
A Fövárosi Törvénvszék

ut|an

A 1 ko f 111 lí ny b írósn g

"l'isztcll Alkodnánvbiró

SAG
Ugyszám:

^ /I ? í l - 1 /^ ^
FfOVAROSi TÖRVÉNYSZÉK 14.

Érkezett: 2Q18 DEC 1 3.

Péidány:

Melléklef
tá2;

F()1AJSTROM3Z/,M
tZDölRAT^,.',.,.

A+ÍL. db

?tüi'[ .' C/L'j'. .^'1"it>8 . ̂ - ^ , / E-m,-iilen / Faxor

."> 2018 -12- 05

.. /. íbo^-Lci

^ h 09o
Alulirott 

szám alatti lakos, ide F/l. 'fzárn

alattl r"es:hatEI'"1azással 'aazoltJogil<éPV'sel°"' d'-. Csitos Eszte
uljan. az Alkolmáiiybiróságról szóló 201 1. évi CLI. törvény 27, § alapján az alábbi
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Kérem ̂ liszlelt Alkotmáiiybirósiigol. hogy állapitsa nieg a Fővárosi Í(élöt:ibl. i 4. P1-. 20. 724/2018/2.
szam".. JUgcrós "életének "laptörvény-ellenességét, és az Abtv. 43. §-ának niegfelelöen azl
semmisilse meg.

Kérdmcin indokolásakíiit ;i/. ;il;ibbi;ik.it ailuni vlü:

1. .\/. indKv. iny bcnyújtiis;in;ik Kirvéiiyi és Ibnnai követeliiiényei

a)A penörtcnet és a tényállás rövid Jsmertetése. ajogorvoslati lelietöségek kiineritése

[1] Indityányozo felperes a . alperes ellen, szerzödés
érvem'telenseye irán! a Fövárosi Tnrvényszék elotl 36. P. 24, 090/2015. szá;"on keressteSterie szie tteiö.
;'me'yben. !. HPt' 2'3'?(') bekerfésének a-)-e. ) p""'ia.. '. al.<m"n a Ptk. 21 7. §(I)bekezdése-ala"jan
Kerlc .i s/craidtis urvéiiylelenségének nieyállapilását.

[2], A birosaga pe''be1'szerzödést" 20'4'é'"XXXVI"'tv' (DHI) halálya alá sorolta, amelynek során
^'obb. a.. DHI tö''vény 1<''§'Í' '""Riá"a Pert felfíigg"ztette. n^d az alperes 2015. július"l'^an
K^'!",t!".. <l'"ám?lására tek'"te"el az e'i?"'ás tolytalása során, felperest a'2014. évi xl^'tv' (DH2'j
J^aszerinnjosikövetkezmcny és poiilos elszámolás cllerjesztésére hivta fel. Felperes7felhivasnak
. i Irajobb [iicl;'is;i s/eriiil elciicl lcll.

[3] klsö foki-ibiróságtöbb tárgyalasl követöeii a kcresclet dutasitolta. az indokolás lcnvege szerinl
azzal. hogy lelperes a DM2 Iv. 37. i;-a szerint, lialározott kereseti kérelmel nem teriesztette^'"

m^e^feuebbeiése folytá" a másodfbko" e'iaró Föváros, Ítélölábla ajelen panaszban támadott
4. 1-t. ^U. W110 \ 8/2. számú jogerös itélelévcl az elsö fokú biróság döntését helybenlia. wta.

f5]Am'Isollfbkl'. bir"saii "ulokoliisa S2erint bár" DH2 iv. 37. §-ának való nem megfelelösés m, att ÚKV
kdtovolna tekinteni. hogy a^felpcres a keresetet "e, > tart|a fen". azonban'°^^Z"^
elw/"k1 'b"'óstls. a kvresele[érdT^> ̂ súlla ̂  cr. l ^n, alálu, </^^"Enne^ndokaival
v. szont egyebekben a másodfokú biróság egyetértell, igy az itéletet helyben'hagyta.
li) Ajngorvoslali lelieiöse.aek kiiiicrilése

