuriai halározat. ieleii (leyben a dontést erdembeii
}:^oh^('^8rvé"y :e"ene<[>CSl'*-z vezet Ha ugyaai, " Kúria'ajclcn'iigvben!a'reva;^'Ító)őh>bki"2^G'
'<"';-~";:"1 f'*' sz--Í08er0'' haiitrozaiát-inely >i (.. Ijarás erdenii lcfolylalástilTendetie el- ncm Itíkinli az UBV
c'.<lemeben hwl^vísM S k a rpp-27a5 (2) bt'k- S7crmt- akkor e"el lehetövíteszi' inegin:itjajeien nff. Sn
ayclc-vüllkövetelcsbiróságiútonvalócrvcnyesitésének lchetö.icgét. "' " '

9, 2. Ez alapvetöcB olyan uj hety. -ctct eredn)éiiye?cit az liidiivanyozó sniinára. . inielv annak eilenérc
'wgl!yti""a"tíbása"PCTI" lt;IPeres ''""'ira az 'geuyén-ényeMKÍsi, houy a keresetitidiiásrit(, K Inditványozó
m"daosa"hai';<n;ilja.eztafb8al""li'me"a cl'(v- "i'>1 l°Sal'"a--) röMitcil 60 napos~awagiíogijogvn,u

li. il.indö már tíllell. Kihaiásában ez az Iiidin-ányO TO tuliijdonániik k0zvulcll''e^ tilatoazOT'el^n. kát

edmenyezi, aini atapvciö atapjogi kérdcs, Ei: az "eredmétiy" ncm kuvetkezett volna Yw'akkw, ha a bírosag
E!bkSla lA laptorv<:"y,. R' cikktíbe" li>elatoknak mcgfclelöen jár el cs sizem elött'"taiT)a'a7~'aia;w
fejezetben elöíit eljárási alkutniiinyosságra vonatkozó rendelkK-ewkci. " """ '"" ~~"''~ ~ ""''.''"''

?;.3:. Á-/=l"dílvám'°m. álláspo"!Ja szel'"1t - f1Sy<.'lembe véve az Alapiön. ény 2S. ciklcébeii tbglalt, a birósígra
Mtel"OJOeértc'"":zési fclauzulát. 's - <". "sm "U|;án a? Indilviinyozó egyedi Ugyibcn alapv^tö alkotnuinTOs

.!ele"K'"8" l<cr'lís- ho<ya'"'?""y'b"' << Fővárosi ItélAlíbla nciu CTzékeÍÍ'art, hSgy'a'felp^s'jogveiizteseaz
jogszabálynk alapján kétstglctt.-niil t'ennáll. akkor a Kúriának

;lper
az



jogszabalyokkal ellentctcs. liclyleleii jogi ko\'erkcztciésél . ' ki kell igazitania", mcly mar onmagában i';
dcgcndő ahho7, hogy a fcÍüEvizsgálartaE tániadoíl vég^é^í ^ ügy érden^ébcti hozoii vég^ésnek tekuiiíe és
vizsgátja muu. Inditványo^ó áltásponija szeriiit, amennvibc'i egyérlulmii jogszabályi rendclkc?és alapján
iinyagi jogi . iellcgu, jogve.'.aö határidő (úllcpíse áll t'ent egy ugyben, du cimek (egyébkéni az Indin'anyo/ó
állá^poníja szerim Íuvatólból köÉeÍezö) ílgyelefnbcvctcl^ a niá&odfokon diáró Ri'róság incÍJözi. ükkor a
Kúriának azon pervc-zciö viígzést. niely a jogvci. ^lés elk'nrre az |ier érdedii tárgyitlásara ulasit. az tigy
érdemeb^ísi hozotí vég7és.nek kcll íckinteni és aiuial; clvéűczni n fetülvizsgáiarát.

(Az R cikk es a 28. cikk ertelemszerüen ncm az alkolmányiogi panas; alapja, iiiinlhogy a gyakorlat alapján a
paníis/öi:; czekre nem hivatkozhai^ csupán 32 aikotinányos cn.-vlcs rcyze.)

S.) Az alkotmanyjugi panasz anyagijogi fellétflri részletcscn

I. Az alkotinaiiyjogi panasz szempontjából is rclcváns tónyek

10. 1. A pcres i'dek kozött a 17, Fpk. 2790/2015 számi->n fhlyri t'cls. ^ámuli'ui cljárássat összetugaésben, azzal
smros oksagi k'apcsolaiban a felszáinolási eljárásra ki.íiirólayosan iíletékes bírósíg (Fovárosi Törvcnya/ék
Ga?. (Ía*>ágÍ KoHégiuma) elöu üit. fci^záinoiási per ináu!r a Csiv. 53/A. § (6) b^k. alapján. Kzí m^geiozöen a
felpere'íjctűií pcr döfeítetekkéíU a? aipcnjsscf szemben a vezetÖ íis/í'iógvisőJÖ fcleiösscgcnek megiUlt Sptíásíi
iránti kereselet elöierjesztefte, abban jogeros dontés s7ülclctt s'/. intcn a felszámolásra kizárólagos bíróság
eiöti a 24. G. 42. 341/2016/4. számon. A f'clszámolási eljárás befejezésének kflraéiciulc 2017. máreius 1.
n^pján lörtént meg, nitíly kö'/zcíéleIÍ kötelezőttségcf a t^> szánHi vegzéssel reiidelíe el a felszámolást hi'róság,
A közzététet napja Jrtcn (igvben kiei^elt fnrHo$?.ágú, % pi. '.rmegsnmtetö vég7ést ho7Ó I. fokú Biráság
rög7itcnc a pennegszuntetés indoklásaban ezen idöpontot.

