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 (1. swmú

me"ckje''_USyv^i meglM!alma:ís). a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Biróság
8.K.27.699/2016/13. szému Kélete mint bfrói döntés alaplörvény-ellencsségének megállapitása irant-
a törvényes haláridon belűl - az Alkolmánybiróságról szóló 2011. évi CLUörvény 27. §'-a alapján az
alábbi

alkotmányjogi panasz indftványt

terjeszlem elö:

Kérem a Tisztelt Alkotmanybirósagot, hagy
allapitsa mcg az Alaptörvény 24. cikk (2) bckezdcs d) pontja alapjan a Debrcceni
Közigazgatasi és Munkaugyi Biróság 8. K.27. 699/20I6/I3. szamú'itélete; mint bírói dontés
alapton'cny-ellencssegét és a hivatkozott itéletet az Abtv. 43. § (1) bekczdése alapjin
megscmmisiteni és az ügyben eljárt bfrosagot új eljirás lefolytatásara és uj határozat
meghozatalara utasftani sziveskedjen.

A felperesnek az Alkotmánybiróságról szóló 2011. évi CLI. lörvény 52. § (Ib) a) pontja szerinli
jogosultsága igazotósa érdekében elö kivanom adni, hog>- az Alkotmánybíróságról szöló 2011 évi
CLI. ton'ény 27. § (1) bekezdésében meghatározoltak szerinti, az egyedi ügyben énntetl személy,
mivel az érintett űgybcn peres félként (felperesként) részt vett.

Kérelmem indokolásaként azalábbiakat adom elö:

l./ A mcgsemmisftcni kért birói döntés megnevczése:

a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Birósag 8.K.27. 699/2016/I3. számú ilélele

A hatórido-számitashoz szökscges adatok kozlcse:

A Debreceni Közigazgatasi és Munkaugyi Blróság 8.K.27. 699/2016/13. számú itélete átvételének
napja:2017. március29.

székhely: 4025 Debrecen, Simonffy u. 57.
e-mail: drdobrossy@drdobrossy. com

t/fax: 52, 530-509, 530-510, 422-501
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2.1 Ai Alaptorvényben biztositott, peres djaras során sértettjogok mcgncvczésc:

Az Alaptönény Nemzeti Hitvallás eimű fejezete értelmében: " Valljuk, liogy a polgániak cs as
államimk kixös céija ajú élel, a bizSonság. a rcnd, ui igazság, a szabadság kileljesilése.
Valliuk hom' iwmiralom csak olt vaii. alml az állam szolfália wlwrail. Sevcikel méllán^usan^
visszaelés és részrehai'lás nélkiil intézi, " " Vattjuk, hogy iis emheri lét alapja IK emheri mélloság.
" Valljuk az elesellck és a ssegények mcgsegíléseiiek líölelesscgél.

Az Alaptörvény Szabadság és Felelosség cimu fejezetének I. cikke értelmében: " (I) AZ EMBER
sérlhelellen és elidegeiiillwlellen alapvelojogail lissleklben kell icirloiii. Védelmilk az áliam elsörendS
koleleiettsége.

(2) Magyarország elismeri az ember alapveto egyéni és közösségi jogail.

Az Alaptörvény Szabadság és Felelösség cimü fejezetének II. cikke értelmében: " Az emberi mc llóság
sénhelellcn. Miiidcil cmbernek Joga vciit az ételhes és az emberi méllóságlmz. a magzat élclél a
Jbganlalástól kczdve vétlelem illeti meg.

Az AIaplörróny Szabadság és Felelösség címü fejezetének VI. cikke értelmében: "(I) Miiidenkinek
joga vtin ühhuz, Iwgy magán- és csalátli életél, ollhonát, kupcsoiallarlásál és jó liinwvél liszieklheii
{artsák.

Az Alaplörvény Szabadság és Fetelösség clmu rejezetének XXIV. cikke értelmében: "(l)
Mindeiikinek Joga vwi ahlioz. hogy iigyeit a halóságok rcszrehajlás nélkiit, lisztességes mótlon és
éss:en1 haláridön helüt iiilé::ék. A liatóságok lörvényhen meglialorozoílak szerml tölelesek
í/öíiléseiket mctokohu "

Az Alaptörvény XXVIII. cikkének (1) bekezdése értelmében: "Miiidvnkinekjoga van ahhoz hos' a:
ellene emeil bármely vádut vagy vatamely perhen ajogail és kötelezallségeil lon'ény állal felállitoll,
fiiggetlen és pártallan btróság tisslességes és nyilváims lárg'aláson, ésszvrS haláridSll heliil hirálja
el."

