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) alperes ellen a

Nyiregyházi Járásbiróság37. P.21. 558/2016. számú,a Nyiregyházi Töi-vényszékáltal helybenliagyolt
4. Pf. 20. 606/2017/3. sz. itélete ellen az Alkotmáiiybiróságról szóló 20) 1. évi CLL törvény 27. §
alapján a törvónycs határidönbclül az alábbi
alkotmányjogi paiiasz indítványt
terjeszteiTi elö.
Kérem a tísztelt Alkotmánybiróságot,liogy állapitsa meg a Nyiregyházi Járásbíróság
37. P. 21. 558/2016. számú, a NyiregyhaziTorvenyszek4. Pf. 20. 606/2017/3. számú itéletének
alaptörveny-cllenességct ós scminisitse incg azt, mivd sérti az Alaptörvény XXVIIÍ. cikk (1)
bekczdósct.
Kérelmem indokolásaként az alábbiakat adom elö:

1. A) Perlörténct ós a tényállásismcrtetése
A Dcbreceni Törvényszék 10. P. 21. 644/2010. szám alatt folyamatban volt pcrbcn
.
felperes, én a II. r. felpercs voltam azügyben. Azl. r. feiperes 2014. március 11-én megkcreste .
ügyvédet, hogy válfaljacl az ügyben a fcllebbezés elkészítésót, mclyet 2014. március 18.
napján elvállalt. Az I. r. felperesre vonatkozó költségmentességi kérelemre vonatkozó nyonitatványt
2014. március 27. napján adía at rcszét-e. A fellebbezést vógül az I. r. felperes készitette el ós kötött
megbízási szerzödést 2014- április 2. napján
ügyvéddeL Azügyvéd 2014. április 2.
napján szembcsült azzal, hogy van egy II. r. felperes is, mclytöl megliatalmazása iiincs, Íllctve a
köllsógmcntcsságÍ kórdinet rám vonatkozóan is ki kcll tölícni. Az ügy\^ód által szerkcs^fclt fcllcbbczós
utolsó elötti bekezdóse a kövctkezöket íartalmazza: " kóqük továbbá tisztelt Itclötáblát, hogy részcmre
csatolt nyilatkozataink alapján költségmcntcsségÍjogot engedólyez/en."
A fellebbezés mellékleteként az I. r, felperesre vonatkozó költségmentessegi kérclein és
mcghatalmazás került csatolásra, melyet személycsen vití bc az I. r. fclpcrcs a Debrcccni
Törvényszókre2014. 04. 03. napján.
Az általam kitöltött és aláírt költscgmeiitessógi kórclmet, és mcghaíalmazást az ügyvód állal mcgadott
idöpontban, 2014. árpilis 15. napján egyéb iratokkal együtt átadta az T. r. fclperes.
Az ügyvéd iiem közölte sem velein, sem I. r. felpcresscl, hogy a Debrcccni Töi'vényszók 2014. áprílis
4. napján kdt végzésóbena költségmentességikóreln-iet eli.itasítolta.