10. 2. felperes a kiweiéiclt küt'etoen alperessel S7.cnibcil ;t C>l\. 6. §-ba és a Csn'. 3 3/'A § (6) bek. ülközoen
fízetéii mcghagyás útján érvényesKCKc igcnyet. A lizetési meghagyást t'clpcrcs 2017, ilprilis 4. napjál
megelözöen nyújlolla be, a fizetési meghagyast. > kö^jegyző 2017. április .. !, napján bocsátom ki. A? alpcres
.i fizelési meahagyással s?cinbcn határidan 1>IUI ellcnininndá'. sal cl(. így .st ugy 2ül7. június 9. tiapján perré
alakult, azimlwn felperes keressri ki.'relHiét nrm a Cslv. .U-. l. j <(>!. bek-ben elöin kkárólaysan ítleiéke',

hí'rwáglwz nyújtofía he.

10. 3. Felpcrcs kcrcscli kérelme a2 általa vilasyioil ilk'leltcsség szerint a Budapesti XVIII. és XIX. ker.
fííró^íghűs: 2017, JÚIHÜS 14. niipján érkczctt bc, inety hjróság 201?. július> 5. n;ipján kclt 4. P.
XVIII.21. 042/2017/3. száinu vég?c.sevcl iliegálliipilotia hatáskjre (és egyébkeiu illetékcsscge) liiáiiyit is c.-i a
pert áttene az ügybcil kizárólagosaii iltetékes FövArosi Törv. inyszck Gazdasági Kollégiiunához, az áttcvo
vegzéí 2017. íiu^uszíus 2. tiapjít/t emefkeüi'tt jügerffre^ ezl kjvetöen érkezeu ineg a Fövárosi Töívénysp. ék
űazda.sági KoiÍcgÍumáhüZ. Mcgállspítható tchát, hogy ü fi/éléíti ineghagyáii büiiiyájéásáaaií iiapjától ü
licresellcvél attctclcrc vonatko/. ó végris jugerórc emrlkedí'scig cs a kcrcscti kcrelemnek kiiárnlagnsaii
ilkíélíess ÍovárosÍTörv'cnyszékré ífírténo bücrkezcscig IKiíiqfí tclt cl.

10.4. s\i I. fokon eljáró Fovárosi Törveiiyszék a 2.0. 43. 220/20t8.''X. sz. jegyp.ökonwcbc foalali vca?cssel a
pert inca-y.unlctic, azon okból, mei-t a t'elperes a kfresci bcnvújtgsára irányadó, a Csn'. 33. §'A (6 ) bek-ben
töglalt anyaai joei jellesu. joej^íS hatándot elmula-sztom A Csn'. 83. § /A (4) bek. alapjáii a
Csöáförv^ny idöátkipoti váito^ássi rnitítt u feiperesre n'áriya^ó kgweif>c>fíyi i/tási határidö 60 napo^ voü,

meiynekkazíiőmípjají'h'n eseíberí afe^ZíWíf)lá\- hiíjejvzib^ kőzzéíéít3 !óih'k napjü vo/í.

A jelen jlgyre alkalmazaiidó - 2017. 06. 30. iiapjáig hiildlyos- Csfv. rendelkezési aiapjan t'elperesnek a Csn'.
33-'A. § (6) bek. siapján 60 napos jü^vcszíö haíáridö aiatt kelien henyújtania kercsctt kcrclm^t. A 60 n.-tpo^
jogves?:tft hiiráridő JcÍcn perbeli eserben a Cégköy.ÍÖnybcn iörlcnö ko^zéléié! napjától számitandó azaz,
20E7. 03.01. mipjáloí, leháí ü kőresectővéEnek tcgkvsöbb 2017. Ö4JO. napjáig a perre kszárólagosan stieíókes
FSvarosi Törvényszík na^dasáfti Kullé.eiuniához be kellen volna érke?nie.

A Cslv. 33/A. j; (6) bek. atapjiin a hitelezö kcrescttcl kérheii a Cstv. 6. §-a sxcrinl illdckc't biróiáiilul. ho^v a
koráhb<m rnar mcgá!!apííoíi íeieiösség ala|)játi ináras?ialja a^ adös volt ve^tőjéí, a felszámoiási etjárásbaii
riyifvííiitanásba vett> dő oíl incg ncm tcrüh köv^elésének kiítzetéáére.
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PJE határozai pedig rógziti, liugy: .. Az anyaiii juginak minosillö hiitárido a jogjrodalom
inegállapiiásai szerint jűgveszto, vagy eliíviilési jellegu haiárido lehet- A bírósSgi eljarást nieginditó
keresetlevél vagy kérelem késcdelmus benyujtasáról szóló 4/2003. polgári jogegységi liatáro/ai - a
jngirodalomban és a bírói gi'akorlattian kialakult álláspuiiln.ik megfelelöen - cgycnelrouen akkéiii tbglall
állast, hűgv a jogszahályban incgállapirott kcrc.tdinditási liaiaridő ncin a bfrósági eljáras részc, az az anyagi
joghöz kötndik és mini ilyen szükscgképpen anyagi jogi temiészetu. A kcrcsíllevélnel; a biró.-.ágho?. lörtciiö
ben>újl;ísa iiein pcrbcli cselekmeny. A birósági út .sr. igcirrórvcByesité.< ijnállu sziikasza. A; cnilitetl
polgári jugfgyscgi hatírozal lcszogczte, hogv- a jo^'csztí's . súlyus kovctkezinénye csak a jugsa<baly
kilcjc.cctt rcndelkfri-se alapján állhat bc, A jogvesztéssfl nem járó anyagi jogi haláritlo eléviilési
jellcgu .,.

