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nditvánvozó ieazolt ioei képviselójeként at, ;áB%X^neTía. rt. t', "'°ság.. a.
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság útján a Fövárosi Közigazgátasi ésT/Iunkaügyi-
Biróság 40.K.32.768/2018/24. számon kelt ítéletének alaptörvény ellenessége miatt az
Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (továbbiakban: Abtv. ) 26 § (1) bekezdése -
összefilggésben az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés c) pontjának rendelkezéseivel - alapján az
alábbi . . ,

ALKOTMÁNYJQGI PANASZT

terjesztemelő: . , ' ,

Kérem a Tisztelt Alkotmánybíróságot, hogy állapítsa még a 40. K. 32. 768 , 2018 / 24,
számú ítélet alaptörvény ellenességét, és . az ftéletet az Abtv. 43. § (1) bekezdése alapján
semmisltse meg. :;.

Kérem a.Tisztelt AIkotmánybíróságot továbbá elsődleges jndftyányként, ho^az Abtv.
43. §(4)bekezdésealapján-, psszefuggésben, alcözigazgatásipen'endfartásrólszóló2017. évil
'toTVW'(t<wábbrakbah:"^0;123/§^)bekezdése-rendelkezéseivel - a bfrósági^hMai^attal
együtt azitélettel felülvizsgálttózigazgatásicselekményt-a Bévándoriási és Menekültügyi
Hivatal 106-1-43659/15/2018-M számú közigazgatási^ határozatát - is szíveskedjen
megsemmisiteni.

Kérem a Tisztelt Alkotmánybíróságot továbbá másodlagos indítványként, hogy az Abtv.
43. §(3^bekezdésealaRJánallapítsamega40. K. 32, 768/2Q18/24, számúité]etalaptörveny
eÍlenesseget, és az itéÍetet az Abtv. 43. § (1) bekezdése. alaRJánsemmisítse meg, továbbá
kötelezze a Fövárosi K.özigazgatási és Munkaugyi Bíróságot új eljárás lefolytatására.

A Kp. 123. § (1) bekezdése alapján és a 2016. évi CXXX. törvény a ^olgán
perrendtartásról (továbbiakban: Pp.) 426. -§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a Tisztelt
Fővárosi Közieazeatási és Munkaüsvi Bfrósáe az alkotmánvioei panaszban tániadott
40. K.32. 768/2oÍ. 8/24._szamu_ítélet véerehaitását - valamint a Bevándorlási és Menekültüevi
Hivatal 106-1-43659/15/20Í8-M számu közieazsatási határozatának vésrehajtását - az
Alkotmánvbírósáe eljárásanák befeiezéséiaszíveskedienfelfüBeeszteni.

A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal az indítyányoza menekült státuszát visszavonta,
és a dontese szerint ennek alapján a'közigazgatási döntés megküldésével értesiteni kivanja a
személy ádat-' és lakcimnyllvantartást kezelő központi szervet a , nyilvántartásban"törteno
;m6dositásTcéljából, ésá dontése szerint ennek alapján a közigazgatási^ döntés megküldésevel
értesjteni kívánja'a személy adat- és lakcimnyilvántartást kezelő központi ̂ szervet a
nyil'vantartásban'történo módositás .céljából. A Bevándorlási és Menekültugyi. Hivat^az
indítványozó menekült státuszának visszavonásával egyidejüen az indítványozót kiutasftotta^ az
EuropEU"Unió tagállamainak területéröl, es velem szemben beutazási és tartózkodási tilalmat is

elrendelt.



E szankció vegr.ehajtása az alkotmányjogi panaszeljáras befejezését megelőzöen jelentös
érdeksérelmet okozna az indítványozó számára. Jelentős érdeksérelmet okozna az, ha az
Alkotmánybíróság eljárásának befejezését megelőzően a magyar és nemzetközi
nyilvántartásokban menekültként már nem szerepelne. Ennek ugyanis az a következménye, hogy
a menekulteket megillető jogokat nem tudná gyakorolni. Kiutasitásának elrendelése okán
legfőképpen a területen maradás jogát nem tudná gyakorolni, azalkotmányjogi panaszeljárás
lezárulágát megelőzöen kitoloncolással kerulne eltávolításra Magyarország, illetve az Európai
Unio tagállamainak terülétéröl.