Az ügyvcd az elutasító végzés ellen fellebbezést nyújtott be, mely csak az I. r. fclpcrcsre vonatkozolt.
A fellebbezés mellékleteként viszont becsatolta a rám vonatkozó költségmentességi kérelmet, illetve
az ügyvéd részére adott meghatalmazásomat.
A Debreceni Itélőtábla 2014. december 8. napján kelt Pkf. II. 20. 334/2014/2. sz. végzése lartalmazza:
hogy az itclcttcl szemben döterjesztctt fcllcbbczésben az I. r. ós II. r. felpcres úgy fogalmazott, liogy "
kérjük a íisztelt Itótötáblát, hogy a rószcmrc a csatolt nyilatkozataim lapján költsógmcntcssógi jogot
cngedélyezzcn . A fcllebbezésbezugyaiiakkor csak az I. r. felpcrcsjövedelmi cs vagyoni viszonyait
igazoló okiraíokat és nyilatkozatokat csatolták be, s mindezekre tekinlettel az Itélölábla száinára
egyértelmü, hogy a kérelmet csak I. r. fetperes nyújtotta be. A tön''énys7ék haíározatával szembeni
fellebbezést csupán az I. r. felperesjegyezte. A fellebbezés melléklctcként a II. r. felperes vagyonijövedelmi nyilatkozatát és azt tanúsító okiratot Ís becsatolta, kérelem hiányában azonban ezek
fígyelembevételére nem volt lehetöség. " Rzéil: csupán megjegyzi az Itélötábla, liogy az igazolt
jövedelmi-vagyoni viszonyok alapján a II. rcndü fdpcrcs esetében olyan változások az clsöfokú
eljárásban figyclcmbc vctt állapolhoz kópcst ncm töríóntck, melyck alapján részére a kedvczmóny
inegadható lett volna."
2016. március 4. napján kelt keresefi kérelmet nyújtottam be
ügyvéd ellen, kérlem,
hogy a bíróság kötelezze 1 . 250. 000. -Ft vagyoni kár megfízetésére. Kérelmemet a/zal indokoltam,
hogy
ügyvéd ügyvédi hivatásából folyó kötelességét niegszegte, illetve szakszetííflen
ügyvédi tevékenységévd 1. 250. 000. -Ft kárt okozott, tekintettel arra, hogy a Debrcccni Törvényszók
végzése ellcn benyújtott fcllcbbczésébcn sem kórtc mcg rószcmre, a II. r. fclpcrcs vonatko>'ásában a
köllsógmcntcssógct.

A Nyiregyházi Járásbiró.ság2016. december 15. napjánkelt 37. P. 21. 558/2016/12. sz. itéletében a
keresctemet elutasította. Az ité!et ellen 2017. január3. napján ke1t fellebbezessel éltcm. Kértem, hogy
a biróság 15 nap haíáridötbiztosítani szíveskedjcn, hogy a 2016. (.leccmber 8. napján tartott
lárgyalásról kcszülljcgyzökönyv mcgküldósét követöcn a fcllcbbczcscm rószlctcs indoklását
kifejthessem. A fellebbezésem részlctcs indoklását 2017. febniár 23. napján ajcgyzökönyv
kézhezvételétkövetö 15 napon belül benyújtottam.
A Nyiregyházi Törvényszék 2017. szeptember 12. iiapján mcgtartott tárgyaláson ííeletet hirdetelt
4. Pf. 20. 606/2017/3. számon, melyben azelsöfokú bíróság Ítélutét hdybenhagyta.

1. B) Ajogorvoslati lebetöségkimcrítése
A Nyírcgyházi Törvónyszék, mint inásodfokú bíróság 2017. szeptember 12. napján kelt
4, Pf. 20. 606/2017/3. sz. itéletét 2017. november 6. napján veltem kézhez. Az itélet ellen fellebbezésnek
helye nincs, felülvizsgálatra aPp. 271. § (2) bekezáósealapján nincs helye.
1. C) Az alkotmányjogi panasz bejnyújtasanakhatáridcje
A Nyíregyházi Törvényszék, mint másodfokú bíróság 2017. szcpfember 12. napjáii kclt
4. Pf. 20. 606/2017/3. sz. itéletét 2017. november 6. napján vcltein kczhez. Az Abtv. 30. § (1) bekezdé.se
s/ei-intí haláridö a 60 nap mcgíartásra kci-ült.
A NyíregyházÍ Járásbiróság37. P. 21. 558/2016. számú, a Nyírcgyházi Törvónyszék
4. Pf. 20. 606/2017/3. sz. itélete álláspontom szerint megsértctte az Alaptorvéuy XXVIII. cikk (1)
bckezdéset.

