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AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3224/2015. (XI. 10.) AB VÉGZÉSE
alkotmányjogi panasz visszautasításáról
Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta
a következő
végzést:
Az Alkotmánybíróság a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás
szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény
3. §-a, 4. §-a és 5. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
Indokolás
[1] 1. Az indítványozó alkotmányjogi panasszal fordult az Alkotmánybírósághoz.
[2] Az indítványozó – az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 26. § (2) bekezdése alapján előterjesztett – alkotmányjogi
panaszában a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól
és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény (a továbbiakban:
Elszámolási tv.) 3–5. §-ai alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte. Az indítványozó alkotmányjogi panaszában kifejtettek szerint a támadott rendelkezések sértik az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdését,
illetve a XXII. cikk (1) bekezdését, ugyanakkor utalt az Alaptörvény C) cikk
(1) bekezdésére, az 1. cikk (2) bekezdés a) és b) pontjára, valamint a 25. cikk
(1) bekezdésére is.
[3] 2. Az Alkotmánybíróság tanácsának az Abtv. 56. § (1) bekezdése értelmében
először azt kellett megvizsgálnia, hogy az alkotmányjogi panasz eleget tesz-e
a befogadhatóság feltételeinek.
[4] Az Alkotmánybíróság mindenekelőtt az alkotmányjogi panasz formai kritériumoknak való megfelelését vizsgálta. E körben áttekintette, hogy az indítvány
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határidőben érkezett-e (Abtv. 30. §-a), illetve, hogy tartalmaz-e határozott kérelmet [Abtv. 52. § (1b) bekezdése].
[5] Az Abtv. 30. § (1) bekezdése értelmében – az Abtv. 26. § (2) bekezdése szerinti – alkotmányjogi panaszt az alaptörvény-ellenes jogszabályi rendelkezés
hatálybalépésétől számított száznyolcvan napon belül kell írásban benyújtani.
Az Abtv. 30. § (4) bekezdése alapján […] az alaptörvény-ellenes jogszabály
hatálybalépésétől számított száznyolcvan nap elteltével alkotmánybírósági eljárás megindításának nincs helye.
[6] Az Elszámolási tv. támadott rendelkezései az alábbiak kivételével – annak
47. § (2) bekezdése értelmében – 2014. november 1-jén léptek hatályba.
Az Elszámolási tv. 4. § (4) bekezdését, továbbá az 5. § (2), (3), (8) és (9) bekezdéseit módosította a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló – már nem hatályos –
2014. évi LXXVIII. törvény. A módosított rendelkezések 2014. december 6-án
léptek hatályba. A csatolt iratok alapján az indítványozó alkotmányjogi panaszát 2015. szeptember 29-én, a jogszabályi rendelkezések hatálybalépésének
mindkét időpontjához képest megállapíthatóan elkésetten terjesztette elő.
[7] 3. Az Alkotmánybíróság tanácsa mindezekre tekintettel megállapította, hogy
az indítványozó alkotmányjogi panasza – elkésettsége miatt – az Abtv.-ben
előírt formai feltételeknek nem felel meg, ezért annak befogadását az Ügyrend
30. § (2) bekezdés d) pontja alapján visszautasította.
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