"Anyagi jygi haiárido csciiiben a 4/2003. PJE és a jogirodalom álláspontja is az, hogy a birósági eijárá-'a
incfiinditó beadványnafc a hatariUS utoisó itapjáii, a hivatalí idö vcguig a biróságra incg kcll t'rkeznie [Pp.
103. § (5) bekezdes]. IIyenkor a?. cljárá>t meginditó bi.'itdvány vonatko7ásáb<ui nem alkaltnayliató a pcrbe!i
cselekminyekre ir.inya<ió r'p. -beli reiidflke/. és, miszerint a hal iridö neni tekintheiy elmulasztonnak. Iia a? a/i
beni. újló szeinély az iratot a liaiáridu utolso napj.in ajánlolt küldeménykcnl poslára adja |Pp. 105. § (-1)
bdkezdcss],
A fentiek ala[ij;tn az anyagi jogi, jogvesztö határidűl nem szakilhatják meg különtelc cljánisi csetekmények.
Anyagi jogi határidöt eljánisi jogszabaly is incgátlapidiai, ebböl következoen a Cslv. -ben meghatáro70!t
haiaridűk voiiark(V/. as,iban is ininden uselben vi7.sgálni kull, hoay a haiáridu anyagi jogi vagy eljárasjogi
hitláridönek minösül-e, azonb. injelen escibcn a Cstv. 33. g,'A. i'6) bek. ebben a kerdcsben egyértelinü. Abliaii
S7 esuiben, ha a haiárido aiiyagi jogi tfnné..izetíi, ugy a Csn. 6. §-a (3) bekezdésének viss/Aulidásu . 1 I'p.
szabályainak alkalmazharóságifra. nein relcvins. A Csn'. 6. § (3) bukezdése ugysilis cljárási kerdésekben ulal
Vtosza a Pp reildelkezéseire, mini otyanokra, amclyeket a C'sn' killön suibályozása hiáiiyában inegfeleloen
alkalmazni kell."

A Csn'. 6. § (3) bek. úgy n.ndelkezik, liogy " azokra az eljaráM kérdcsekre, amelyekct c lerveny kiilön mm
snibályoz, a Polgiiri peiTendtartá>ról szóló 1952. evi III. törróny (a toválibiakban: i'p.) reitdetkezései - a
polgári nemperes eljárás sajátosságaibdl eredö cllCTesekkel - niegfeleloi.'ii ü'iinyadóak ..........".
A joeegysiiui döntésekkel kapcsolatosan elűadom, hoey a.'.ok a rendes birósáaokra nu/.vtí külelezoen
alkalmazandók, ncm mellozlietok. Alpcres fe]kbb??esi ulltínkrrelinében i< liivatkozott a relevan.s joseayscei
döniesekre.

Magyarors. cig Alaptflrvcnyinek birósagokra vonaikozó 25. cikk (2) bek (korábbi (3) bck. szurinl: ".A rei:des
tiiróságok dönlenak bümaniigyben. maganjogi joKvilábui! n lön'éin'fieii mrgluiiáro-.oil i'g}'i'lj iigyisen. A
rendes */ni,tóy> szen'eiel legfSbb szerve a Kuria, awfly hi:vn,\liju a rc-mles bíróságfit Jogalkuliiwiásáiwk
v-Syséyi, a rnuies birúságokra kSielew jagegy ségi haliírosiilüt hot."
A fentiek swrini fclperes nein hivalkozhat arra, liogy a l'p. rendelke?ésci s. y.urins volt köteles eljárni cs a
inaraM-lalási összeg inistl csak Hzetési nieghagyás titján nyújtliatUi vulna be a kereselit cs cbbcn a rós.iében
lcljesen tévcs a Fovárosi ItólSliibla érvelése is, mert a fenti rendelkewsfk atapján a felpirc.-.
igényéivcnycsítése eseién scin az 1-inhn., sem ,t rPp. íizetési nieghagyassal kapcsolatos szahalyai ncm voltak
felhívhatók, mcrt ahogy az I. fökú Biróság a permegs/. unlelö vészésében rárnutiilott- a Csn: jeten /wrheii
spt'cioli.i: siabátykriil eisődíegesen AA'Aotó fel, a rfp. nv'igollt's rendelkezé.'iet a ('yl. 6. § (5) bek alapján nem
hlvhalok ffl. inerl jrlv. n perre a C.'.ur. 33. ,W. (6) bek. niiiil lönviiy külőn .uahálynzásl ad, ify e: a:
vlsw/iege.'í-.
Jelen eseibcn a C.stv. J3.!}'A(6) bek. alkalniazása a? elsodleges, mely a rPp. 6. § si'crinii bfróság elött irja el6
a kereseti kérelcm (is nem tnás) hcnyújiasiit- expressis verhis a jclen per kizáróla.e kercseii kérulcmmel
indilhatósáeái i$- is a 6. § (3) bek. srwmt az eljárási kérdésekru clsödlegesen a C;sr<,', aikalinatíisát rundeli el.
liniick megfelelően a7 cgy.lktan meghatározon igínyen'ényesités (keresec, incghatiirozott felek, inegállapítási
per elokérdcsc, kizarólagosan illctckes bíróság, jogvesziö haiiuido) szabályai syerint voll költíles feiperes
eljárni, az h'inlm'. rentlulkezéseijelen pcrre nem hívhatók fel is iicm is iilkalmiizhatók, de a II. f'okú véezcssct
nem érintea- valójában álláspontum szerint inkáhb rdcvans - í'p. 313. §, 3!4. g s^abályai i. i.ni it Cslv. 33.§/A
(6) bek-e viszonylatában.
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A tisi'tesscBcs eljánis ki'rdcse