2. Az alkotmányjogi panasz benyújtásának érdemi indokolása
A) Az Alaptörvénymegsértett rendetkezései

XXVIII,ci7(í-(l)Mindenkinekjogavanahhoz, hogyazellene emelt bármelyvádatvagyvalamely
perben a jogait éskötelezettségeittörvényáltalfelállított, független éspártatlan bíróság tisztességes
ésnyilvánostárgyaláson,ésszerűhatáridőnbelűlbírálja el.

B) Indokolás arra nézvc, hogy a sérelmczett és mc.esemmisitcni kért birói döntésck miért ellentétesek
az Alaptörvény mcgjclölt rendclkezésável

- A 2016. március4. napjánkelt kereseü kérclmem mellékleteként csaioll meghatalmaxásban
t, biztam meg, liogy a per során képviseljen, akijogi végzettséggel nem rendclkezik. A
Nyiregyházi Járásbiróságelőtt folyt perben azalperest
ugyvédetjogi képviselö .
ügyvédképvisclte. A biróságkoteles lelt volna ajogvita eldöntésccrdekében a
bizonyitásraszorulótényckrö], a bizonyilásitehcrről, illetve a bizonyitássikertclcnségének
kövctkezményeiről a kcpvisclőmct tajékoxtatni. A biróságtajékoztatása, arra vonatkozóan terjcdt ki,
hogy a 2016. október 16.napján inegtartott tárgyaláson emlitett iratokat küldje nicg, hogy
áttanulmányozza, az elhangzott nyilatkozatokkal összevesse.

A fellebbezéscmben hivalkoztani, hogy a biróságazállalános tajékoztatással sem lálon el, melyet a
Pp. 3. § (3) bckezdésealapján. A biróságtajékoztatásravonatkozószabálytaz 1/2009. (VI.24. ) PK
véleménylartalmazza, mely szcrint a pcrteljes tartalma alatta lájckoxtatásnakfolyainatosan igazodni
kell a fclek nyilatkozalához.

A másodfokon cljáróbiróság2017. szcptcmber 12. napján kelt 3. sz.jcgyzőkönyvbcn rogzitettck
szennt, a Pp. 3. § (3) bekezdése alapján tajékoztatja a fcleket, Iiogy a felperesre hárul annak

bizonyítása, hogya DebreceniTörvényszéka költségmentességetelutasitóvégzcseellena felperesrc
vonatkozó fellebbezés alperes általibcnyújtásaeseténajogoi-voslati kérelembiztosana felperes
számárakedvező módon ercdményre vezetett volna, ésa fclperes részérea Dcbreceni ftélőtáblateljes

költscgmentcsségct cngedélycztevolna.

A Nyiregyházi Töi-vényszéktájékoztatásatorvénytelen, mivel azalpcres éskoztcininegbizási
szerzödésnemjöttlétrc, igymcgfordul a bizonyitásikötelezcttség,melynemengem(erhelt, haneinaz
alperesl, hogy bizonyitsa, hogy mindent megtett annak érdekében, hogy azénérdckeimet képviselte a

költségmentességikérelembenyújtásasorán.Az 1998.XI.törvényazügyvédekröl23. § (1)-(2)
bekezdéseszerint, mivel közlcmésazalpereskozöttmegbizásiszerződéskötósérenemkeii.ilt sor, igy
a megbizástartalmánakbizonyitásaazalpercstterlieli. Ezlbizonyiljaa BH2008. 10.269. sz. döiitésis,
haazügyvédimcgbizástnem foglallák irásba,a szcrzödéstarlalmának bizonyitásaa mcgbizottat
terhcli (1983.éviFV.tv. 8. §, 1998. évi XI. tv. 23. §).