Az Alaptörvény XXVIll. eikkének (7) bekezdése értelmében; "Mmdenkmek joga vmi ahhoi, IIOQ'
jogonwslallal éljen az ofyan birósági, lialósági és más tozigtsgalási dönlés elleii, amelyjogál vagy
Jogos érdekel serl.

Az Alaplön'ény 2S. cildce érlvlinébm: "A biróságok a jogalkalmazás sormi a Jogszabáiyok szövegél
elsősorbaii azok célj'ávai és a: Aiaplön'éimyel összhwigbail érlelmedk. Az Alaplan'éliy és a
Jogs:übályok irlelmezésekor azl kell fellélelesni, hog}' a józan ésawk és a közjónak megfelelo,
erkolcsas és gazdaságos cult szulgáhiak,

3., A kitevctlen crintertség klfejtése, az eljárás megindttásAnak indokai:

a./ Azeljáráselözményei:

A Hajdú-Bihar Megyei Kormunyhivalal Gyiimugyi és Igazságügyi Foosztálya (a lovabbiakban:
elsöfokú hatóság) 2016. július 26. napján kett HB/08-SZGY/01468-3/2016. számú határozalával a
i'elperesl, mint szolgáltatast megszen'ezö és muködietö személyt kolelezte, hogy a Debrecen, Tömös
u. 64. sz. alatti ingatlanban bejegyzés hiányában nyújtott szalgállatást szüntesse meg, lovábbá ezzel
egyidejűleg 500.000 Ft szocialis igazgatási birság megfizetésére is kötelezte.

Az elso foku halarozat ellcn a felperes fellebberast nyujtott be sa. alábbi indokolissal:
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A felperes semmilyen szociális szolgáltatási nem nyújt, az ingatlanban lakó személyek és a felperes
közötl jogviszony nem áll fenn, az ingallan lakói a lakhalás jogán ki'vül semmilyen egyéb
szolgállalásra nem jogosultak. A halóság nem tárta fel a tényállást, amennyiben ezen
kötelezettségének elegel tett volna, viligossá váll volna számára, hogy az ingatlanban lakó személyek
héztartási alkalroazottakat foglalkoztalnak, akik elvégzik mindazokai a feladatokat, amelyeket a
hatóság a felpcres által nyujtott szoeiális szolgáltatásként nevezett meg. A felperes intézményvezetöi
feladatokat soha nem látott d, szocialis szolgaltatásl nem szervez, nem végez, pénzt nem kezel. A
Debrecen, Tömos ulcai ingatlanbaii lakó személyek Alaplörvény által biztositott joga a lartózkodási
helyiik szabad megválasztása.

Fclpcres fdlebbezése alapjan eljáró alperes 2016. október 6. napjén HB/OS-SZGY/01468-3/2016.
hivatkozasi számu, SIIF-A/I349S-1/2016 iklntószamú határozataval hclybcnhagyla ai elséfokú
dönfést.

a peres áHásPomÍ;l szerint a feiperes fellebbezése nem volt alapos, a t'eipcres bejegyzés nélküli
szociá is szotgáltalást nyújt az ingatlanban, az ellátás megszervezésében és az intézmény
müködtetésében kiemell szerepe van.

b./ Fclperes keresetl kérelme és az alpcres vcdekczésc

Fenliek alapján, a felperes keresetet terjesztetl elö, melyben etőadta azt, hogy az alperes határozalának
meghozatala soran számos, a tényállás feltárása szempontjából releváns köriilményt figyelmen kivül
liagyotl, fgy kűlönösen azt, hogy

a felperes a bennlakókkal semmilyen jogviszonyban nines, részükre soha semmilyen
szolgaltatast ncm nyújtott,
a Tomös utcai ingatlanba beköllözö személyek a lakhatás jogán kivul - amelyet nem a
felperestöl, hanem az ingatlan tutajdonosától kaptak - semmilyen egyéb szolgiltatásra nem
jogosultak.

ha a lakók nem tudjak ellálni magukal, háztartási alkalmazottakal vehelnek igénybe a 2010.
évi XC. törvény szabályainak megrelelöen. Amennyibcn az alperes a tényallásl feltana volna,
arra a megillapitásra jutott volna, hogy a házlanási alkalmazottak Nemzeti Adó- 4s Vámhivalalnál
regisztralt munkavállalók.

a felperes a hizlanási alkalmazotlak felett munkáltalói jogokat nem gyakorol, pénzt nem keze), az
ingatlanban egy irányllást nélkttlözö, sponlán szervezodö lakóközösseg él.