Az Aik"<*tm'tnybiro-'ág gyakorlata s?erinl a bimsáalio. ' való ho77á(CTes melleil a-f ctjárás minósege is
alapveKÍ jeleiitúségii alkotinányjuiii kéfdés. A/ AlkotmáiiyKróság a - IV Alapforvény-inóilusilássalnem
énnii.'K - 306S/20I3. (III. 14. ) AB haiároziitában és 7,/2013. (III. I.) AB hatámyaiiban a jogatlamisás.
jogbizionság. tisztoségt.-s eljárás kiircben tennQnolla korábbi tiaiározatainak roluváns lénveBei.

A bitósághoz való hozzáteré'i joga azanbaii ncm korlállan. hiinem az aiiyagi és eljárási jog^. ibályok szabják
incg a kereteil. ekként a hirósagi út lehelflségét ely.árja az oly<-;ii fél clul, aki olyan haláridőt inulisa el. iiiclv
jngvcsztö.

1 U. Az Alkoimánybirósiig ,> 7/2013. ('III. I.) AB Iial.iiruzatában a koniinuilást a? alábbiak szerint emsftclli.-
meg: ,. A; efjáras tiszlességének alkolroáin'os k'Ovelelméiiyreiiilszeret a 2011. dccember 31 -íia haiálvban volt
Alkoiiniiny 57. § (1) bekezdíse ugy fogalmazta incg, hygy 'a birósáa elött mindcnlii i;syenl&, és

Alkoimány
etlcnc

üggetl<?ii és
.i'llja el. ' A 22'20;2. (V.

. ) AB határozai úgy fogaliiia-/, hogy az "Alkutmánybiró. <ág az ujabb ügyckbi.-n felhasználhatia . uukat az
írveke't, ainelycta az Al. iptön'eny hauilyba lépésc elöd hozon líoriibbi határozara az akkor elbiráli
alkotmáiivjogi kérdíssel összefuggésben tartalitiazoll, telteve, hugy az Alaplflrveny konkrét - a/ eluzo
Akoimányban foglaítakkat .uonos vagy hasonló tartalmú rendelki;7i;sei ís értelinezési sziibályai alapján e?
lehetségcs. [... ] Az egyes intézinciiyekröl. alapulvekról és rendelkezésekrol kialakiton ertehnwss >
tialározat.iiban ialálharó iiieg.

ll. -t. A? Alkobnánybiróságnak ayokra az alapertekekre. ctnhcri jogokra cs s/. ibitdsiigokra. lovábbá
alkulmányos ini&mcnyekre voiiatko^o mcg.'illapitásai. ainclyek az A laplörvenyben nein viiltoaak mea
alapveTődi, érvényesck maradiiak, ' (Indokolás [40] [41]) Ay. AIkutmányblroság mindezek alapjáii a/
Alaplürviny XXVIII. cikk (!) bekezdésebcn tbglalt szabály enelniezéscko!- iráin'adónak lekiiiii a
usi-h'sséges djáriishoz fümdS alapveto joggal kapcsolaibaii kimuiifcáll korábbi alkotniánvbjróiági
p^korlirtut. Az Alkoimánvbiróság a lisztességeA cljáráshoz valo jog lcnyegérol kiiilakilutt állásponijál elvi
jelentöséggcl a 6/1998. (III. 11. ) AB lialározaibaii (a tuvábbiakban: Abh. ) foglalta flssze. Az Abh.-baii
nicgfogalmay. oil megállapitásokat az Alk-otnrónybíróság utóbb lubb döntéséhcn [5/199'J. (III. 31. ) AR
határözul, ABII 1999, 75. : 14/2002, (111. 20. ) AB hatarozat, Anil 2002, 10), IOS.;' 15/2002. (111. 29. ) AB
határow, ABH 2002, 116, llii-120. : 35/20U2. (Vtl. 19.) AB haiároTOt, ABH 2002, W. 211.1 u
niegcrosilette és gyakorlatta tbrniália.

.

; 8 kie"'elend<), bügv' 7/2013, (III. 1. ) AB liaiámzaibiin az Alkoimanybirósáe kifejtene azt is, hogy
A!ko(n)ánybímsig az uj, alaptöivényi .<7intii leladatánat., a bírái döntésA Aiaptun'énnyel valo
essíhangjáiiak vizsgálatakor >z Alapttwvvnyben incgt't-ig.tiniazolt lisziesscgcí tíljárás aikonnányoi.
ktivcfelniényreadszereiiek elemeit alkotmányos mvreeként v-es7Í t'igyelcinbe.

