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Tisz.telt Alkotmúnybíróság I

és úlla!' a Kúria I'fv.1.21436/201217. sz. ítélete ellen
bcnyújtott. IV 117113-1/211D. szám ú alkotmúnyjogi panasz ügyébcn

hiúnypútlúsunkal

az alúbbiakban tcrjcsztjük clö.

Csatoljuk jelcn e1júrúsra vonatkozó. a jogi képvisclönck adott
mcghatalmaz.úsút. valamint ncvczctt szcmélycs adatai kcz.e1ésérc vonatkozó nyilatkozatút.

Az alábbiakban azt kívánjuk bövcbbcn kifcjtcni. hogya Kúriai túmadott itéletc miért és
mcnnyibcn sérti az. alaptörvénybcn biztositottjogainkat.

Alkotmúnyjogi panasz. inditvúnyunkban kilcjtcttük. hogy az Alaptörvény XIII. cikkc (I)
bckczdésc alapvetö jogként határozza mcg a tulajdonhoz. való jogot. 1\ tulajdonhoz való jog
fllgalmát és a tulajdonjog tartahmít a Magyar I'olgúri Törvénykönyv X .. fejczctc szabúlyozza.

j\z Alaptiirvény X III. cikke (I) bckezdésc kimondja ..M i!.tlenkinck joga van a tulajdonhoz. és
al. örökléshcz. A tulajdon társadalmi Iclelősséggel jár."

A tulajdon és a tulajdonjog kifejezésekct a jogirodalom és a köznyelv is egymússal azonos
értelcmbcn hasz.núlja. a tulajdon. mint társadalmi intézmény. ncm csak a jog últal
sz.abáIY(JZottan létezhct. A tulajdonjog a dolog ICietti kizúrólagos jogi hatalmat biztosító jog.
!-:zt a tétcIt crösiti és emeli az. Alaptörvény XIII. cikk (2) bckczdésc az cmbcr sérthetctlen és
e1idegcnithetctlen alapvctö jogai kiizé. amikor kimondja. "Tulajdont kisajátítani csak
kivételcscn és közérdckbő!. törvénybcn mcghatározott csctckbcn és módon. teljcs. leltétlen és
awnnali kártalanítás mcllett Iehct."

A tulajdonjogviszony abszolút szcrkezetü. a jogosultsági poz.icióban mindig mcghatároz.ott
szcmély áll. akit mcgillct a jogosultságok gyakorlúsának joga és velc sl.cmbcn mindcnki
kötelczctt. vagyis tartozik a tulajdonjogot clismcrni. annak gyakorlását türni. tartózkodnia kell
a tulajdonjog kiirébc ,'aló jogcllcncs beavatko/ústól. /.avarástól és a tulajdonosi jogok
gyakllrlúsának akadályozásútól.

A tulajdonjog a fcntick értelmében alanyi jog. a törvényből fakad. a törvény által védclcmben
részcsülés társadalmi rcndeltctésénck mcglclelöcn szabadon gyakorolható és senki által
önkénycscn ncm kor!úto/.ható.

;\ tulajdonjog tartalma tckintetében múr alkolmúnyjogi panas/o inditvúnyunkban kifejtettük.
hogy ide larto/.ik a birtoklás joga. a használat és hasznok sZ.cdésének joga. a rcndelkczés joga.
amelyekhcz természctcscn kapcsolódik a kúrvcsz.ély viselésénck. valamint a szükség
helyzctbcn okozott kúr türésénck kötclezcttségc.



1\ Kúria támadott ítélcte azért sérti I\laptörvénybcn biztosított jogainkat. mert a polgári jog
kicmelkcdő jelcntöségü jogintézményeként elismcrt tulajdonjogunkat. illetve annak
részjogosítványait. tartaimát ncm tudjuk gyakorolni. 1\ Kúria itélete mcg!()sztott bennünkct
attól. hogy a tulajdonunkat képezö ingatlant teljcs tCl:icdelmébcn birtokunkban tartsuk.
használhassuk és has/.nait s/.cdjük. i\ rendelkezés joga is sérült esetükben. mivel nem tudjuk a
tulajdonunkat képczö ingatlan-rész használatát. hasznai s/.cdésénck jogát másnak átengedni.

Esetünkbcn ingatlantulajdonunkat nem tudjuk tcljes mértékben használni. mivel annak egy
részét tulajdonostársunk tartotta és tartja birtokában. 1\ polgári jogi jogviszonyokból az
kövctkczik. hogy mindcn tulajdonos csakis és kizárólag tulajdoni hányadának megfelelö
mértékben használhatja a kö/ös tulajdonban lévö ingatlant. I\ki tulajdoni hányadánál többet
használ. a liibblethasmálatután használati díjat tartozik fizctni.

1\ Kúria itélcténck követkcztébcn annyiban sérültck tulajdonosi jogaink. igy az
I\laptörvénybcn hi/.tositott tulajdonhoz való jogunk. hogy ingatlanunkat czután scm
birtokolni. scm hasmálni. scm hasznositani ncm tudjuk. aual rcndelkczni scm tudunk. söt a
tulajdonostársunk a töhblethasználatért még használati díjat scm kötel cs lizetni részünkrc.

1\ Kúria ítéletével mcgfosztott bennünkct attól az alapvctö jogunktól. ami a tulajdonjogból
ercd.

i\ Kúria ítéletével cgyhcn korlátlvW is tulajdonjogunkat. his/.cn s/.ándékunk és akaratunk
cllcnére fosztott mcg bcnnünkct a birtoklás. a haszn{Iiat. a hasznok szedésének. a
többicthasználati díj iránti igény érvényesítésének jogától. Ncm várható el tőlünk. hogy
ingatlanunk használatát másnak ellcnérték nélkül átengedjük, hiszen tulajdonostársunk nem
rendelkczik olyan méltányolható magánérdekkel. ami ez: lehetövé tenné. Ugyanakkor olyan
közérdck scm mcrült lel ügyünkben. amely indokolná tulajdonjogunk közjogi korlátozását.
Ezcn Lltóhbi állitásunk kapcsán kircjtjük. hogy a tulajdonjog ktVjogi korlátozására mindcn
cgycs csctbcn kiú.érdck érvényrc juttatása kapcsán van Iehctöség.

Jelen pcrcs eljárásban olyan közérdek. amely indokolná tulajdonjogunk korlátozását ncm
mcrült fel. czért a Kúria itéletc c körben is sérti azl\lapliirvénybcn biztosított jogainkat.

Végczctül ismételtcn kifejük. hogy tulajdoni hányadunk növckcdésc fejéhcn 10.800.000.-Ft.
azaz Ti/.Il1illió-nyoleS/úezcr forintot lizcttünk és Ennek fejében
joggal igényelhctjük. hogy tulajdoni hányad unknak mcglclelö mértékben használhassuk
ingatlanunkat. ha pedig crre nincs lehctöség. úgy a mús álwlliirténö has7.I1álat után használati
dijat kapjunk. Tulajdonjogunk már korúbhan is korlátozott volt. a Kúria ítélete még
korlátozott tulajdonjoghoz való jogainkat is csorbította. amikor mentcsítette a tulajdonostársat
a többlethaswálali díj fizctésc alól.

Kérjük. hogya Tiszteltl\lkotmánybiróság jclen beadvúnyunkban kifcjtctt álláspontunk és jogi
érveink alapján állapitsa mcg a Kúria ítélcténck alapliirvény-ellencsségét és azt semmisítse
Illeg.
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