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Tisztelt Alkotmánybíróság! 

Alulírott             z. alatti lakos 
indítványozó 

- a korábban már csatolt meghatalmazás alapján eljáró jogi képviselőm  dr. Szigetváry Marcell ügyvéd 
            

       
útján - 

a IV /3308/2021. számú ügyben az alábbi beadványt terjesztem elő. 

Ahogyan azt korábban már előadtam, az alkotmányjogi panaszom benyújtásával egyidejűleg 
kezdeményeztem az alkotmányjogi panasszal érintett döntések végrehajtásának a T. Alkotmánybíróság 
eljárásának befejezéséig történő felfüggesztését a Budapesti II. és Ill. Kerületi Bíróság előtt. A Budapesti II. 
és Ill. Kerületi Bíróság a csatolt 0103-31.Vh.257 /2010/65. számú végzésével elutasította a felfüggesztési 
iránti kérelmemet. 

Előadom, hogy a fellebbezésem nyomán eljárt Fővárosi Törvényszék a csatolt, 53.Pkf.636.398/2021/3. 
számú végzésével - pontosítással - helybenhagyta a Budapesti II. és Ill. Kerületi Bíróság 0103- 
31.Vh.257 /2010/65. számú végzését. 

Megállapítható, hogy a kifogásolt döntések végrehajtását a bíróságok az Alkotmánybíróságról szóló 2011. 
évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 53. § (4) bekezdése alapján nem függesztették fel. 

l<érem ezért a T. Alkotmánybíróságot, hogy szíveskedjen - a már korábban előterjesztett kérelmemnek 
helyt adva - az Abtv. 61. § {1} bekezdése alapján felhívni a Budapesti II. és Ill. Kerületi Bíróságot a 
kifogásolt bírói döntések (a Budapesti II. és Ill. Kerületi Bíróság 0103-31.Vh.257 /2010/49. sz. végzése és 
a Fővárosi Törvényszék 53.Pkf.637.432/2020/4. sz. végzése) és kifogásolt végrehajtói döntés {d   

 nálló bírósági végrehajtó 0007.V.1852/2009/195. számú felosztási terve) végrehajtásának - a T. 
Alkotmánybíróság eljárásának befejezéséig történő - felfüggesztésére. 

A kérelmem indokolását a 2021. október 05. napján kelt beadványom tartalmazza, amit továbbra is 
fenntartok. 

Mellékletek: 

• a Budapesti II. és Ill. Kerületi Bíróság 0103-31.Vh.257 /2010/65. számú végzése 
• a Fővárosi Törvényszék 53.Pkf.636.398/2021/3. számú végzése 
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