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Tisztelt AIkotminybfróság!

Ugyfelem, 
latti lakos; mint indftványozó

<M/1: ügyvédi meshalalmazás), az AlkotmánybfróságnSI szóló 2011. évi CLI. törvéi
alapján az alábbi

alkotmányjogl panaszt

terjesztem elö:

Kérem a tisztelt Alkohnánybfróságot, hogy
. allapftsa meg a Debrcceni Járasbfrósíg 9.P.21.771/20I5/34. számú dsofoku & a

Debreceni Törvényszék 2.Pf.2I.197/3. srimú mísodfokú (téletének alaptorvény-
dlenességét, és azAbtv. 43. §-inak megfelelScn az(oka)t scmmisftsc meg;

. illapitsa meg a IBIdtulajdon ís a IBIdhasználat tovabbfcjlesztóséről szóló 1967. ívi IV.
tBrvény 3. § és 4. § alaptBrvény-elIenességét, és zárja ki azok konkrít Ueyben történa
alkalmazásit.

Kérelmem indokoldsaként az alábbiakat adom eiö:

u

Tényallás

"_^. -i-n^ványozó;^n! le. lpel'e.s l'eresetet terjesztett elo a Debreceni Járasbirósagon tulajdonjog
"le8a apLtása; szerzödes ̂ nytelenségének meEállapitása és tulajdonjogi igény érvényesftése inint
t.esÍvére'.

olt az I. renduaiperes"
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Néhai 

ennálló második házassagából 

, az alperessel kötött házasságot.

Felhfvom a figyelmet arra, hogy n
k hlyják, de köztuk semmilyen rokonság nincs.

Az inditványozó édesapja, 58. június 22-én elhunyt.

2./Néha s (született; 1881)azalábbi ingatlantulajdonnal rendelkezett:

. A  hrsz alatt felvelt 1 kataszten hold 263
negy^ögBI'tertlletü ingatlan a tulajdoni lap B. 16. sorszám alapján l^/S-ad rós^
(szeraésÍd6pQ ntja:l 928). Ugyan en ingatlan további ingatlan l/8^ad - 1 /8-ad 'llstoségét

iÍletve'B'lTsorszim alatt néha _szerezte meg 1929-ben.
Néhai halálára tekintettel 1943-ban a tulajdonat kepem 1/8-ad^ részta' felperes
édesap^tóhai megörökölte a B. 23, sorszimú t'ejegyzés tanúsága smnnt^
MÍndeze'k'aÍapján megállapitható, " hogy néhai  a hivatkozott ingatlan íi&s
illetöségével, azaz 699 néevszöeöl teriilettel rendelkezett.

. 
 tulajdonát 1/2^1/2 amely

arapján'néhaYs  1481 néevszöaöl terillettel rendelkezett. Ez utóbbi

megtörtént vonalkozasabana4. Kjo. l933/1938-3. szám alatt
(F/°3:~4~kjö~Í9337f9 38-3. számú hagyatékátadó végzés és 29003/1983. számú határozat), mfg

néhai  vonatkozásában Kjö.II.868/1 970-2. szám alatt.
. A" ^hrsz-ú 1493 rógyszogo^

teruÍetüingatlan 1929. évben kerfllt néhai 
1/2-1/2 aí5iyútuíajdonába, y néha a 1943-ban bekövetkezett halálára ette

"néhai s nevé e Ícerült (B-l-2-3, sorszimú bejegyzesek) Ennekj
é^eimében néhai s az ingailan kizarólagos tulajdonosaként láSl.
leriilettel rendelkezett.  ^ ^ ",

. 

 
 

 
s az itt nyilvántartolt

ing 7989 néEVSzöeai tte! rendelkezctt.
. A° sz ala" felve"22S

né letüingatlan  tulajdonát
képezte, utóbbinak azl930-as években bekövetkezett halála után a teljes ingatlan néhai

 tulajdonába került. Ezen ingatlan önálló hagyatékolása a Kjö.U. 868/1970-2.
szám alatt megtfirténl.

