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inditványozó jogl képviseletében, a Szegedi Járásbiróság 28. P.21.588/2012/137 számú
e!s°. fol<",'. a,,sz.egedijon'enysz. él<. 2:pf-21-. 633/2()1.7/4 számú'másodfokú, illetve a Kúria, mint felűívizsgalaii
biroság Pfv. V.2tn6/2018/8. számú itéleteiben foglaltakkal szemben az Alkotmánybiróságról szóíó~2oTl'. -evi
?-l.LtöJYény. 27'talapián. el?ter)esztett alkotmányjogi panaszhoz az alábbiakban csatoljuk-'a~ beadvány
szövegében az indftványozó által hivatkozoft releváns tényállltások alátámasztására vonatkozó
dokumentumokat.

A most megküldőtt dokumentumok a peres eljárásokban is már becsatolásra kertiltek, de azokat a
eljárásban mindvégig figyelmen kivül hagyásra kerűltek.

peres

a az egyetlen számla, a a 000,
jogetösjtélet szennti további^bruttó 13. 942. 000, -Ft összegű alperesi marasztalás okán inditványozó részére
eddig kibocsatott. Ennek megfelelően vállalkozó jelenleg meg bruttó 34.042. 000, -Ft osszegű számlát köteíes
kiáuitani es atadni inditványozó részére mely kötelezettségének mind a mai napig nem tetíeleget. A birósag'a
peres eljárásban annak ellenére adott hely a szakértoi bizonyltásnak, hogy vállalkozo ~a szeizodéses
rendelkezesek ellenére a peres eljárás telj'es id6tartama alatt nem állltott ki számlát, és igy nem számolt el
m.e^",de!.°_fe!é;. 1<ÜI°". érdekesse9e a jelen számlának az "egTOSszeau vállalás" szövegrész, amely
egyértelműen alátámasztja, hogy vállalkozó átalánydijért vállalta (legalabbis ezen) munkarészt, ennek elienérea
peres eljárásban ezen munkanem is (szerzodésellenesen) a szakértoi ármeghatározás táigya volt.

A metlékletbena releváns ténv: a szerzodés 6 pontja "a régzeff munka elszámolasa^z érszabályzatban kozölt
jarulékos költségek és a jövahagyott egységarak, valamint a
igazolt mennylségek alapján összeallítoft szamlaval tötlénik.
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^M BXE!M!Slea!?a szerzödés 6. pontja .a uégzettmunka elszámolása az Srszabétyzatban köwlt
jamlékos költségek és ajóvahagyottegységárak, vaSaminta ténylegesen elvégzett es a'fetoerésTnaotófi
igazolt mennylségek alapjan Ssszeállltott szamlaval forténih

költségek 6s a jóváhagyotl egységarak, vslamint'a fénylegesen elvégzett és a ~felme'resi~naaiok
igazolt mennyiségek alapjén összeSllltott szamléval förténik.

A.,me'leklettel J?,azolt állitás: Az^ndityányozó több alkalommal még a peres eljárás megindulása elott 
: munkák befejezését és a számla kiállitásával történo elszámolásí.

9. számú Melléklet; Az Indltványozó által a peres eljarásban, 2017. 07. 03, és 2017. 07. 27. naoiain ér
beadványai.

A melleklettel igazdt_alj!tás inditványozó még az elsö fokü tárgyalás berekesztése elött küldött beadvánviban
Isnwtelten kérte az elsöfokúblTÓságot. hogya szakértő bizonyjtás felhasználása helyett köteÍezzefeÍDere'st"a
szei7ődés szerinti számla kiállitásával történö elszámolásra. Áz elsofokú biróság az'alperes1"indBva'n'yt'véaul
figyelmen kivül hagyta'.

' 

, 6. 928. 779, fl. épufeígépesze&'Kafcpsn munte'jogclmen és'összegben terjeszfett elo 
?!?1!5 it!.tet-,sf^ntí "6'330'3, 19,.;Ft viz-gáz és fűíésszerelési munkálatok"'es . 6.926. 779^t~épífömesferi'es
szafcpsff munkákhoz kapcsolódó gépészeti szakipari munkak üijar jogtímeken-"és~'össz~egben"E"nnek
,m-ei!!^?. "-iJ"?^T?nak'" m!nt alperes.nek ezen munkanemen' eseteben csak egy~feFpe'resi"kereseii
kerelemre volt módja érdemi ellenkérelmet el6ten'eszteni, a másik a biróság által az itetete'szerinti'fiktlv kereseti
kérelemmel szemben - értelemszeruen - még védekezni sem tudott.

!"djh'any°.z°-továb.tó. n)"latk°. zik arrt)1'. ho.9y, minden egyéb a beadványában hivatkozott tény, okirati
alátamasztása a, peres, aktába". meatalálható, ezért most az inditvány jogi én/elése"'szempon"tiaból

indokoltnak becsatolni.

Inditvanyozotisztában van azzal, hogy a peres akta nagy teijedelmére tekintettel, a Tisztelt Alkotmánvbirósá;
részérolesetlegesennehézséget okozhat bármely mostbe nem csatolt, de a Tisztelt'Áikotmanvbirósagit'al

, vagLretevansnal< ,ltélt d°kumentumnak a peres aktából való kikeresése, ezért lnditvá'nyozoké7a
TiszteltAlkotmánybiróságot. hogyamennyiben bámely a beadványában hivatkozott tényt aiátámasztó további
d°Rumentum. me9viz-s9alálát sz"ksé9esnel<. tartia- "Sy azt sziveskedjen jelezni indíiványozórészére, és azt
nagyon rövid határidovel a Tisztelt Alkotmányblróság részére a peres ak'tábol kikeressük és'bemutatju^"'

Szolnok, 2019. november 15.
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