Az . alkotmányioei panász előterjesztésére tekinteftel a véerehaitás félfúeeesztésének
elrendeléseáfentiekszerintindokQlt, :

A Kp, 123. § (1) bekezdése alapján és a Pp. 426. § (2) bekezdése alapján kérem, hogy
amennyiben a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság az alkotmányjogi panaszban
támadptt 40.K. 32.768/2018/24. szárhú . ítélet végrehajtását''-. valamint a Bevándorlasi és
MenékültagyiHivatal|06-l-43659/15/2018-Mszámuközigazgatásihatározatánakvégrehajtását
- azAlkotmanybiróságéljarásánakbefejezéséiga.Pp. 426, § (1) bekezdéseszerintnem fiiggeszti
fél, abban az esettien szíveskedien a TiszteltAlkotmánvbírósáa a PD. 426. S 12) bekezdése
alapián az alkotmánviOei banaszban támadott 40.K.32.768/201S/24. számú ítélet
véSreháitását-^'álamintáBevánddrlásiésMehekültiÍBvilIivátal 106-1-43659/15/2018-M
szániú közigazeátási határózatának véérehaitását - az Alkotmáriybír6sáe"eliárásánál<
befeiezéséis felfüeeeszterii. :. ; v/ , ; '

a) A pertörténet ésa ténvállás rövid ismértetése:

Az indítvanyozó szíriaj állampolgárt a Bevándorlási és Menekültügyi. Hivatal Budapesti
és-Pest. Megyei'Regionális Igazgatóság Menekultügyi Os.ztálya a 2Q1.4. marcius 27. napján kelt,
10S-l-^1473/l9/2013-M: számu hatarozatával menekültként/elismerte, nemzetközi. védelemben
részesítveezzel. . ,. ;'.-'"-. ^\''': ; , ' . :1" . -

A Bevándorlási és Meriekültügyi Hivatal hivatalbóleljárásl inditott az indítványozó
menekült státuszának visszavonása iránt és a 2018. augusztus 09. napján kelt 106-1-
43659/15/2018-M. Számú döntésében az indítványozó menekült sfátuszát visszavonta.

A Met. 75. . § (1)-(2) bekezdései alapján (és a', Met;:68. § (1) bekezdése szerint) a
közigazgatási döntés éllen. feilebbezésnek nincsen .helye, a döntes etlen bírósági felülvizsgálat
(kozigazgatási pér)kezdeményezhető. 11, -' : _'/ . : . ';;;:' : '' ^

': . , Áz . indítványózó ^á közigazgatási döntéssel szemben törvényes határidöben - a
kSzigazgatási döhfesbén mégjelolt. ^biroság eloU, a közigazgafási szerv útján - bírósági
jogorvoslatot kezdeményezeft, amély birósági etjárás -eredményeként született meg az
alkotmányjogi panasszal támadott 40. K. 32. 768/2018/24. számú ítélet.

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elöttfolyamatban iévö pereseljárásban
'az 'iiKiítvmypzót (felperest)^ a bíroság szemelyesen nem , hallgatta meg, a személyes
méghallgátására kísérlétet sein tett, riohá az indítyányozó (felpéres) személyes meghallgatása a
bÍTÓságj-eljárásban kötelező lett volna a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény (Met.)



75. § (4) bekezáése alapján.

Á Met. 75. § (4) bekezdése szerint;

^í^s^ i
. ismeretlen helyretavowtt. .,. ;; : _ _ .... ;, ., <."" " Mvái-nsi
Í|Íg:J7 5,^Í^:^^^^^
Í^S?S5^^^:sn s'=='=

leeembiroLÍo|>alkalmazásá^tí'"M8éBes e''ftrósl'"zval"'''t':r'"'"'':"'"''1's' '

:'''</:-í':y ̂ A. in^rvoslátl^^oséeefc^kÍms^^

.::'(kozÍga^afási'per)kézdemenyezhét^^^^^^

I^'il^ss^^^^^
-.. ^nincsenhelye. ':;'. ':;;;. '.\. -;l^-"^;:;; 'v ', :.,. ;-:... '; . - , . '. ..

'2iaii^s^=^muti"nm mln6'al
c) ^ns2tmárT1^Panaszbeny"'f'ísnni'kl'i>tórideie:

104. nápjankeraK^lektronikus^^^
és szerinti határidöri - az

^^ÍS^|^S^°=lteM
. azaIlíotraaiiyj. ogÍTanaszeli:>tecjesztesre.. ^^ -;; ,

^^^^':i"'1;tu4n^fréri"t""°r"plt. hemutatása1':. -. ;. ^: - !
^;IIÍa. ozo;e^^ ^ a.

közigazgatási per

,
^felperese^-különtózonyifásflemszükséges. ... . . .