A fentiekben megi'elöll ingatlanokban néhai s (699+1481+1493+7989+908 négyszögöl)
összesen 12570 n^gyszögörterületlel, azaz 7 kh 1370 négyszögöl területtel rendelkezett.
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Afe"tímB_atl
örökölte.

 s22^i halahSt követően a hagyatéki eljárós efolytalására csak 1970-ben keriill
^L s (Í88n~hagyatéki"eiiórasa ̂o'rón'

.
ccmpá".7952-.".égyszö801. na8ysá8" terület keriill átadásra a'per°anyagBban"feÍleÍhetö

Ss tanúsága szerint.

^.za/entil:kalapján >z.ind(ty*"y>z< ídKapJinak halila utin nem került hagyatékoUsra az
clh".TédTP* t."laJd.oDában/IIÓ!ho^vetó^
lerUlet. amelyetelsö fdeségétöl, néha ÍffrMtSÍt'meg"*""' '

". me_e"<tö'_h°gy, az.,i"CIItványoz° az iil!ami közie6yzö 1971-ben meghozotl Kj'ö. II.868/1970. 2.
.

haByatól'átacIó. véBzése. alaPJán. 'ényleEesen"nem szerzelt tulajdMjogot, hanem'az 
meEváItási árat ,flzetett ré.szére.é!! a hagyalékolt ingatlanok tulajdonjogátmegszerezte^mTveraz

zó sem ekkor, sem kesöbb nem volt termelöszövetkezeti'tag. 'Ezen megváÍtou'föTdrészlet
a^felperes a kárpótlási eljárásban kárpótlási igényt nyújlott be. 'anieÍyet'a'KárpétÍási'Hi'valaÍ

A_"ti d8ntésekj°ealapját a (iil<it"iaido" ̂  " fSldhasználat továbbfejlesztéséröl szóló 1967. évi IV.
törvény 3. § (l^bekezdésejelentette, amely szerinl "A hvillállók ttiíajdoiiában ievő olyanWek'.
'deel'. lw,. az erdökel. és lel.kel! 'is (a lowl'biakbm. 'JSId) -, ^Íyek'7'töwnyTaláÍíbalSésekw

ezel hasaiálalábaii vannak. megvdllds ellenében - a Miniszlerlanács állaÍmezSÍaaiU

""'",^,"".''"'"'""'"'."""'""""" "L'T i"esvai"i5 eimieeen a leniielőssövelkeseli hassnálalban levö
azajold is^ amelyeltíviilalló e lönwny hatálybalépésc iilán öroköl és az öroköst aMmí^lerlaMcs

idon belül lennelőszövelkezelte iagliénl nem viiszikfel;"

^Atóhai  (18  
e, hiszen az 1958-as'haláÍese't után'csaÍc~Í97Öien

keriilt a hagyatéki eljárós lefolylatásra.

Az ' 1962.09.07. ^na_pján kelt kimutatósa 571 sorszám alatt tartalimzta néha

aByatéÍca"194^
ban férje rész átadásra keriilt.

n tekintelte1' llosy *z 1930->s ívekben ethunyt
megorókélte, azokat önállóan tartotta'nyilvin"

Néha (lg81)hagyatéka átadásának alapja 1971-ben ezen TSZ kimutatás volt.

 !9''3-''an lt r&z"nein kcraÍt~'átadás7a, ~az"~a"TSZ
DyÍ!vá°t<'rtisb

leségeként ottak - ' ~ ~'" '" "~" 

47, AZ, i"dilványozó a fentiekre tekintellel megklsérelte sérelmét az ingallanügyi hatósáEÍ elötti
eljárósban orvosolni.

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Járási Földhivalala 33436-32/2014.
számű hatirozatában megállapftotta, hogy "a rendelkesésre álló  számú 1976. év 10.
hóiiapjabm kSszilll lermeloszüvelkezvli klilönlap a: 1943-ban dhiinyl 
adalaíl inar hetylelenűt larlalmazza, a killöiilapra lévesen az I. rendii atperes, 



) adaMkemltekfdlimtaürea """doCT::esc, "J, te.^;
w ̂ ^^^tdlerüiel:AteSet, hdy't', s^i

I^^^S^S'^M^ '^a^ó^^^!S^Tsz á'""
}Z'SS ̂hp^^^ly^'bannem áll afelperes rendetke^ére. .

i"ssK>^&s=s;sss
"JeJkgére lekmlellel jogsseru i"gallw-nyllvá, ilarlásoii kivüli MaJMnosoK .