A képviselőmjogivégzeltséggelnemrendelkezett, így a tájékozlatásnaka Pp.7. §-aalapjánis
kilerjedő lajékoztatással kellett volna ellátniaa biróságokiiak.A féljogainak, illetve törvényes
érdekeinek védelme érdekében köteles a pcrbeli eljárásijogairól, éskötelezettségeiról, a szükséges
tájékoztatással cllátni. A BH+2006. 10. 446 döntósszcrint ajogi kcpvisclo nélkiifcljáró fél kc[lő~
tájékoztatásának hiányaa tényállás adolt esetbcn tisztázatlan marad (Pp. 7. §). A másodfokon cljáró
biróságsoii tclt elcgct eiinck a kötclczedségéuck a tárgyaláson.

- A fcllcbbczásemben elsődlcgesen a Nyircgyházi Járásbiróságitéletének halályon kivül helyczésél

kértein,felsoroltam azokata lényegeseljárásiszabálysértéseket,inilyvéleinéiiyemszerintezt
lehetövéteszik.

A Nyiregyházi Törvényszék itéletében a Pp. 3. § (3) bekezdése sa;rinti tajékozlalási kötelezettsée
megsértésétvizsgálta csak, ésarraa kovetkeztctcsrejutott, hogy önmagábanezncm szolgál alapul az
itélct hatályon kivül helyczésére.

A fellebbezésemben viszoiit hivatkoztam inégaira, ishogya biróság2016. december 8.napján 11.sz.
jegyzőkönyvbenrögzitésreiskeriilt, hogya felpercst terhelibizonyitása tekintetben,hog\' nyilatkozat,
kéreleuielőterjesztésével a felperesi képviselőazalpercs fígyelmét felhivta éskórte,hogyterjesszen
elöilyenkérelmet.A BH 2015.2.40dontéscszerinta jogerósitélethatályonkivülhelyezésreokotadó
lénycges eljárási szabálysértésaz, ha az eljáróbiróságokúgyrójáka felperes tcrhére a

bizonyitatlanságot, hogyazclsöfokúbirósága bizonyitandótcnyekről a felet ncm tájékoztatja(1952.
cvi III. tv. (továbbiakban:Pp. ) 3. § (3) bek.

Hivatkoztaman-ais, hogya NyiregyháziJárásbiróságitéleténekrendelkezőrészenemáll
összhangban,az indokolási résszel, ezértfelülbirálalranem alkalnias.

Idézctemazitéletből,liogyazalpercsta biróságtöbbesctbcnismulas/tássalvádolta.Majdan'a a
vélcmcnyrcjutott, hogy osztja az alpcres álláspontját. Ezt követőcn ellcntmondó kövctkczlelést vonta
le, mely szerint, lia az alperes mcgfelelöciijárt volna cl, akkor is ajogcrós itelet alapján beállt volna a
fizetési kötelczettsége a II. r. felpcresnck. Mindezckrc figyclcmmcl mcgjegyzi ajárásbiróság, bár
alperesi oldalon eljárással összefiiggésben sorozatos inulasztások állapithatók meg, ezek a mulasztások

a kapcsolódóvolt konkrétok-okozatiösszefúggcsbeajárásbiróságálláspontjaszerintiieinhozhatók
felperes ért kán-al.

A törvényszékáltal nein vizsgáltjogszabálysértések igcn is a hatályon kivül helyezésre okot adnak a
hivatkozattak alapján.

- A 2016.decembcr 15.napjánkcszült11. sz.jegyzőkönyvmásolaláta fcllcbbezésbenyújtásáigncm
küldtc mcg részcmre a Nyircgyházi Járásbiróság,igy a fcllcbbczcs részletcs indokolása nélkülkci-ült

benyújtásra.A rcszletcsindokolásinegküldésére15naphaladákotkcrtem, ajcgyzőkönyv
kézhezvételétől. A biróságrészemre 15 napos határidőengcdélyczésére végzéstnem hozott. A 2017.
január25. napján kelt 37. P. 21558/2016/19. sz. kijavitó végzésébcnközli, hogy a birósága kért
jcgyzőkönyvet a felpercs részéremegküldte. A tértivevcny tanúságaszerint 2017. január 5. napján
átvette. A hivatkozott tértivevény az iratanyagban nem volt feHelhetö. Így azengedélyező végzés