11.6. AzAbh.-ban kimunkalt alkotm.inyos mérce cnclmében a tÍ!, ncss.vg.u& eljárás (fair trial) kövclelménye
az eljárá'yogi garanciák crvényestilésé! is felöleli, és cgy olyan minóségcl jelenl, amelyet az íljiírás
egés/íni.-k és körutnrónyeinek figyeli.mbe vétetevcl Ichct csiipaii ineeiiulni. Ebbol kövctkczöun reves
részlels/iibályok hiiiiyit mian íppugy, mint ^'alanicnnyi részletszabály meealkotásának dacáro lehet eev

cljiiráii mcltányialan. iga7s, tglal;in vagy ricm tisztességes. \í Alkotinain'biróstig gyakorlata s/erint ;>
tisztességcs eljáráslii)/ valü jog magában l'oglalja .>-/. alkotmánys7ftvegbcn kit'ejezerten neiti nvvcsílett
bíróságlio? Vitlójogvalamcnnyi fellételét 'is. (ABH 199S, 91, U -99.)



AzAlkotmánibíróság értdmczésében tehát a liszlességes eljáraslioz fúzödő joe körébe tartozik a haickonv
jogvcidelem kőveictménye. amcly szerint a jogi szabalyozással szcinbeii alkotinanyos igcny, hogy 'a

perbe viujogokról a biróság érdemben dönthessen.

Onm. igában a birói ut igénybevételénfk fonnálk ti iziosítása ugyanis nem elegcndö w cljárisi garanciak
leljesedésíhcz, hiszen a? alkotmányos s/abályban elöirt garanciak éppen a/1 a célt szolsáiják, hogy awk
niegtani'is.-ival a bfróság a viglegesség igcnycvel hozlia.'snn crdemi dontést. A (isziesséees eliárás

ilmAnt. lehát inagábím foglaljaalullckonybímijogvédclem igényét is.
A. ti.<;7tességes eyárás itlkotmanyos kSvetflméttyrendsycret kielegitó h'aii;küi)y birói jn.avcdulcm pedig attól

  
hosy a7 ey;irási S7abál}uk ertelineben a biróság niit vizsaílhal fclül lleeulóbb meserósítve: S'20! 1. 7ll.

IS. )ABhatározat, ABH201'1. 49, 80 !!!. ]. " -----. -. -.. -o--->-....... - .. -....,.

li-7. Az^igy fclfcgotl érdeini clbíralás kovcittlményével ncin iill ellentétben, hogy a hierarchikiis bírói
".':"",ezf;t, " ftíl, sóbb. s;""tt'i biroság a határozatot ho/ó biroságot új eljará.tra utasítja. é., a perjogi uahiilyok
nsyelcmbe vételcvcl konkrétai> mcgállapits.i a'i a bimságo) -is, amelMiek a iiicsismeteit eljarást le keli

latnia^ A n.-ndkivuli peron.oslat esetiin viszoiit ineg kuli'in erdek - a? id&zeriiséz kovetefiniinve is
megkiviinja, hogya^cndkivuti perorvuslat során eljáró felsöbiróság s/. iigy megteÍclo alkytmanyos garanciák
w}tu ',"' .. t'ib"'!ila;sáról" <" hatáskari sziniet inegliatirozv;i cs a inegistncljcs lartalmi kert'tcin; a jogsa-rii

5 n)c!iho-"^köreben iranyimnaiásl advajárjon ei. A Kúria ilycn lartalnró döntcse a jogbiztonláa és
iszámitható jogalkalina/á. i követelménycre ngyeleininel kel iranybail ií köti a meetíö?<x'n eíjárt

hirósátrokat: a) cgyrészt a tncgisinéllésre kijclült birósag a dcniiishozatait nem horKhatja eí: b) inas biréí. ág
tí21 a döntcsi ís az azt inegeluzé bizonyitóíi kompetenciát nem vonhatja el.

;!!, A/ E'IEB-"'"!< * li;fidi;s'i<'g<> cl.i.irásra vonatkazó, a poigári ugyckbun irányado gy.'ikorl. tl. l szerint a
pol;mjogijogvil;ikban érinleu jogokat illctöun a tisztességé, cljírás'ket alapvclö ruKetele. hogy a bir&ág
rcndelkezzen jogosullsággal arni. hogy az elóje leijesztett ügy összes tény- és joekcrdeséveífogBltoxliasso^
. (vB- Woningen v. Tbc Nclherlands 1996. Vl. p. 2ni5.)

A jelen ugybcil ehhez a inerlegeléshe/. iiijnácnképpin ho7?.álartozik annak az aiapkfrdésnek a
ilaia, hogy a felpcres által indílotl speciális prr inilyen fbrin.iban és milven határidő aliill

11.9.
vizsgál

fcezdeménye?heto.