37. § (1) bekezdés f) pontja alapján a közigazgatási perben beJelentésr&_kertnt;
hosy afelperestért'jogsérelema menekült státusza jogszabálysértö visszavonas^volt:;lmel^z
^^i'Sg réSmÍvaÍósÍtotí'hélytelen jogszabály értelmezés és helytelen jogszabály
alkalmazás eredménye.)

Ázlindítványozó a közigazgatási perben jogi^ képviselovel^ Járt S['J1^^
'meghataÍm^^pSkközÖtt°fenelhetö:azonbankifejezetten^azAlkoto^y^g^ött^

. ké^i^Írt'éllátásárakitCTJedöügyvedimeghatalmazást csatol ajogi képViselö az alkotmánxjogi
'panaszhoz. ' . '/..' , ', 1'^ .^::; . ,^' .;::,\. ':.. '., ^. \ , . , . '. ..

iei AzAbtv. 29 lieielentem. hosv az ÚBvben a bírót döntést érdemben
befolYásoló aIaDtÖrvénv-éllenesSéé merült fel.

';'^. 'AFÖvárosiKözigazgatasíésMunkaügyi;Biróság. önk^s^
bíroijo^l^sa^@^^Narashoz^aló:Jogsér^étokozta,^

' alkQtmán>jógijélentosegűkérdéseket. vetfel. ', :: ^ i^ ,. ;.--

f) AzAlaDtörvénV^méesértett rendelkezeseinek Döntos mesi6lolése: . : ' .
,

':;^-^^zalkotmanxjog^ána^al'tamádött)télrt^^^^
^(Í)^S?5S||a|^|^^|ÍJJ^^
l^^yutó^oKIS^"yN°stárgyaláson.. O;tQvábbá^
-^V) bekezdésef 'és 28<cikkét.^

elleno'rófíének részletesg)^ A_megsemmisíteni kért ̂birósáei döntés alaptön'én

-yS. ÍFÖvarosÍ'Kozla zgaÍ. Í^kaugy. B^el^^
,a2;^;mdit^yözÍ^(feÍR^J^|BTság:. szeroélyesen^^
^^^iyiíiii^
bi^ági'Sjarasban^lező. lettyolnaamenedékjogrólsw evi LXXX. törveny ̂ iei,;
75.^§(4)bekézdése;alaRJan... ; ,

. - ": '';AMet. 7'i. 8''41bekezdéseszerint:. . . : ' ' i:',. i '. '. .

l^%RÍ^75. ^Í-W^^W, e^
^emSe ^ghWgatá^: oSmel§í, ha aWfStd. a)^Wtöyerol^, d^etÖ, vagy b)

ismereílen hefyre távozott. " ^' ' . . '. ^ '.. : ., "^'^ '. ""' /. ^' .. 1

. '^^<;^ÁkÖzi^g^típerrendtartásrGÍszóln20r7. ^viI, ;örvénY ^

i'^. ':. "59,^/7^2^^^^ (Z> ̂ ^^. ^íe^ró^rtó^ iáezi-

vl;:?t^., ^'tó^^:^téW'^. ^^ ̂ '. Ű'T.^
^^^..^^ií^^^''"^á^'to
'ténybeUésJogiyonatkpzá^tajeleKkeimegícirgyalia,... / - . . :-



.PmÍ^;75:^ (4) .bekezdésc mérlegelést nem tűro törvényi előírás, a Fővárosi
Koz^^iésMunkáÜgyiBírósagalkotn^nyiogipaná^I^hiteÍteIj^
^^ bb/törgyalasi hatarnap keriilt az "gyben megtartásn, "^ n^Ín^k^tt"^
l"("h'^'TO^elperes>Memélyes. megha"gatására' és ez áÍtal'nem'tartotta'nieg'a'K^^^
&! m bekézdés c)-d) Po"tJaibari fóglaltakat, Hletve nem tette lehetö^ a^dít^r
lIeIRel"esJszamara>hogy^tárgyalasközvetIensegévelélnitudjon.