5., 1995-ben került sor a részaránykiadásra.

tis ^
S aS'a el. melyel a

metöszövetkezeti különlap tételesen rögzit.

s=S?S^=,,2S;^T=^^
ing

1-5. kiadoll leriilet Ai.QjAK^.

iliek alaoiin a Hajdú-Bihar Megyei Konnányhivatal Debreceni "rósiHwatol Járósi NUU^

?5?2SSS?SESH?
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s: sw i8ény'k!ván'érvényesneni" .. ren^

ÍÍSÍ-S-^Í^-Í'SS^Ü, ^.;.^' ."". .".'
^SS^e^s^^S"-én .- e'0 fe"^ ° ^-n,

' sa^yi télelet szivesk;djen n1e8változta'ni és a m^..ou k,^.,

. s^^^ss^-és az eT ̂  ^ ^

5^ÉS;^S^SSss
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8., A Debreceni Törvényszék ̂ Pf.21. 197/3. ,zi> alatt hozott másodfokú itéletével helybenhagyla a.
elsofokú Itéletet.

megallapitását nem tcszik lehet&vé.

9., Ahogy az elsö. és a másodfokú itéletetek idten ̂hivatozoU^k^ol^^
^S^SS:s^^í^W^^^
j=?SSS^S''a l^.i^

^hn'esáÍlapííoíl 'idSn belül lermelossövelkezetbe Mgkénl nem veszikfel; .
Állisp.n.om szerint a feB. I Jogszabilyi rcndelkezések ellentítesck M.gyarorszig Alap.örvénye
XIII. cikkével, amely szerint

(1) MMe"ki"ek jos" v" " "W"'^ és ttl sri""és"  A <ulaiáan tirsad<"""
ys^w^^ ^^^'se kb^^ben meshMarown

'^ M7nés'mó^lÍes, fallítten és wnnali kártal<nhás mdtett lehel.

kérdés.

10., A fcntiek alapján megállapitható, hogy az indftványozó minden rendes jogorvoslati lehetöségét
kimeritette.

Az Ugyben -a pertárgyértékre tekintettel - felülvizsgilati eljaris nem kezdeményezheto, és az öeyben
perújitasi kérelem sem kerillt elöterjesztésre.

l-Pf.21.197/3. szím alatl hozott másodfokú Itélete részemre 2017.^sts&s&^^y^^^^^^^
törvényes határidőn belul nyújtom be.

Tekintettel am>, hogy a lefolylatott polgári peres djáris felp^se_. )elraalkotmány^ S;,eljárás
^S^éSrógTne'm'v^tTkéts^^ külön bizonyitast nem igényel.
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II./
Az alkotmdnyjogi panasz benyújtásának érdemi indokolása

I./ Az inditványozó kereseli kérelmének elblrálása sorin alkalmazott jogszabály alaptörvény-
ellenességének indokolása

A ielen alkotmínvioai nanaszommal timadott. alactörvénv-ellencs ioeszabilvi rcndctkczés;

A földtulajdon és a foldhasználat továbbfejlesztéséröl szóló 1967. évi N. törvény 3. § (1) bekezdése

"A kivillállók liilajdoiiában levö olyailföldek - ideértve az erdoket és lelkvkel is (a lovábblakban: jSld)
-, amelyek e lörvéiiy halálybalépésekor lermelössövelkezel liasználalátan vannak, megvállás
ellenében - a Miniszlertaiiács állal inegállapiloll Időponlban . lermeloazövelteseli liilajdonba
lierillnek, kivéve, ha a lulajdoimsl a inegállapílotl idöpoiitig lermeloszővelkezelbe lagkénlfelveszik. "