,
" , , AZ el')árá1' t's'ill::iséSét súly"st>n sei'ti. ha a birőság úgy ho?. duniést, mellozi alapvclo jogszabályok

. (c!hívasat' "c"\ ''eli öiis;'c a l'-x E<?""<íti:~t a lex speeiálissal. ;>? iig5're releváiis cs kotelezöen alkalinaya'rKtó

A birói niggetlensíg ís pártatlansiig kcrdfee

12. 1., A haiáskör elvomsjjlalmii a_birósági s/crvezetbei), nein c.. up;in az Ataptörvci. y Bl cikkeben föglall
joatetonsiigi kerdés A hiitáskor telcpt'liiscrSI az orgariilius törvénynek ininusüló. a birói sicmwuc

yo natko'/ójogszabálvokun !űl, az eljárási lönéiiyek rendclkcínek, s ez tbntos resze a tuggetlen és pártallan
bírósághoz való jognak, aintíy , u Alaplfirvciiy XXVII). cikk 1. 1) bekezdése alapján minden (igyfeler

Butpuium nyujivo. iiiKoii preierenciaiis (hitelezöi) erdck'ckct szolg;
határo/at, csakis mc.aalapozott és leliciőseg szerint a? igazi.igos eredniényíte?. közel álló döntés. lÍa a
hicrarehikus ji lroi sy.urvezetben a lcgrebb birói foruni lönényen alapulo romlelkezését az elsodlegus
duntéshozaiali róruin részéml nyillan telre lelicl tcimi, az mindt-n, csak ncm tisztességes cljárás.



12. 2. !\i Aikotmánybiróság gyakorlala sy.eriiit a ritggeiien i;elkczés fellétel nélkiili alkntniányos védc-Icm
alail áli, idcénve a birói syen'eyeten bcliili, a biróság beli.8 fltígcilcnsegenuk követelmínyét is. A?. itélkezési
tcvckcnység esyetl<:n irtegnyilv^niiiása sem iieikuiö/hcíi az igazyagszolgáJíatás rcndjct nicgííaiáro^ó
alki-xnianyi garanciákat. azokat a liatáskflri és illetékességi ?zabályokat, ainclyelt a müködesélwn xekintett
igazsag57olgaltat;isi szLTvezetet is kialakitják. Ezuk ug>'ani.s tartalinilag az[ jeluntik, hogy az eljárási
mivén^ek a meghatározoit ti'pusú (igyckei, az Alaptfin'ényiick nicgfclclöun kiatakitotT igazságszolgáltatási
..izinteken clöaitósen és absztrakt .ii-abátyok szerint, a Swák egy ineglialaro^oit csuponjára bizzák.

Y;t szoros kapcsolathan átl a birói tuBgetleii.-cggul cs párliitlansággal. meit elozetesen kiyárja azokai
manipulaiiv mcgoldásokat. amelyek sr. alkotmányos védelem alait állo ti.sncsségcs cljurá!; kövelciménycit.
a/ (igvben hozottjogeros dQntus jogszeriiségét- mrgysy. eruscgcl vcszclyezietik.

12.J. Az Atkolmánybiróság s-'áinos halárözatában értelnie7.K a birói Riggetlenség és pánatlanság
kövrielményét, s a kontinuitásra irányadó - konibban hivalkozotl - döntései sjeriiit czck a hulliruüitok ma is
irányadók. [Igy p!. 53/1991. (X. 31. ) AB híKározat, AIilI 19'/1, 266. 267" 38/1993. (VI. 1!.) AB határozai.
ABH W)3, 256. 261" 17/1994. (III, 29. ) AB hal.iruzat. ABH 19<M, 8.!. Stí.. 45/1994. (X. 21. ) AB haiározat.
ABII 1994, 254, 356, 627W1993. AB határozat, ABII 1997, 767. 769.. lcgulóbb a I3./2002. (III. 2U. ) AB
halározat, ARII 2002, 85, 96.]

2. 4. A 286'B;'I995. AR liaiiiroziit iitalt atQn.-'ényes biróság 57. § (1) bekezdése sxcriiiti kövclclinuiiye es si
Alkotmány mas rendclkezései közi-itli öss'/cfugeésekre. E szt'rint: "A lörvenyesen megalakitott és niűködi'i

biróság követelményc, valaminl a hatá-.ikimlvonás til;ilm, i egvben atknunáiivi. iilftvc alkotniánvos
kövctelmények is. (ABH 2001. 795. 797-798.)

12. 5. A 9$3.'B/2ö08 AU hararozai rámutaton arra, hogy a birói ..riiiigetlenség és pártaitansíg kövctchninyu
iu etjárás alaiiyai s.iámára jeleiit garaneiá!. Az eljáraiii bizto.sirékok - ininl peldául a kizárás iiitézménye -
a7.ért y/ilkségesek. hogy a7 iga^gxlási jetlegü beavatko;ás haláríiil a szen'ezeien belül kijelöljék és a
szervezetm kivül is liilharóvá, egyénelmüvi leKék. Kovetkezésképpen a 'törvunyfs birótól való elvoiias'
tilalma is - az önkényes Ugycloszli'isi renddel szeitlbcn - az eljárás reszlvevőit inegilletfi bÍTianÍB-'k, aniinck
csak fgyifc eleme a Bsyi. sAibilyaira é|>ulo i>?.ölg;ilati béoszlás ... zisztémaja. Annak tnigilélcsekor, hög> a
fconkret iigyben ki tekíntlietö törvcnyes birónak, ugyanilyeii s'illyal junnck szamitásba - töbhek kozött - a?.
djárasi torvcn>nek a hatáskörre, illetekességre, a jogorvmlati reiidro és a tisziességes eljárás
kövcídmenyénck bizxosiíásárá v<?iiíitkozó íovábbi rendetkezései. Ar pcdig cppcn a törv'cny elani egyeniö&ég
iirvényesülé'iét s/.olgalja, hogy az einlfteii jogsMlbályok mindenki szamára otyan biró kö?n;niű)<'it)csct
garanlálják, akitol az ügy tárg_vilagos megitélése nyilvánvalrian clvárhiiló."