A Fővárosi Kiizisazfjatasi és Munkaügyi Blrósá hvilvánvalóán contraIe míirói^|kalma2á^;atisztessétó^elmráshozvatojo?sweimét^^i
Az eljáró bírósá az inditváriyozó Alaptörvén ciklí (2) bekezdésében foelalt

ISgSit-azáiÍatsértette me mindfenkire kötelezoérvénvű jogszabálvt
(4)bekézdése. Kp. 59. Ses 7í/Srendelkezesei

. n,^^< ff^,^Itírasokkatoss^fflS8ésben':mé^^s^s^^
SE^ Í?a^e'^ e;^EUr^ ^Ala^

,ym ekultügyi^ljarás,há^aaJatt^Í tn^
'. '^ i^AZ. Bmberr:I°g°fc:. EUroPa1' "Egyezraénye '6 .cikke's:zerint::'Ráentóeí;;opuT,, a^.
^(MX^^^^^ZOKfüg^:ésM^wb^^
:'?SS^I.i^!CT!ffl?"^^'^^^;=^

^Wetöle&azmneféttwiott^ünle{ö}o^adakmeicdapt)zottsa^\lW
:;'ti"f&^E^;J^^?^m!E^eTfcye. 6.c^kea^^ '.ó kötelezettséget a
^%i^SfcAii;ti^iil^si^
^.^^ro ^aA^ON;chárf^a47-cikkes2&i"t^^"*s^:'^
am ̂ sltwjo8a't[es:szabadsá8ait me8séWtték, az Scikkben megáÜapitotfJeltételeknielStt

.Í^^^á"^^Adtéfo"V^^^^M^"^í^^'^^^^
. t!rve^;ISl^e8e!özoe":letrehözott:fugsellen espártaücm Wósás tíszt^esQí nyilwnosan L
.

^ew^belul^gyáSf^^nkmek biztosüani kell 0 lehetSsegettawcsadás, '^édelem 7s

^^. Az ^rcW^GriiöAlaRtO^Ghart^a47, :'cikke1 szin a,;hír6ságíató:, kötelezettséeet a
. ^s!^!eu^lefolatísa;i^^a'amelynyi TOl^semiaz^^^
'.Soga!kalmzasfltal-lTermesltesen:a hatókoriyjogorvos]athoz'vaíá^g'Ís%:ül 'aíönken^s;
^contra]egembTOijogalkalmazás;által. ^::^.. ^>;';^'':'l":. 1;.. ^^^^^

'^ A bfróságnák nem ̂ volt, törvénves letíetőséeé . ai
mefihallgatásának raéliőzése által elmu!asztani a tisztesséee

indítván ífe
Llfárásh

uztosltasa^ekorbe" nem-vn'^törvényes lehetőséee az^evérteÍmű^és"mérleseÍétí nem' tű^
fíevelmen kívül h>pvsis>r> ". '"- ,'T7^-~---. -. "-^-'-- .. -. .-

A 20/2017. CVll. 18.) AB határozatalaDÍáncontra;Iesem hirftj jogalkalmazái
tisztességes eliáráshoz való ios sérelmét okozhatja.



; . AzAB határozatban kifejtettek szerint: . .

"Abiróifuggetleiiségneknemkorlat]a, sohkalinkábbbiz. tosítéka a lorvényeknek való
aiávetettség: a birónak :a határowtait a jogswbalyok alapján kell ineghoziiia. Ha a törvénymk
valo alavetettségtöl abiróságeloldja nutgai, sajal f^^ tárgyi alapjat vonja
e/. <4vonff/tozo/og%ffé>/j>oÁ:a/éenemtótío'é(roia^/e^^
amel^ydott eseibefÍ^eten keresüül a tisztességes-bíroságieljarSshOz. vató jog sérelmét
okozhafja. ^fll^^itélef, amé^ alapos ok n^ kíviil a hatályos jogot,
önkényes, fi)galmQagriemlehettis^seges, ésnem^össwajogáUamiság(üapelvével."

. Az intiitvánvózönak az AlaptörvenyL T) cikk (11 bekezdésében biztositott jögait az
eliáró birósáe azáltal sértetíe meg.'höevfigyel.menkíyultíagytaazt, hogyáltalánosankötelezö
nugatarfasi, szábályf^az' AlaptQi^ny, \gs:azAla^
rendelkezoSzerv^ákaI:rnégálkotoU,^hivátalos;lapbankihirdétettjogszabályaH

.,~ . ;.^. 'Az, \Alaptorvény-'!3xikk ^(1) '. bekezdésében . mégjelolt jógszabályi fogalomnak -
fígyélemmeKaz Alaptörvény, T) cikk <2) -bekezdésében foglaltakra - á kozigazgatási. perben a

.lmeftedekjogrolszoIó^p0 7. :éYi^XXX. töryény'&kFm^. /;. ';,, ^. ^^^ '^1; :

! :'^ ^'Alaptorwriy, ellenesaz''á^biroságitnagatártás, 'amely^örán:ab]róság általánosan'kötelező
magatartási^szaKál}^ent,;áz Alaptörveny;T)^ cikk. (I)-(2). bekezáésében -fbglalt jögszabályi

. rendelkezésl.figyelmen kívül hagyja.; ;^~ .^^;, , '^^\^;, ^ '.;;, '^:.:','.. ^ .. ' .