4. § (1) bek. b) pontja " Tennelöszővelkezeti liitq/donba keriil megvállás ellenében a
lennelőszövelkeseii hassnálalban levö cc a föld is, amelyel kivülálló e lorvéiiy hatálybalépése ulan
űrököl és az örőkösl a Millíszlerlanács állal niegállapiloll idön belíil termelöszövelkezelbe lagként nem
veszikfel;"

Az Alaptörvénv meesértett rendelkczésc:

Magyarország Alaptörvénye XIII, cikke
(1) Aíindenkinckjoga van a lulajdonhoz és as öröliléshez. A lulajdon lársadalmi feletösséggel
jár.
(3) Tiilajdoill kisajálilam csak kivélelesen és kösérdekböl, lörvényben ineghalározoll esetekben
és módon, leljes. felléllen és azoimali kártalamlás melletl lehel.

Magyarország Alaplörvénye B) cikk
(I) Magyarországfiiggelleii, clemoh'alihisj'ogállam.

Amint létható, jelen alkotmányjogi panaszom tárgyát képezö jogszabály 1967-ben, azaz jóval az
1989/90-es rendszerváltást megelözöen került elfogadásra, és semmilyen szempontból nem
egyeztethetö Ossze a demokratikusjogállami alkotmányos etvárósokkal.

Állispontom szerint az idézetl jogszabályi rendelkezések valójában egy alkotmányos tulajdonvédelmi
szempontból elfogadhatatlan "tulajdonelvonóst" vagy "kisajátitást" vatósitottak meg. Az
Alkotmánybiróság következetes gyakoriala szerint az alkotmányjogi értelemben vett kisajátitás
fogalma nem szükitheto le csupán a kisajátltasi elj&rás eredményeként megvalósuló formális
"kisajátításra". A tulajdonelvonást - söt más jogok elvonását - is a kisajátításra vonatkozó,
Alaptörvény XIII. cikkben meghatározott feltételek és elvárások alapján ketl megftélni.

A jelen alkotmányjogi panaszomban támadolt rendelkezésekben a kisajátitás egyetlen alkotmányos
garanciaja sem érvényesült az alabbiak szerinl:

. az 1967. évi FV. torróny 3-4. §-a a tulajdonjog elvonását határozza meg /o szabdlykénl,
egyfajta "automatizmusként", ezzel szemben az Alaptörvény a kisajátitást csak kivéleleseii
tartja megengedhetonek;

. az 1967. évi FV. törvény 3-4, §-a nem biztosftja a tulajdonelvonás közérdeküségének
érvényesitését, a jogszabíly szövegezése szerint fel sem merUlt a közérdekflség vizsgálatának
követelménye, ezzel szemben az Alaptörvény szerint csak közérdekböl van helye
tulajdonelvonósnak;
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. az 1967. évi IV. törvény 3-4. § swrint minden esetben el kell vonni i;zon"földtulaJd,Mj^;
* ^S'?^^i^^?';CT^^^

3ee'noayzaS^én7s>"'"tB^k~törv'lnyben meghaFározott esetekben és inódon van

. ^ST^ törvény "megvíl. asi ̂ - nze.é.ét iaa ,<^tula,do^j^
' ^ElvÍl^ aSmiS^M ^l^Sl ^'[^ilzonnali kártalaritás

Alaptörvény XIII. cikk (2) bekezdésében meghatározott követelmenyeneK.

cikkében rögzltett elvárisoknak.

ú^stermeloszövetkezeti tulajdonba kerültek volna.

2.fAz ügyben hozotl itéletek alaptörvény-ellenességének indokolása

^eemettTOcLa hasazean aeZ^Ts>^Í^Öv"etkezetÍtut^onba kerültek volna.

tehát 2017-ben arra hivalkozással nem voltak hajlandóak érwnyt _s"rezn^z

X^éneyS^og^aMTy"aTapTánaz'Índf^^^
Az eliáris során viszont egyértelroüen megállapltást nyert az, hogy nehau ^8,^
^S>OT^TsISü1S'nemTZe& egyik i fórum
semvitatta, söt kifejezetten megerósitette.

 
keriiltek kiadásra, jéllehet neki e földekre semmilyen joga nem lett voina.