hiányábanbizonytalanságbanvollam a NyiregyháziTörvényszékitélcténekkihirdetéséig,liogy a
fellebbezésemelkésettségeseténnemkerül-eelutasilásra. Ezzelszembenazalperesjogi képviseloje
2017.január 19.napjánkelt fellebbezésébcn8 naposhatáridöbizlositástkérta részlctesindokolás

előtcrjcsztésére,mclyet ncmindokoltnicg,hogymiérlncmtudta azitcletátvétclétkövető15napoii
belüla fellebbezésénekrészletesindokolásátelkésziteni. A NyircgyháziJárásbiróság2017.jaiiuár25.
napján kelt 37. P. 21. 558/2016/20. sz. végzésében a S nap heiyet 15 napot engcdélyezett azalperesnek a

fcllebbezésrészletesindokolásánakkifejtésére.A NyiregyliáziJárásbírósága lüvalkozoltvcgzését
meghamisitotta, az elsővégzésében azalperesjogi képvisclője részére8 napot engedélyczett. Ezt

igazoljaazalperes2017. fcbruár21. napjánkelt levelc, mclyben közlia birósággal,hogya torvényes
határidőnbclül2017. febi-uár17.napjánelőterjesztette a fullcbbezését,adminisztrációshiba folytán a
Nyiregyházi Járásbirósághclyett a Nagyatádi Járásbiróságrészércküldte ineg. Kéri, hogy az

clkéscltségliálrányoskövelkezményeitőlvalócltekintcsét.Azalperesa kapottliatáridö8. iiapjánkelt a
fe)lcbbezése, mégpeclig20I7.fcbmárI5.-én.Azcrcdcti végzéstamcllckeltlctöltésiigazolásalapján

azalpcres 2017. 02. 07. napján vctte át. Egy gyakorló ügyvéd, lia nem késctt volna el a fcllebbezése,

akkornem ir aruiakkimentésre vonatkozókérelmet, haazeredeti végzésnem 8 naposhatáridőt
engedélyezett volna részére,hanem 15 napot. A Nyiregyházi Járásbirósá.e az érkeztetést2017. február
22. napján vctte nyilvántartásba, melyet 2017. február21. napjárajavitott 22-es lélelként.

A régivégzcshelycttúj végzésazértkeriilt kiállitásra,liogyazalpcres fcllcbbezésenelegycn elkésett,
a lörvcnyszék a fellebbezésétazalpcrcsnek bc tudja fogadni. (Nag>'atádiJárásbiróság2017. fcbniár23.
napján kclt I2. Pk. 50. 175/2017/2. sz. végzésealapján azalpcrcs állal elek-lronikusan bcnyújtolt

beadványtinegkiildi a NyiregyháziTön'ényszékrészére.A NyiregyháziJárasbiróság2017.március
01. napján iktatta a végzést, illetvc 22. tétellel vette nyilváiitartásba.)
Atlól eltekintve, hogy en-ea mulaszlásra, a Nyiregyházi Törvényszék figyelmét felhivtam a
tárgyaláson,azitélelbennemtérki azelkésettségvizsgálatára.

A Pp. előirásaszcrintfcllebbezési határidővétlcn elmulasztása esetén igazolásnakvm liclye. A Pp.
109. §-aalapjánmásodfokúbiróságdönta fellebbezósihatáridőelmulasztásaesctében.Azigazolási
kérelem elbirálása előlt a birósága feleket meghallgatja. Azt, hogy a kérelem elöfellételei fennálliiak-e

iiiélfányosankell elbirálni.Azigazolásikérelem clulasitóhatározatellen fellebbezésnek vanhelye. Az
igazolásikérelemnekhelyt adóliatározatellenkülönfellebbezésneknincsliclye (Pp.110.).
- Azclkésettalpercsifellcbbezésta NyiregyháziTörvényszéknekazitélctesoránfigyclmcn kivül
kellctt volna

hagyi iia,

a

BH 2017. 2. 61. döntésc szerint:

"

A másodfokúbiróságnak

a

fcllebbezés és

fellcbbezési cllenkérclcm korlátai közöttkcll (éslehct) dönteni,emick figyclmcn kivülhagyása a
jogerösitélethatályonkivülhelyezéséreokotadósúlyoseljárásihiba(1952.éviIII.tv, (Pp.) 229. § (1)
bck., 253. § (3) bek., 275. § (5) bek. alapján.

A törvényszékazitélctébenazalperesi fellebbezésnekhelyt adott, ésaiinakalapjánmcgváltoztatta az
elsőfokúbiróságitélelénckazalperesi mulasztásáravonatkozórészétésa perköltségösszcgct
fclcmclte.

A NyiregyháziTörvéiiyszéktörvénysértőítélete cllen felülvizsgálatikérclenuncla Pp.271. § (2)
bekezdése alapján nem lchcl éh-ií.

-A 6/1986. (VI. 26. ) 1M rendclet 10 §-a sycrint a fclet azclsöfokú cljárást bcfcjc/ő határozat után, csak

akkorlchctszemélyesköltségmcntességbcnrészcsiteni,haazcngcdályczésfcltétclci utóbb
következclck bc. A BH+2011. 6.257Axclsőfokúeljárástbefejczőhatározatmcgliozatalát követően a
felperes részérecsakakkorengedélyezhetőköltsógmentesség,haigazolja, hogyjövedelini, anyagi
helyzetébenbekovetkezett változásfolytánváltjogosulttá a költségmentcsségre (6/1986. (VI. 26. ) IM.
r. 10. §(l)bek. c)pont).

A kérelmeta fellebbezésselegyidejülegkell előterjeszteni,a költségmeirtességtárgyábanazdsöfokú
határozatot hozó biróság dönt.

Az alperes a fellebbezésben neniegyértclmii mcgfogalmazást tett a koltségmentességi kérelem
vonatkozásában,mellékletként,csakI. r. felperesrevonatkozóköltségmentességikérelmetcsatolta. A
DebrccemTörvényszékelutasító végzéseellcn benyújtott2014. 04. 2]. napjánkeltI. r. felpcresre
vonatkozófellebbezésemcllékletekéntcsatoltabeazI. r. fclperesrevonalkozóorvosi igazolásokat, a
rcszcmrc kiállitott költségnientességi kérelmct, ásmcghatalmazásomat az alperes részérc.

Ertclmczésem szerint a fcllebbezcsscl cgyüttkellctt voliia bcnyujtani, iniiidkétfclpcrcsre vonalkozó
költségmcntcsségikérclmct, illctvc axclsőfokúeljárástkövctöbckövctkezővállozásokatiaazoló

dokumentumokat. Azalpereseiineka kötclezeltségénekncmtett eleget, a biróságokezzel,sem a
becsatolt bizoiiyitékokkal ncni foglalko/tak, cxzel a tényállástnem tártákfel.

- Az alperes valótlan tényállást állitott, iiiikor azt nyilatkozta, hogy a felpcresck aiiyagi helyzetét nem
ismerte, mert an'ól azI. r. felperes nem tájékoztatta. Az alperes, igen is ismerte az anyagi helyzetünket,
ezt bizonyitja a fellebbezés mellékleteként becsatolt alperes képviselője által 2016. április 27. napján
kelt levél tartalma is.