A'"''s"Tk ú, b"'os"s2 "életedle"'^"d".i>i'". ''"sl;, l"ak , "ncs hclye. A felülv.zsgálal. n, i, n ,.endkivül,
joyorvo. l,,, lehelösege-;, Kuna állnl kialakitotljogyyakorial ""aii. " pp, 27]. §^)bekezdés^ociik



fbrdiilala elleiiére kizárt. (E körben a IV/1369/2018. IV/1380/2018.. IV/1873/2017. számon
alkotmánvjogi panaszok elötei'iesztésre kerültek)

c) Azalkntmámjngi panasz benyújtásiiiiak [liitárideje

l-'elperesi jogi képviselö a Fövárosi Itélötábla 4. Pf. 20. 724/2018/2. számú jogerös itéletét a 2018.
októberOI. napj.in vene á(, az Ablv. 30. § (I) bekezdésében fbglall 60 nap még nem járt le.

d) Az inditványozó érintettségének bemutatása

A Fövárosi Itélölábla 4. Pf.20. 724/201 8/2. számú jogerös itélete az inditvánvozóra nézve tartalmaz
rendelkezéyt.

e) Annak benuitalása, hogy az állilott alapjogsérelem a birói döntésl érdemben befolyásolta vagy a
felmeriilt kérdés alapvetö alkotmáiwjogijelentöségü kérdés

A pi iiici.u:til lúmcidoll hirói dönlés aiinak ellenére kelelkezlet "iléll dulsol" u felek közöll. hosv a
liöiilüs iilupJLfnulumlokulásukénl felhivoll iiisssabaiv u per itiesszünlelésének ioehalasal rencleli.

2. Az ;ilkolm;inyjogi paiiasz benyi'ijt:is;in;ik érdcmi indokolása

;i) Az Alaplönény megsértett rendelke. 'éseiiiek pontos inesijelölése

MegscrlcK sil. ipjogok:

Az Aliiptörvény XXVIII. cikk ( 1)bekezdése

.. !) Mindtínkinek joga van ahhoz. liogy az cllene emelt bármely vádal vagy valamely perben a jogait és
kötelezetlségeit törvény által felállitolt. Független és pártatlan biróság tisztességes és nyilvános
tárgyaláson. ésszerii határidön belül birálja el. ..

Alaptörvónyben biztositott, (lc neni alapjogn;ik miiiősiilö megsértett jogok (alább l'elsuroltak
megsérlése nem öiimagában, lianem üsszusségébfii okoz alapjogscrelmet inditványozó számára):

Az Alaptörvény R) cikk (2) bekezdése

.. (2) A/ Alaplörvény és a jogszabályok mindenkire kölelezöek. ..

b) A megsemmisiteni kért birái döiilés alaplörvéiiy-ellenesseaének indokolása

[6] A DH2 iv. 37. §(1-3) bekezdései alapján:

.. /I) E lörvénv Iwlálya ala lartnzo szersődések lekinletében a szerződés érvénytelenségének vagy a
..iiei-iitiéx egyes rcndelkezvsei érvényleleiiségének la továbbiakbini: részieges érvénytelenségl
megálltipild. wl - uz ervéiiylülvnscg okalól fü^ellviiiil - u birúsaglól a fél csak az érvéimelenség
jujfköYvlkvzimnyi 'int'k - u s:er:ödés mviiymé mgr a /mláiv=iilh<i:citalig lerjecit'i időre lörtiínö
IhilúlyHs. 'iú iiyilvi'iiiili'i'iiimik - ulkii/miizáxúi-a ;.s kiler/ei/öcn ki'rheli. Ennvk hiánycihan a kerr-ivllevél.
illeire u /a'rvscl én/eiiibeii - ereiiniényic'/en hiánypóllási felhivúsl kövclőeii - nsm birúlhüló el. Ha ufiil

;/; én-ém'k'/eiiség myy u részlvges érvénylelvnségjogküvelkezinényénsk levonúsál kéri. úgy azl is meg
Iwll /e/ö/ii/f. hogy 11 birúság inilyen jogkih-clkeznwnyt alkcilnuizzon. Ajogkövetkezménv alkalmazására



vHnulkiizAiiii 11 filiirk 11 felck közölli ehuiniolúsru kilerjeilö és osszvgszsrííen is iiiei.
kórelniei kell tííőíerjcszieuie.