Az indityáhvozóriak az AlaBtörvénv T) cikk (1) bekezdésébei) biztositotfjogait az
eliáró birósás féntiék áltál sértetté mes. " i ;. \

;:^ S SXz.'Aláotöivénv' XXVIU. 'xikk n^bfikézdcs 2.?f0rdulátának^... tisztesséees' és
milvánostárwalásoh...ysérelmeis meCTálósúlt. amelvszermt:^ s ^ ^ í ".. . ;

. :-"'; Mináenkinekjbga'yárL ahhoz,. hogy, válamely perben a jógait és kötelezettségeit
.. törvény által felállitott, . fiiggetlen és pártatlan bírósáe tisztesséees és nyilvános
tárevalásoh.ésszeruhatáridőnbélülbíráliael. ... :' . \:^ ' .

... Az eliáró bírósás a sérelmezett éliárásában á perbeli üsvben alkalmazandó 'hatálvos
ioeszabálvokat fievelmen ki'vül haevla. Ezáltal sérült az indítváhyozótisztesséees eliárashozyaló

iJ6ga.l-, :::,, ^í"'<, tí:^:^llll;iÍi--:i?'-K'1 . ^. ^.'^\''''''lC\í'l;''^ ;.^

AIaptörvénv/Allam2tí;\'ikkd1 bekeziiéssérelménekkiteitésé: ^^ . <, v.. ; . '

. - 'AzA[aptörvenx26. eikk(l:)be{:ezdéseszerint:^. -::;^;;i''^;, '., ' . ;

"26'. : cikk (1) Á bírák fügsetléneK. és csak a törvénynek vannak alárendelve, itélkezési
tevékenysegukben. ^nem utasithatóak. A bíréiküt tisztségükböl csak sarkalatos törvényben
meghatározOttokbates eljárás. kereté'benleíiet elmozdítani. A bírákwm lehetnek iágj.ai pártiicik,
ésnewfölytathatnakpolitikaitevékgnyseget. '. '. . -. ' . '.

';:'';t, AzAlaptffrvényszerintabirákcsakatörvénynékvannakalárendelve.



A bírák törvénynek vató alárendeltsége, a íörvényeknek való alávelettség - egyúttal azt is
, hogy -a bírónak a hatámwtait a jogswbályoh alapján kell meghoinia. Ha a

tórvénynek való alávetettségtSl a bíróság eloldja magát, sajátfüggetlenségének egyik tárgyi
alapját vonjael, amely Alaptörvény etlenes magatartás. (20/2017. (VII. 18.) AB határozat.)

AlaDtörvénY2&_cikkséreIménekkifeitése:

,:' . . AzAlaptörvény28. cikkszerint:

W: í "/4 bi'rósdgoka ioeaikalmazas sorána joeswbálvok swveeételsSsorbanawk céliával és
'á^^tön'i'n/y'i'/.őMzAawA<!ne'"tófr"ez'*. ":^^;::~: ,. : \:/ :^' . : í/ . ''

\. ::.A'Met. 7S- § MYbekezdése szerint: ; . . .:':'::. :. ''. '. ir '':. ;. '. ̂ . :; .i:':' .';:'': . .

. ^ - -^75. ^§ (^/^ :éfróí^^//sr4?&^ A
személyesmeghaUgatasrabirósag'meÍIozi, 'íiav. külfö^
ismeretlenhelyre^áyozött. :[ . :;..: . '. ',... '.. -:'^ '. i" 1 ' ' '

'": ;.°:í'Ak6zÍeazgatási perrencltártásrólszólo 2017. évií^törvény'CKp. ') szerint: . ii"'^ .:

'. .'.'^^, ',,59. SJIilézésaiárgyalasra] (Í)^írósága^eketaperíar^alásw^^ , '

.^p ''':; 71.. ^§ '[A torgyaÍasyezeiése]f2)Az\elnök. c)vgye^ és yz érdekeltek q
. íényaÍSítasaikat, ^nyílatkwalaíkat es bizoriyítcisi indífyanyaikcit ídoben terjesszék elo, d) a Jogvila
ténybeli:esJoff'vonatkQzásaitajeleKkel.megtargyalja, ^ ^ ^, í . !1.. ^^:-, ^'.^^. ^ . :' .