.
''!. alaPJan megallapithaló alperesi lillilassnl ellentétbcn a felperes se nem szervez, sc nem nyújt

szocjalis szolgaltatast. Mind az elsöfokii halóság, mind az alperes úgy hozta meg halarozatal, hogy nem
tisztazta a tenyallást, illetve azt kezdenol fogva rosszul áliapitona meg és erre a vaíóségnak nem megfelelö
tényállásra alapílotta a további dfintéseil.

Az alperes fenntartolta a fenti szamú határozatában foglaltakal, egyúttal kérte a kereset elutasllását.

c./ Az elsofoku biróság itélele

A Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi BIróság 2017. március 22. napján kelt, 8.K.27. 699/2016/13.
szánró itéletével a keresetel elutasltotta.

A Blróság a helyszini ellenörzésekröl készultjegyzökonyvek, a háztanasi alkalmazonak és a felperes
nyilatkozatai alapján úgy itélte meg, hogy az ingatlanban a felperes az Szt. 67. § (I) bekezdése szerinti
levékenységet megvalósilja fgy téves a felperes azon hivatkozása, hogy csupán lakhatést nyújt az
ingatlanban élöknek. A Biróság álláspontja szerint ai els6- és másodfokii hatóságok tényállás
tisztázási kötelezettségüknek elegel lettek. A Biróság a fclperes által tanúként idéznFkér

 nem hallgatta meg.
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4., Indoklas arra nézvc, hogy a sénlmezctt birái dontés miért etlentétes az Alaptiirvény
megjelölt rendelkezéseivet

Álláspontom szcrint a Dcbreceai Kflzigazgatási és Munkaugyi Bfrosag S. K.27. 699/2016/13.
számú (téletével súlyos alkotmanynssági aggályohal vet fel, illetvc sa. Alaptorvénybc iitkSza
tekintcttel arra, hogy a hivatkozott ítélet meghozatala soran Ugyfelem Alaptorvcnybe foglalt
jogainak sérelme kövctkraett be az alábbiak miatt:

Ügyfclem tistíesscges cljárashoz, illetve ésszeru, lisztcsséges ís erkoksos blrói dontéshez fuződö
jngait az Alaptiirvény alább! rendelkczésci teremtik meg:

Az Alaptörvény Nemzeti Hitvallás einw fejezete énelmében: " Valljuk, Imgy a potgániak és a2
államnak kosös célja ajó élei, a bi:l(inság. a reiid. la isazság. a szabailság kileljesitése.
Valliiik. Imev iiémiralom csak otl vmi. alml az állam szoleália Dolwrait. iieveiket méltáiiyűsan^
visssaéles és részrehailás nélkiil imézi. " " Valtjuk, Imgy az emberi lé! alapja as emberi méllóság.
., VaHjuk a: elesellek és a ssegcnyek megsegilésénck kotelcsségel.

Álláspontom szerint nem méltányos, hogy a felperes által igazoll tényeket (az ingatlanban háztanási
alkalmazotlak dolgoznak, koztuk és a felperes között nincs jogviszony, a lakók és a felperes között
nincs jogviszony) mind az eljáró halóságok, mind a bi'róség figyelmen kivul hagytik döntésak
meghozatala soran.

Az Alaptörvény Szabadsóg és Felelösség cimü fejezetének I. cikke énelmében: " (I) AZEMBER
sérlheiellcii és elidegeailhelelleii alapvelöjogail liszlelelben kell larlam. Védelnmk tC állam elsőreildS
köielezelísége.

(2) Magyarorszag elismeri az ember alapvetö eg>'éni és közösségi jogait.

Az Alaptörvény Szabadság és Felelősség cíinu fejezelének II. cikke énelmében: " A: emheri méllóság
sértltetetlen. Mindeii embernek joga van az élelhez és az emberi méllásághoz, a magzal élelét u
foganlaláslól kesdw védelem illeli meg.

Álláspontom szerint a felperes emberi méltósága sériill a fenti eljárással, mivel már évekóta egy olyan
magaianásértjogsértésért kell felelnie, hatóságok elé és biróságra jámia, amelyet nem követetl el.

Az Alaplörvény Szabadság és Fetelösség eimu fejezetének VI. cikke értelmében. "(I) Mindenkiiiek
joga van ahlm:, liogy magán- és csulácli életét, ollhonál, liiipcsolallarlásál ésjó hinwél lisztelelbcii
larlsák.