, haíarozolf

I'. ') A: /ll lwlfe:í!c;slwn foglailiihv /ig)vlemnwl u liírvény Iwlúlya tilú lurliizií s:vr:űdvsek lekmlL'lébcn
a ri ilgúri Ti)rvéiivkiiiiyvn"il s:ólú !95V. éri /f/ lurwny 239M. f 11) hvkezdése ciltipjún. illelvv a

l'uly'iri Tiirrt'iivki)iiyvri>l szóló 21)1 S vvi V. li)rvniy 6:KW. § 12) brlir:ilése alapjún - hu irniiak e
liirveiiy/ini fo^liill fullvlvlvi Jvnni'illiKik - a f, zcr:t"iilrs érvéiiylí'/eiiségémk vagy rész/eKf.v
vrvrnyli-lL 'n'íégvni. -k niej!, úlkipilá.'iu /n'inl inihill és folyi iiiltilbun lévö eljárásokhun a keresellevelel

itlnés kihHcsáli'isit nélkiil el kell ulasiltiiii vasv w. eliárásokal mes; kell sziintetni. Nincs helye a
kc'rt'sel/evrl idvzés kihocsúlásci nélkiiii elvlcisilásának vagy ciz eljárás inegszünlelésének. ha a fel a

.i:L'r:üilés érvéiiylelciiségéiwk vaf{y részlcges érvviivlelenséjfvnek niegcíllapildsa iránli kereseii kérelme
invllvll u: el/áriíshüii niús krrvseli kvrvlmel 'is elíílcrjesztell: ebbeii tiz eselben úgy kell lekinleni. hogy a
iiii'gú/iu/iilús iránl/ kvrv. wli kéreliiii. 'l iieni líin/íi fain. E szc'rinl kell eljárni ci felfiiggt'szlé. -: iiiegszűnésél
kmvlóni fi ilyliiloll clji'irásoklviii is.

(Sl Ita a folvumulbun lévö eliurásbun 11 keresetlevél idéíéskihocsálásii nélküli elulasilásának már

iiiiics helve, u'. eliiirásl iiies kell svinlí'lni. hii u jíl ü kereselvhm iviszonlkeresetében) a hiróság erre
inim'iiló hiunypúllúf. i fclhivúsának kézhef. ilésélől sziíiiii/ul/ 3(1 niipon bvliíl nuin kéri uz érvéilvle/eii

.s'--N--oA;.s érvém'lvlnisv^v vci^y rés:/yges érvénvlr/eiisvgt' juf, köwlkezmvnvvnek IvvoniTiát, lovúbbú
nvm jvlöli iiieg. Imgy iiii/yen jogkövelkeznwny iilkalimizásál kéri. Ninc-i /wiye uz eljúrás
iiie^:iiiilelvsrnvk. hu u fel 11 -í:i. 'r:wlí"i vrveiiylelrn. 'ii'^ének vagy részleges érvéiiylelrnségének
iiii-yúlliifiilií. vii iniiili kvrexvli kéiv/iiir laellc'll <; vljúrúshun iniis kvreseli kérvlinel i.\ elölvrjeszlell:
rhhni iiz i'Xi'ihrii iijf\' kv/1 ivkiiileiii. hiyy 11 fil 11 iiiv^úllupiiá.i. iránli kc'reseli kérvliiisl i-iem tarljafenn. "

[7J Elsö és másodl'okú birósi'ig a keresel elutasilasát egyérlelmiien a DH2 tv. 37. §(1) és (2)
bckezdésére alapitolta a törvény kógens reiidelkezése ellenére. Amennyiben ugyams az eljáró
biróságok a fclperes által elterjesztett elsziimolásl nem találtak alaposiiak. úgy a peres eljárást le sem
leheletl volna fblytatm. elsödleiiesen e körben kellett volna döntést hozniuk.