A fentiekalapján meEállapfthaló. hoEyaz^b^és'StóThTvaÍo^aptönényben'meBhaláromttjogat.
j^^rSs^kebbÍereiekkÖ^a meg-  ̂ ^J^
JSk"'TOnatko''zasában^"a"bIr6sig'orvosolhana volna, álláspontoro - az elöterjesztett
itereseti kérelem alapján - köteles letl volna orvasolni.

székhely: 402;TDebrecen, Simonfiy u. 57.
e-mail: drdobrossy@drdobrossy.com

^T/fax: 52, 530-509, 530-510, 422-501
70/389-4174



Azodja" blrósáBokezzd .szembe". az inditványozó orökléshez való Jogit egy 1967-es, egyél:
/on kivül helyezelt törvényre hivatkozva negligálták.

íllá,s! !itiomn, ^"nL.eEy,<rtdm'ien- "m.cBá"aPf<h.ató: hosy a Debreccni Járasbirdsis
9'P'2I-77.1/:!015/34-sasmli <'lsfllol("is a D<!l'">ni T8n.énysiék2. Pf.2L197/3~szamd~nwBodfokS

sérti n indftvinyozó tulajdonhoz ós SroUésbez való, Alaptfirvény XIIL'cikkbeii
meghatározottjogát.

Ax inditványozó tulajdonhoz cs Brőkléshcz valójogának scrclmc elsfisorban nzcrt kSvelkeatt
i"' m<!rt, *ZCIjárt MrósiBok cgy álMspontom szerlnt alaptarvéay-eUcncs jogszabilyra - azTs^
évi FV. törvényre- hivatkoCTa elutasítottik az indfh'inyozó keresetí kéreÍmét7

3J Szeretnéni felhívni a Heyelmel arra, hogy jelen alkotmányjogi panaszomban nem az Aíaotürvé,
nMnáinak visszaható halalyú alkalmazésát kérem, hanem ad, Íiogy 2017-ben Magyarorsz'áE'on'.

s,̂  nyilvánvalóan alkolmányellenes jogszabályra hivatkozással ne lehessen'azu
és örökléshez jogát megsérteni, ne lehessen az inditvinyozót apai "BVakseBetöi

megfosztani.

Tekintetlel arra, hogy a jelen alkotmányjogi panasszal tamadotl jogszabályt 1 987-ben hatályon kfvül
helyezték, inditványom

. elsődlegesen az us/ben hozott ítéletek alaptörvény. ellenességének megállapitására és
megsemmisitésére irényul,

. masodlagosan pedig arra, hogy a nyilvánvalóan alaptörvény-ellenes 1967. évi fV. törvénvt ne
lehessen a konkrét ügyben alkalmazni.

Kirem a Tisztelt Alkotmánybiróságot, hogy a fentiek alapján
. illapftsa mega Debreceni Járásbirósdg 9.P.21.771/2fll5/34. számű elsőfokú és a

Debreceni Törvényszék 2.Pf.21. 197/3_ számú másodfokú ftéletének alaptörvíny^
ellenességét, és az Abtv. 43. §-ának megfelelően azokat semmisitsc mtg; és

. állapitsa meg a reidtulajdon és a Rldhasználat továbbfejlesztésérfil szóló 1967. évi IV.
torveny 3. § és 4. § alaptarvény-cllenességét, és zirja ki'azok konkrét fleyben törten6
alkalmazását.

mj
Egyebek

} " Az .inclitva"y°zó nem kezdeményezte a bíróságon az alkotmányjogi panasszal érintett birósáci
ftélel végrehajtásának felfiiggesztését, tekintettel arra, hogy kereselét et'utasiiották.

2., Beadványomhoz mellékelem ügyvédi meghatalmazásomat.

3./^Az indftYinyozo nem járul hozzá ahhoz, hogy az inditvinyban szereplö személyes adatokat az

Debrecen, 2018. február 04.

Tisztelcttcl:

UOBUyH BVEss IAK.,-..

_P^VÉDI IRODA
D(-. Ipobrussy Istváu

D??S6i>Ntf;'"."
ügyvéd
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