!2. 6. A hierarchikus szervezeti stniktúraval egyiilt járó, IsompeKncia-elismcreserc upütö kan-icr rendszerii
birás-kodás eseién az egyik Icgközvullenebb veszél)tj<:lent a birói t'uggellenségre, ha a birósagi szintek i>em
tarljak be azokat a azcn'ezeti és eljárási s/'abalyokat, amelyek egyébként m ügyfél syámára garanfálják a
kÉszámjth^ó rcndben és eiiárásban való Ííclkezést.

12. 7. Az Alkotmánybiróság korábhi haiáro/aiaiban elismerte, liogy a jogági .íajáliteSiígok figyelembe
viSfdcvvl a tételes jogban kidolgozott jogon'o&lati eljíni. siiak alkudnányos jelentösége van JW/ÍOTS. (XI.
27. ) AB liatánwat, ABH 1998, 372, 382. ; 46/2003. (X, 16. ) AB határozat, ABII 2003, 48S, 502 - 503. ].
1-hW ktívelkrzoen a tiszte'tsegcs cljiinis kövelelniéiiyeit a (fi.-iorvosloli etjiirásra is vonatkoztatta, abban az
crtelemben, hogy '&'/ alkütmányi és 0.7 éljérá.t>i sarancÍak crvéin-'esüiéséí ST: eSiáí'ás c^en s//akaszábíin is
nélküiözheieticnnck vclfc. A j&goivoslati jog íilapvclö sajáfosságá^ak tőkuUeue a ilönic'íhüy. ütól clkiiÍönült
STCrv eljárását, atnelyckiick a s-/crvezetőn belüi ís garaitíainró keJJ a fyggeíleiiség és a párratlanság
én'ényesiltéici. ís ki ketl zámia - a? ugyfclre mindig sérelines - kpinpctcnciahiányos eljárásl. [pl. 22.'1995.
(III. 31, t AB haiározat, ABH 1995, 108. 110. ; 23/1998, (\ [. 9. ) AB határozat, ABII I99X, 182. 1!!6.;
.19/1998, (XI. 27.) AB határozat, ADH 1998, 372, 3S2. : 19/IW). (VI, 25) AB halárouil, ABH 1999. 150,
156. ; 46/2003. (X. 16. ) Afi határozat. ABH 2003, 48K. 502-50:'.]



. '5. ) AB dönlestól kiiiidiilva - iiyomatéküsan
is - (uggetknnek kell lennie. függeilenséiicl

13.1
sztínntj

12, 8. A 20/2005. (V. 26. ) AB határozat - a 19,
hanesúiyozta hogy "A birónak mindenkilöl' '. 'mm bírotól 'ts"-'^. ;^, \nc, w^'^m'. v. a..^
'sa''sss^s^^^^'^ ^
ShS=ÉÍ^2i="5.SS;'S?

crcdö, celszeiiiségiint;i!fbntolások. (Ani1 2005, 202^ 22(>"I:?2^' '""".""'""'' l<°" "
A iogon-o'.lalhm valn jng kénlése

T^s^"al isa "összefuggenek" A'ap'urvénv xxv"1 ?ikk <7)bcted-

^e^T?, f^St:'^UÍ' at'íras!'S"i"ékony "!>kfld&^ ̂ "gvek elintézésének
S^^to^^^^u S!SSrartoAJ:m'lwelefflmcI'c^'ró;::MMI^i^1^^

t> ,s. hogy ugyükbcn w eljárási szabályok szerinti .iogorvoslatirontÍrendeÍketí^'ál?;^" "''"'"""

^h^S*S^g;j;^s?^ISi^" cs;i'"?i:TOM alü^efi, ggé,bc" a 42/2004. (XI. 9,
Í^SS^^Í^Í^ai=^
IÍ|SslsS?^Í[i^iÍJ
^^^iSs^S^5^^^
S^SezteSnf!"^yrf2""0 'Jö"tesénel<_''ínvegct az.'adia- ^"ey'^^^'vsm^Tw
^SSc^S^^ ^^y^r^í^ j:S^SS. ab^

?<^=^^^s^^r;?^^s
^S'íSS^é^^^^^^^^
SS ̂ ^^^^}^an^^alós^é5': ^g^^vw"^
?SSS^sl!É=ií:S?SS
^^yozo egycb. garanciális. jellegu cljárósi jogait von(a cl, I.>nal"iilagpedig'^reparó ató^g^^

A (ulujtlonhoz valo joy

3S^S;IS.S,;:IS^KS.?=.S3; ̂ SS

ssSs^SSS'S^^^^
S?ó^6^f^ito^M^,.. ^wban..k^^,^;a';^^ls^'lS^
i'SSS^ '^L^^^S. annak . i"sada'mr" <^<íis kitottsegeiver^^^iqianan u Aliipiöivény a lolajdon alaRJogi niivollál a rendszerani elhdvc.'éHeris ine^^ttc' "i'JU"' "