[8] Allásponlom szeriiit az. hogy .. eniiek ellenére a bíróság az clji'irást iiiégis lefölytatta" öiimagában
sérli a/ iiidilványozó tisztességes eljáráshoz való jogál. azonban ettöl sokkal nagyobb probléma az.
hagy a biróságok .. coiUra legem" jogalkalmazása a felek közott itélt dolgot keletkeztetelt. amely
alapján a lelperes/indilvi'iiiyuz. 0 az általa kértjogol többé nem vitalhatja.

[9] Nem mellékes az sem. hogy az elsö fokú biróság - a másodfokú biróság megállapitása ellenére -
viilájában ncm folytatla le a teljes eljárást. a felek és tanúk meghallgatására már nem keriilt sor, mivel
a birósiii; a liirgyalásl 2016. juliiis 9. napjáii ..hirtelen" berekesztette. inégpedig azzal, hogy számára a
Mperes iill. il elöadoil elszi'imolás .. iiem niefl'elelö".

10] Ez alapján eg\ olyan lielyzei alakiill ki. hoij.y a birosái;iiak a keresetel elutasiló döntésében
meylögalmíizotl inclokokisa. 11 permegsziintctcsi okon - DH2 tv. 37, § - kivül lényegében csupán a
.. magiinvéleinénye". Egy biró önállá vélemény pedig. a mögöttes jogszabályi háttér és az eljárás teljes
lefolytalasának hianyában peilig nem bírhal jogcrös itéleti hatállyal.

[11] A f'enliek lciiyegesen sénik az iiidílváiiyozáiiak az Alaplörvény XXVIII. cikk (I) bekezdésében
loiiliill liszlcsséges eljáráshoz való jogál - az R) Cikk (2) bekezclésének sérelme utján -, hiszen a
birósági cljárás leljes egészébeii iwm letl iefolylalva. valamint a permegsziintetési okot itéleti
hatályúva] emelte.



.. A= u birói ilvlrl. iiiiiv/v ii/:if}iis ok nélkiil hiigy/u /iyyt'/inen kiviil a hulúlyos jogot, önkényes,
foyilniilcif neiii Ivlwl lÍKIességes, és nem fér ussze u jiiscílitiiiiisas aiiwelvével. " [20/20S7 (VII. 28).
Ah haíározuí]

3. E^yéb nyilatkozatok és incllélvletek

a) Nyilíilkozal arról. hn az inditványozó kezdemenyczte-e ;i biróságon az alkotmányjogi paiiasszal
UinuKÍotT bírósáyi itelet \léiíreliaitás;inak fclfüü.íiesztését.

A liuiiadúll dönles véyreliajlásáiiak l'ellíiggeszlése 11 Pp. crtelmében nem kérhetö.

b) Ugyvédi meghalalmazás eredeti példáiiya, vagy joglanácsosi igazolvány másolata, ha az
indilványozójogi képviselövel jár el. I. számú melléklet

c) Nyilatkozat az inditványozó személyes adatainak nyilvánosságra hozhatóságáról (Melléklet)

Szeiiiv/vc'x adiiltiiiii nyilviinussújfru hi):alfilt'ih<i: nein jánilok huzzú.

d) Á7. érinteilséget alátámaszló dokuinenlumok cgyszerü másolata (Mellékletek)

l'/2. ulcill. a Fmúrosi llélöláhlii -I. Pf. 21). 72-1/20 IS/2. szc'imú jogerős itelele

Kell; Kecskemét. 201S. 11. 29.

indítványozó me'gh'af. jpgi képv

Az Alkotniiiiiybíróság részére a pi inaszl közvetleiuil meekiildtem