" Szives tajékoztatásul közlöm, hogy mcgbizóm az Önanyagi helyzctét- mcly a pcr clvcsztcsével még
jobban elnchezült - fígyclcmbe véve, ncm érvénycsitcttc czidáigazÖnnclszcmbcn fennálló
kövctelését, azaz a hátralékos 1 50. 000. -Ft iigyvédi munkadij iránti igcnyét. "
A fellebbezés mellékleteként csatolt bizonyiték befogadását arra alapoztam, hogy a tajékoztatási
kötelezettségétaNyiregyházi Járásbiróságelmulasztotta, ez feloldja a Pp. 235. § (l)bekezdésének ezt
a rendelkezését.

A Nyircgyházi Törvényszékaz általam bccsatolt bizonyitékotnem ismertette az itéletében,nem tért ki
arra scm, hogy azt miért iiiellőzte. Annak vizsgálatálólis eltekinlett, hogy az alperes a Nyircgyházi
Töi-vényszék 2017. szeptember 12. napján megtartott tárgyaláson ellentétes tai-talmú nyilatkozatot tett:
" Felpcres nicgint nyilatkozott a családjánakazanyagi köriilményeire, hogy en'öl az iigyvédnektudnia
kellett. Ugy gondolom, mint gyakorló ügyvéd, hogy aki állilása szeiint 250. 000. -Ft-ot kifizet ügy^'édi
inunkadijra, illctve 80. 000. -Ft-ot kifizet iratismcrtctésre stb. semmiképpen nem kövelkeztcthetck arra,
hogy rossz aiiyagi hclyzetbcn van. Egyéb clöadiii valóm nincs.

Felperes meghatalmazottjának észrevétele: Ncin fclel mcg 37. alpcrcsi képvisclőáltal előadott a
valóságnak, mert engem a másik perben 150. 000. -Ft-ra beperelt azzal, hogy a mai napig tartozoiii
neki. Egy szósem valós,nem fcdi a valóságotainit állit. Énigazoltam, hogy az ügyvédisinerte az
anyagi helyzetemet.

Alpcresjogi képviscloje: Az valótlan lényállitás,hogy bcpercllük volna a fclpcrest ügyvédi
munkadíjra. Ncm volt ilycn pcr.

Felperes mcghatalmazottja: En indítottam a pert ésabban a perben állitotta, liogy éntartozom neki.
Alperesjogi képviselöje: Ebben a l'onnában valóban igaz, Iiogy cgy olyan perben, amit a felperes
indított, állitottuk, hogy nem fizelte meg a 150. 000. -Ft ügyvédidijat, de mi különpcrt ncm
inditoítunk. "

- A per soránbecsatolt kcresetem, illetve azok melléklcteként becsatolt bizonyitékokat, az első fokon
eljáróbiróságaz itéletébennem ismertette, illetve ncm indokolla, hogy miért i-ieinveszi figy'elembe. A
mérlegeléstárgyaa Debreceni Törvényszékvégzéseellen benyújtott fellebbezés mellékletcként
becsatolt iratok alapján a Debreceni Ítélötábla törvéiiysértő itéletének adott helyt. Hiába liivatkoztani,
arra, hogy a Debreceni Itélőtábla,mivel a fcllcbbezés csak az I, r. felperes koltségmcntcssógi kórelmc,
volt, melyhcz azalpcres csatolta az én költségmcntességi kérclmemct is, azmógncmjogositotta fel az
Itclőtáblátarra, hogy a fellebbezési kérclmen lúlteijeszkedjen. Ennek töi-vénytelen iiidoklásnakkértein
a figyelnien kivül hagyását és a kérelmem elbirálását a Nyiregyházi Járásbiróságtól, melynek nem tctt
clcget.

