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Tisztelt Alkotmánybíróság!

Alulírott

valamint a indítványozók, az alul jegyzett és korábban csatolt meghatalmazással
igazolt jogi képviselőnk útján, a t. Alkotmánybírósághoz 2012. október 9-én érkezett
alkotmányjogi panaszra vonatkozó indítványunk hiányait, Dr. Bitskey Botond főtitkár úr
2012. október 29-én kézhez vett levelének ("Fötitkári Levél") megfelelően, határidőben az
alábbiak szerint p ó t o I j u k, illetve az indítvány tartaimát az alábbiak szerint p o n t o s í t j
uk:

l. Az indítványozók alkotmányjogi panaszukat a 2011. évi CLl. törvény ("Abtv.") 26. S (2)
bekezdése alapján terjesztették elő. Az indítványozók szerint az indítványban megjelölt,
alaptörvény-ellenes jogszabályi rendelkezések hatályosulása folytán közvetlenül, bírói döntés
nélkül következett be a jogsérelmük, és az indítványozók részére nincs a jogsérelem
orvoslására szolgáló jogorvoslati eljárás.

2. Az indítványozók álláspontja szerint az indítvány határozott kérelmet tartalmaz: pontosan
megjelöli az alaptörvény-ellenes jogszabályi rendelkezéseket, amelyek megsemmisítését kéri,
illetve pontosan megjelöli az indítványozók Alaptörvényben biztosított azon jogait, amelyet
az indítványban megjelölt jogszabályi rendelkezések megsértettek: Magyarország
Alaptörvényének B) Cikk (l) bekezdése, M) Cikk (l) bekezdése, I. cikke, XII. cikke, XIII.
cikke, illetve a XV. cikk (l) bekezdése.

3. Az alkotmánybírósági eljárás feltételei igazolása tekintetében az indítványozók elő
kívánják adni, hogy mindegyik indítványozó az alaptörvény-ellenes jogszabályok által érintett
tankönyv-forgalmazási, illetve tankönyvterjesztési tevékenységet végző vállalkozás vagy
egyéni vállalkozó, ezért e tevékenység alaptörvény-ellenes korlátozása számukra az
alkotmányjogi panaszban részletesen kifejtett közvetlen jogsérelemmel jár. Az indítványozók
mindegyike a 200 l. évi XXXVII. törvény rendelkezései alapján létrehozott köztestületnek, a

nyilvántartásba vett tagjaként évek óta
folytat tankönyv-kereskedelmi tevékenységet. A nyilvánosan elérhető honlapjánl az
indítványozók mindegyike tankönyvterjesztőként van feltüntetve.

l htlp:/Itankonyveskamara.hulmainffKuserl iSl.php?op=tagl iSI&aktABC=&aktTipus=terjeszto (2012. november
7-i állapot szerint)
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Az indítványozók közvetlen érintettségük igazolására az alábbi dokumentumokat csatolják a
jelen beadványukhoz:

A elnökének nyilatkozata arra vonatkozóan. hogy az indítványozók mindegyike a
tankönyvterjesztési tevékenységet végző. nyilvántartásba vett tagja;

A bíróság általi nyilvántartásba vételét igazoló dokumentum:

A alapszabálya. amelynek 3. pontja a 2001. évi XXXVII. törvény II.~ -el összhangban
megállapítja. hogy a tagjai kizárólag igazoltan tankönyvkiadói. illetve tankönyv-
forgalmazási tevékenységet végző személyek lehetnek;

A Korlátolt Felelősségű Társaság ("Kiadó") ügyvezetőjének
nyilatkozata arra vonatkozóan. hogy a nyilatkozatban meghatározott indítványozók tankönyv-
terjesztési tevékenységükkel összefüggésben. tankönyv-kereskedelmi célból tankönyveket
vásároltak aKiadótól;

A Kft. ügyvezetőjének nyilatkozata arra vonatkozóan. hogy a
nyilatkozatban meghatározott indítványozók tankönyv-terjesztési tevékenységükkel
összefüggésben. tankönyv-kereskedelmi célból tankönyveket vásároltak a
Kft.-től;

A Kft. által tankönyvkiadókkal kötött terjesztési. illetve iskolákkal
kötött tankönyvellátási szerződések. A szerződések nem fedik le a Kft.
teljes ügyfélkörét. kizárólag a tankönyvterjesztési tevékenység végzésének
bizonyítására szolgálnak. Fel kívánjuk hívni a t. Alkotmánybíróság figyelmét. hogya
jelen beadvány mellékletét képező szerződések tartalma üzleti titok. erre tekintettel
bizonyos. az indítvány szempontjából nem releváns szövegrészek kihúzásra kerültek;

Az indítványozók az alkotmányjogi panaszra vonatkozó indítványukat változatlanul
fenntartják, és az indítvány fenti pontosítására, illetve a hiánypótlásra tekintettel kérik a
t. Alkotmánybíróságot, hogy az indítványban megjelölt jogszabályhelyek alap törvén y-
ellenességét állapítsa meg, és a jogszabályhelyeket erre tekintettel, visszaható hatállyal
semmisítse meg.

Mellékletek:

1. sz. melléklet:
2. sz. melléklet:

3. sz. melléklet:
4. sz. melléklet:

5. sz. melléklet:
6. sz. melléklet:

7. sz. melléklet:
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A elnökének nyilatkozata
Kivonat a nyilvántartási
adatairól
A alapszabálya
A Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének
nyilatkozata
A Kft. ügyvezetőjének nyilatkozata
A Kft. által iskolákkal kötött tankönyvellátási
szerződések (2 db szerződés)
A Kft. által kiadókkal kötött tankönyvterjesztői
szerződések (7 db szerződés)



Budapest, 2012. november 20.

Tisztelettel:

Az indítványozók képviseletében:

121415


	00000001
	00000002
	00000003