^ í^A^Met. ^75.^ (4)!:bekezdése Térlegélésf'n^ Fővárosi
ÍKozigázgatasresMinikaugyiBirósagalkotmán^ogipanasSzaIérintetteljárásábanazoiiban
- noha^bh-^r^álási hátarnáp került az^^u intézkedett^az
indíh^nyózó(félperes)személyes^eghaUgatására, ésezaitalnemtart^

<és71.Í(2)bekezdésc)^)pontjaibanfoglaltakat^illetyeriem^tettél6hetőyéazind^
({eipei^yszámára, ho^atár^alaskozvet!iensegev<lélnitu<:ljon,., ^^^^^^^^^^,^

í-'^ ';!i .' ;Az '^alkötmanvióei Danásszati támadOtt ''birósáei eljárasbairaz^ indítváhyozo : ffelpéres)
' CTf^élves meshálleatása - váev arinák legálább a meekisérlése a bíróság áltál^^^^
kizárolaa ü fenn meeielölt iogszabályOk céliáinak ésbétuiének is.' ^ ^. . ̂  ^.'

^ h)^'indítványozo, a^közig^átási'perben;jögi':képviselöveljárt^el, ^az^^u
. ' meghatalriiázás a ^perÍratok közöft fellelhetö, 'azonban^ kifejezetten -az

. ; , iAlkotmanvbírósáe elötti képvíselet ellátására kiteriedő üevvédi meehatalmazást
^; .<.'.,,., csatóla. iösiképvisel'őaz'alfcótmánvÍO?iPatlaszh°z':, /^1;.::. ^^^ ^ ' ^ .: \
. . ' \ í):'', Az^indíh'ánv6zó nvnátkózikarról. 'hoCT a személ^

. /" liözhatoságához nem járulliozzá^' : ' . .



j) Az^indítya nYQZó nyilatkozik arról. hoey az ügyben félülvizsgálati eljárás a Kúria
. előtt, peru]itásieljárás, jogörvQsÍat'atörvényességerdekébennin^enfolyamattan.

) AziA^otm&m7birosaS^taskörétazA}aptorvény24. ci 

az Abtv.^27,,. § rendelkezései, továbbá a Kp; 123. § rendelkezései alapozzák meg.
^ ,. 1) ̂ Azlndítványozojogosultsagát aKp. 17. § és 26; § rendelkezesei teremtik meg.

. m)AZ. :;alkot'"aIlybíros'ag el0tti eljarás feltételeinek fennállását megalapozó
.''^;.':.,, l'':^orulmenyeK:^.^'..-';,/;, . ,.'^::Y'^.1-. '.'1 '. ^'1 ^' . , /1, . ::'' ,'

.

i:L^1^^et' P\J^, ^^^se^?raJn'^s, a Mét- 68^^:(1)^^^^^ bíróság
eyárást-íefejező^ t)ontésevel. '(érdemi h^ározatáyal) szemtójogörvosiatná^

'hjncséri. helye. '''l:; ', :, ''. -,. \;-;1':\:. ^?', ;:. ^ ^;;:.,. ', :.; . ^'... ^' ^ 1^:;. ' :^"C' i;1' '--'i^". ^^'^''7'-/

^,?^^oyárosi? a?a?^s^és^T^ausyI. BÍrosae^lel^;szCT^
:rendkiYuliperoryoslatrialF(felulvizsga]a(, pe^^ ^"'.^

^ ^ ;' ,A -Kp. ';XX; ̂ fejezéte^ szeririti^ alkotmanyjogí panasz ázontjian';- minösül ^
jQgÖryosIatnak(péroCTpslatoak}a:birosagiíteléttelszembweloterjes2tefö. "^

;; :: n) J;Azérihtettségetalátámasztödokümeritumokégyszer^^

Az'^m ltvanyüz:o :magyár!\11atósáSok által ktállitott személyi igazolványának és
^lakcímet igázölo hatósági igazplványánák másolata. '

.
\.. :-^,:' ,:'AJogi kepviselő. 'ugyvédrigazolváríyánakmasolata., ' .. . :;

YF^'a^tí^a/, -;^AyCT^r(^:l^^';;', l\'. :'::.'.:':, '\. ''-^';^ 1'1':..

\.

:^ ^^. ír . ; \ ; í'' .. '.,. ;: 