^: ̂ ÍkSTSiSl;: i?dTedetonalkot"1anTOS. tarta"na. a köv<kezőkben h^.o.ható^c^^^^w^:, Zmszesymvsslck''esí ̂ ^^^^iSw^S
h^Sn A^^^?^^k, USÍ^kwew  ^^'^^^^^^.
^Sr^áSla, St;l n;Ma";te"átlms^(-) A tuIaJd>l>h"^^<iapv^'iS'^;;;^, ",
s^' na;a'v""al ln:''"'"' "em a t"I<ljlton korlátozá<ia ̂ .' P"lgá" jog. é,:tclc;"ta;^;':|vörósa"(^,n



Az. alkotmányossáai kérdés a7 len, hogy niilycn escickbcn kcll a (ulajdonoa. nak a közliatalini korlátoyasnka*
minden ellenszolgáltatá. 'i nélkül eltíirnie, inikor lartliai igciiyt kánalanira. sra liitajdunosi jogai korlá[07ásáéi-t'
164/1993. (XII, 22, ) AB halározat]

14.4. Az alkotsnányos tylajdonvéáeiem kírcrjcá rnindcn oh-'^n Jogüsílványfíi, ítíncty a JogosuEt po/icíóír
meghatáro7za [I7/I992. (III. 30. ) AB halározai. Wi\W1. (V||. :. AB határozat]. Ekként az alkotmányos
miajdonv^dcjtfm magában fbgialja a tuiajdoiijog egyes rés/jogosírványaii, . 1 hirí. oklást; a ItüAználaíoL a
hasznositást, hasznfík . <;7edtísénckjogáE, a rcndcÍkezciii jogüí, \agy ajogos váröíiiányí.

14. 5. Kétségtelen tény, hogy a tulajdonlio.. - valójog nun korlillan & kurliilüAatatliin; az alapjogkent vedell
nilajdoii lartalmát annak köz- és mí^ániogi korláiaival együll kell érli.'kclni, s au alkutniíinyos
tuiajdonvcdclcrn ^oroii öss^fíiggésben áll a tiilajdoii aiaiiyá\ial, tárgyával cs lljTtkciójávál- A
korlátozhalóság határaira vonatkoy.óaii ai Alk'olinátiybirtisiig a maga si'ámára is irányadóaii a méreét úgy
fogalmazia incg, hogy; "Ax allami beavatkozás alkotmáiiyn.i'iaganak tiiegítilcscnc'k súly|)oi>tja. a?.
alkoimá<yhiróságÍ crícküícs voEtaképpeni tere a cé3 cs iV ü^/kö/, á tsö/^nick eS a tiilajdonkortt iloyitó

arányosságának inegi'Klésc leit. " A kuzerdek követelményének a klasszikus közhas^nu és kBzcélü
kortátozásokon nil, olyan korlálozások is megfelelhernek, amdyek kcm'etve oldanak nwf, társadalini
problimákat [64/1993. (XII. 22. ) AB hatórozat]. A határmalokbót azoiiban kitűnik 22 is. liogy- ha máshol
nem - lcgkcsobb s'í. aranyosság koveteiniényéneii viysgálliaiósága kcrulcbui czi azunban a jugalkolunak
igil<;ölnia kell. [pl. 13,')<>98. (VI 30.) AB haiáro>il. 3'2000 (II. 25) AB határozat)

14.6. Az alkonnánybirósági gyakorlat nem hagy knsegei atelol, Iiogy a lulajtloii t-lvoiiás.inak,'' korlaloi'ásának
e-ietkaróbc ncm csupán a nyili és egyérietinu, awnmali lulajttunelvunite lartozik. Közvetótt megoldások is
vezelhetnek a tulajdon valaiiiely reszjogosílványáiiak mee iiem eneedheto knrláto^Asálio?. \'agy a tulajdon
egészének (lcnyeeus. rcszénfk) elvonásálioz, s cwk a Diegoltlásjok scm mentesek az értefcgaraneiii
kövelelménye alóf, ami az alkntniányos lul. ijdonvédelem sarolipontja. Ezt erösitene nieg a 20'201-1. (VII. 3.)
;\B haiározai, amety kiinondia, liuuy ., (,.. ) a jogalkotó (... ) a Tv-ben incghatároyotl inótlon bi/tositoit
iranyiiiisi jogosultságok révén olyan jclcniős mcnckbcn csökkeniette az iniegrációval érintett hitelintéyetek
gazda-ági tináltóságát, s eziilial olyan a tulajdiinjogbii (öncnu bea\ alkyzást valósitolt nieg. inely gz ezt

eilcnsúlyöiíó tííőnyök htányában alöptörvéríy-elicntís. "*

14. 7. Az Indin'ányozó csetibcn lipikusan a burkolt, közveh-'tt clvoiiás \:alósull inug, ittíiil, hogy a jflun
píiruisszal taniadott haiáro/ai<ík löheíő^'é tetrek alpcrc^sc! szcrnbcn bimságf uton már nőm én'éiiyesitJi^ö
követelés érvcnytfsi'tcsi iil.

A fentick aiapján az Inditványozó kéri induványa befo.Badásál és elbirálását, valaininl 37 &bbaii fb.ataltakn.ik
va!ó hdvt <idási.

Builapt.si, 2019. június II.

"is^ÍeJetícl

ü/ IntfíEványuzö kepvii>e!clcbcn:
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