A t'enti eljárassal a felperesjó himévhez vaiójuga is csorbult, mivel hiába próbalja tisztázni a kialakult
helyzetel, minden eljáró szerv tévesen énékeli a lényallást, ebböl kifolyólag ra nézve kedvezötlen
dontést hoz, vatótlan képel fest a felperesröl.

Az Alaptflrvény Szabadság és Felelösség cimii fq'ezetének XXFV cikke értelmében: "(I)
Mmdwkmek Joga van ahlioz, hogy iigyeil a haláságok részrehajlás nelkul, lisslességes módoii és
éssserű haláridön belül mlés:ék. A halóságok lörvényben meglwlárosollak szerinl kötelesek
döiiléseikel indokolm .

Az Alaptörvény XXVIII. cikkének (1) bekezdése énelmében: , Mmilenkmek jogu van ihho: hogy as
ellene emett hármely vátlal vagy valanwly perben a jogail és kőlelezellségeil /örvéiiy 'állai felátlilolt,
faggellen és párSalÍail hiróság lisztességes és nyilvános lárgf'aláson, ésszerű haláridön belül birátja
d."

Az Alaptörrény XXVtlI. cikkének (7) bekezdcse értelmében: ., Mmdenkmek juga vail ahhoz, Imgy
jogonwslallal éljen az olyan biróságí, halósági és más közigazgalasi döntés ellen, (imelyjogál vagy
jagos érdekél sérl.
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f AIUPIÖnv"y 28- cikkv érlehnében: ,. A biroságok a jogalkalmazas . wrun u jogssabályok ssovegél
elsosorban icok celjával és as /ilaplon'éimyvt össdiangbaii énelmezik. Ai Alupiörvény és a
jogszabdiyok erlelmeicseltor a:l kell fcllételeznl, Imgy a jósaii éssnek és a kösjónok megfelelö.
erkölcsös és gazifaságos céll szolgálnak. "

Alláspontom szerinl semmiképpen nem egyezlethelö össze a közjóval és az erkőlccsei, ha egy embert
olyan jogsértésért bfrságolnak meg, amelyet nem köveletl el és hiába próbálja tiszlázni inagál, az
érveit és a bizonyitási inditványát is ligyelmen kivül hagyjék.

A fetperes megbirsagolása nem erkolcsös és nem felellelheto meg a közjónak, mivel a terhére rótt
jogsértésekel nem kovetteel.

AIIispontom szerint mivel a Debreceni Knzigazgatási és Munkaügyi Birósng 8.K.27.699/2016/I3.
számú itélete az Alapt6n'énybc Btközik, czért azt a Tisztclt Alkotmanybirósígnak meg kell
semmisftenie.

A Tisztelt Alkotmánybiróság hatáskörél az Alaplörvény 24. cikk (2) bekezdés d) pontja, az
inditványozó alkotmányjogi panasz benyújtására vonatkozó jogosultságáiaz Abtv. 27. §-a alapozza
meg.

5., Annak bemutalása, hogy az inditrányozó a jngorvoslati lchetőségeit kimerilettc, vagy
jngorvoslati lehetéség nincs szamara biztosilva:

A Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Blróság S. K.27. 699/2016/13. szamu jogerös itéletével
szemben nincs heiye kúriai felülvizsgálamak, mivel a megallapitotl fizetési kötelezetlség az 1.000. 000
Ft-ol nem haladja meg, tehát a kérelmezőjogorvoslati lehelöségeit kimerilette.

6., Nyilatkozat arrol, hogy az ugyben van-e tolyamalban felulvizsgalati eljaras a Kúria előtt,
illetve arról, hogy kezdeménycztek-e perújitast az ugyben:

Tájékoztatom a Tiszlelt Alkotmánybfróságol, hogy az Ugyben nincs fotyamatban felülvizsgálati eljárás
o KAria elött, illetvc perujftás kezdeményezésére nem került sor.

,
J. ^. ind"vá"yozó "evének közzétételéhez, illelve az indilványban szereplő személyes adatok

közzétéleléhez hozzájánil.

Képviseleti jogosultságomal igazotó ügyvédi meghalalmazásomat mellékelten csatolom.

Debrecen, 2B17. május 29.

Tisztelcttel:

^^ Í. ^. ^. '^TL í^ rÁRö.
ÜGWÉDl IRODA
Dr. Dobro^sy Íst^m

Mellékletek;

/. szdmii meilélilel: ugyvédi meghatalmazás
2. siámii melléklet: a Debreceni Közigazgatisi es Munkaügyi Bfrésag S.K.27.699/2016/13.
szimú itdctc
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