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:r:ijelentem, hegy fenti alkotmó.n;rjogi pane.szom, valamint 2.Z e.bb8.n sz':;replC sze-
lJ.éJ..yes ade"tainl D:)ril ~.:c5..11ossúgrB!lOzat3.1{Jl0z
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" /"/

sére hi {loe. ve.rtem, 2010. 2_prilis 16-2.'::1!~eresettel forQl.utaIJ. 8Z ddwl'i ?OI:rC Li:egyei.

1hulicaligjri EírásGghoz, kórve alperes narasztalásQt.
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rögzített he.táridőn -hü terjesztettem elő, s nem kértem nyi12;tkoznton jOG2zerüsé-

E véGzés ellen fellebbezést terjs2zJcettem elc, melyet a !:lL.soclfokv. bírós6g
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pert inditani2 .• 'UgYill1e3 a 11elyzet aZOn1JBl1 tllLYJ.k8~ltatói rendki"'~:Li.li i'elBolJ.dás an-

r{sjoci szabályozás ." ,eL.1.enere terheli,

Ela fl TI1illl1:últatá ,8~ fe lmol':dfts j ogszer~1.séGét vitat j 2., rrfs zé:ee él I1U!.1JCe.j cGi <:il ta18~-
nos elév'J.lési idő í3 évi {lll l,-yitva erre alapított igényei " ""ervcnyeSl."0 eGE:l"e.

Icav{lhüónak erre 30 napja /!/ Vtm, s ha ezt elmulasztotta, n:rilatlmzata jogszerü-

a nltlr1J\.av{~J_aJ.ó által vélclr:lezett jogellenesnégnél - 9. 1:1lllllc9.\T8.J.lalónak

erre szi~tsn 30 napja ven.

eze11 idó.tartétffi a12tt l:ell azt is vizsgé.lnia, b.og:' e jogi [~l\:Jcus jogsse~c'Li vagy jag-

ellenes volt. I,Ill..l11;:avs:llalói esetén er.l11el\:}cezd.emé11~yezésére \ri8zont
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