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Alulírott
korábban csatolt meghatalmazással

igazolt jogi képviselője,

útján a 2011. évi Cll. törvény (.Abt.") 26. ~ (1)
bekezdése alapján, a F6városl Törvényszék 2.Kf.649.990/2013/27. szám ú, a

által 2013. szeptember 18-án postai úton kézhezvett Itélete ellen 2013.
november 12-én el6terjesztett alkotmányjogi panasz inditvány (A), (B), (c) és (E)
pontokban foglalt kérelmek, valamint a panasz inditvány indokolásának változatlanul
hagvása mellett a panasz indítvány lDl pontjában foglalt kérelmet és az indokolás 2J.
és 6.3 szakaszát az AbI. 30. ~ (1) bekezdésében biztositott törvényes határidőn belUI az
alábbiak szerint vastagon és dőlt betOkkel szedett szövegrész beiktatásával,

pontositja:

(D) Kérjük a Tisztelt Alkotmánybiróságot, hogy az AbI. 28. ~ (2) bekezdésében
foglalt jogkörében eljárva vizsgálja felül, és semmisltse meg a Fővárosi
Törvényszék 2.Kf.649.990/2013/27 számú, a által 2013. szeptember
18-án postai úton kézhezvett Itéletét (az .ltélet.), valamInt amennyIben erre a
T. AlkotmánybIróság lehet6séget lát, az ítéletet mege/6z6 elsőfokú, a
Fővárosi Törvényszék által 16.K.34.30012010/60 számon meghozott
ítéletet, valamint a közigazgatási peres eljárás tárgyát képező, a
Gazdasági Versenyhivatal által 2010. május 14.én meghozott Vj-
174/2007/332 számú határozatát, mivel a [télet és a hivatkozott elsőfokú
ítélet valamínt a GVHhatározat alapjául szolgáló peres és versenyfelügyeleti
eljárásban a fent említett alaptörvény-ellenes rendelkezések kerültek
alkalmazásra, ennek következtében sérült a megillető, az
Alaptörvény

1) B) cikk ll) bekezdésében foglalt jogállamiság követelménye, továbbá

2) XXVIII. cikk ll) bekezdésében garantált tisztességes elíáráshoz való joga,
és

3) XXVIII. cikk (2) bekezdésében garantált ártatlanság véleimének
alapkövetelménye.
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6.1 . Az Alaptörvény-ellenes Tpvl. 78. 9 (1) bekezdése és a Tpvtm. 61. 9 (1) bekezdése a Fövárosi

Törvényszék Itéletének. valamint az {téletet megelőző elsőfokú, a Fővárosi Törvényszék
által 16.K.34.300/2010/60 számon meghozott itéletének, és a közigazgatási peres eljárás
tárgyát képező, a Gazdasági Versenyhivatal által 2010. május 14-én meghozott Vj.
174/2007/332 számú határozata alapjául szolgáló eljárásokban ls alkalmazásra kerültek és
alapvetö befolyással voltak az Itéletre és a hivatkozott elsőfokú ftéfetre valamfnt a GVH
határozatra.

6.3 Ezek alapján kérjOk a jogerös Itélet, vafamfnt amennyfben erre a T. Afkotmánybfr6ság
lehetőséget fát, az ftéfetet megefőző elsőfokú, a Fővárosf Törvényszék által

.. 16.K.34.300/2010/60 számon meghozott itéfet, vafamfnt a közigazgatási peres eljárás
.. tárgyát képező, a Gazdasági Versenyhfvatal által 2010. május 14-én meghozott Vj.

174/2007/332 számú határozata megsemmisltésél.

Az eredetileg elöte~esztett alkotmányjogi panasz jeien pontosltással nem érintett összes
rendelkezését változatlanul fenntartjuk. és egyben kérjük a T. Alkotmánybiróságot. hogy az eredetileg
elöte~esztett alkotmányjogi panasz indltványunkat valamint a jelen pontositást egységesen tekintse
az alkotmányjogi panasz inditványunkként.
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