
-D4- i. g2015ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

(a Budapesti IV. és xv. Kerületi Bíróság
1043. Budapest, Tavasz u. 21. útján)

----_ .•..- ...

,--_'__ !~S i~.7.i{~:~\;;\~'-:~I,.-~~'~.:~.
d U'lstromszárn: ._--
,L!se"2"-:f.Cat szám.:
'I --~:=:-_--__..,
~
~ Érkezett:
.jl
,;?!

lp6ldány: .fl ..•..••.. o

~!ékJet: _

1 ~ai3komkf~
j :'-Q.rs.ronl,s .. llli.

,I ~ezooirat $zan:~:, .
Tisztelt Alkotmánybíróság! j'

. , ~n.ezett: 2015 -05:'

törvényes határidőn belül egyedi ügyben érintett sze

Alkotmányjogi panaszt

terjesztek elő a Kúria 2015. február 16-i,. Bfv.I.130/2015/2. szám alatti
Végzése ellen hivatkozással az Alaptörvény24. cikk (2) bekezdés d) pontjára,
illetve az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI~Törvény 27. S-ára.

A Kúria döntését 2015. február 27-én vettem át.

Kérem t Alkotmánybíróságot, hogy alkotmányjogi panaszomat az
Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLL Törvény 29. ,S-l1akvaló megfelelés okán
elfogadni szíveskedjék a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenesség

. miatt, és szíveskedjen megállapítani a birói döntés alaptörvény-ellenességét és
a Fővárosi Törvényszék végzését az Álkotmánybiróságról szóló törvény 43. S
(1) bekezdése alapj.nmegsemmisíteni.

Kérem t.' Alkotmánybíróságot, hogy jogszabálYi 'lehetőség esetén szíveskedjenek
meghallgatni, illetve személyes részvételemet ügyem tárgyalásakor lehetővé tenni.

Kérem t. Alkotmánybíróságot, hogy a teljes iratartyagot az elsőfokú bíróságtól és a
Fővárosi Törvényszéktől beszerezni szíveskedjék. \

.Kérem t. AIkotmánybíróságot, hogy a teljes iratanyag beérkezését követően
iratbetekintéstbiztosítani szíveskedjenek.

Kérem t. Alkotmánybíróságot, hogy amennyiben nem
szíveskedjen iránymutatást nyújtani, hogy milyen
álláspontom érvényesítésére.

-Kérem feljelenteU költségeimben v81ómarasztalását.
Kérek költségmentességet.
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Az Alkotmánybíróságról szóló törvé~7. ~ szerint az Alaptörvény 24. cikk (2)
bekezdés d) pontja alapján alaptörvény-eli'ehes bírói döntéssel szemben az egyedi
ügyb'en érintett személyként fordulok alkotmányjogi panasszal tisztelt
Alkotmánybírósághoz, mivel az ügy érdemében hozott döntés vagy a bírósági
eljárást befejező egyéb döntés Alaptörvényben biztosított jogaimat sérti, és a
jogorvoslati lehetőségeimet már kimerítettem.
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