A másodfokon cljáróbiróságítélele szinténtörvénysértő. A BH 2017. 2. 61 A másodfokúbiróságnak a
fcllcbbezés és fcllcbbczési cllcnkérelcm korlátai közöttkcll (cs lchct) dönteni, cnnck fígyclmcn kivül
hagyása ajogerós itélct halályon kivül helyezcsérc okot adó súlyos eljárási hiba (1952. évi III. tv. Pp.
229. § (1) bck, 253. § (3) bek., 275. § (5) bck. ) szcriiit.
Az itéletébcn a fellebbezéscmnem alapos voltának vizsgálatát, csak a liatályon kivül lielyezés
vonatkozásában is csak azcgyik tényczővizsgálatáralerjedt ki, a niásikkét ok vizsgálalátnem
végezte el. Azt követően clsőfokú itéletctjogszabályi hivatkozását ponlositolla, inajd megállapitotta,

hogy azelsőfokúbiróságlevont végkövelkeztctése igy helyes. Majd azalperes fellebbezésében
előadottaknak helyt adott ésaz elsőfokúbiróságitéleténckindoklásával szemben elöterjcsztett
fellebbezése alapos, ezén az indoklás ezen részéta törvényszék mellőzte azelsőfokúbü-óság
ítéletéböl.

A mellőzöttrészekbcmutatása, melybcn a Nyircgyházi Járásbiróságitélctében részletcsen kifcjt az
alpcres mulasztása iniben nyilvánult nieg;

" A biróságállásponlja szerint az alperes mulaszlása abban állapitliató iiieg, liogy a költségmentesség
engedélyezéssel kapcsolatos kérelmet nem egyértelniűen és félre nem érthető módon iieiii miiikét
felperes tekintetében fogalinazta meg."

A törvényszékvéleménye szerint azelsőfokúbiró.ságitéletéiiek indoklásával szemben előterjesztett
fcllebbczése alapos. Az alperes a fellebbezésébcn an'ahivatkozik, hogy " Nyilvánvaló, hogy az
ügyvódiokiratszcrkcsztés pontossága kicmcltjclentőségű, viszont nem hagyhatjuk figyclmcn kivül,
liogy azügyben eljáró biróságrendszerint pontositásra hivják fel a peres felet hasonló, vagy sokkal
súlyosabb pontatlanságok esetén."

A felelősscget az alpcres átháriloltaa biróságraésezt a törvényszékalaposnak itélte meg.
" Mindczckrc tckintettel a biróságálláspontja szeriiit a tajckoztatás hiáiiyaalperesi oldalon ismétclt
mulasztáskónt határozliatómcg.

Az alperes a fellebbezésébenhivatkozik arra, hogy a tájékoztatásnakeleget tctt, mivel "
tevékenyen közremüköáottazelutasitó végzésfellebbezése soran, igy tcljesen életszeriitíen a Felperes
azon állitása,hogy azAlperes a végzésrőlncni tajékoztatta."

A törványszékclfogadta azalpercsi fellcbbczésben foglaltakat: " Hclyesen liivatkozott alpcrcs
fcllcbbezésébcnarra,hogytájékoztatásakörébenazalpercsnekncmvolt mulasztása,hiszen a
lájákoztatásnakmeg kcllclt történnic, mert a fclpcres képvisclőjeátadtaazeljárásbana szükségcs
dokumentumokat az alperes részére."

" Mindezekre tckintettel a biróságarra a megállapitásrajutott, hogy a Törvényszékvcgzéscellen
beiiyújtott fellcbbezés kapcsán az alperes mulasztása ismételten megállapithaló. A biróságálláspontja
szerint a mulasztás abból mcriil ki, hogy az alpcrcs II. r. felperes vonalkozásábanncni terjcszethctő
kifcjczcttkérclmeta szcmélycsköltségmcntcsségcngcdélyezéscérdekébcn."
Az alpcrcsi fellcbbezcsbcnerrcvonatkozóhivatkozásncmszcrcpel.
A törvényszékazitéletébenúgyfogalinaz,liogy" A felpcresazazállitása,hogyrészérea fcllebbezés
benyújtása esctén a költségmentességet biztosan engedclyezte volna azeljáró biróságcsupán
feltctelezésen alapult nem bizonyitott. A felperes által bccsatolt dokumenUimok azonban nem

igazolják,hogybiztosanmcgkaptavolnaa fclpcrcsa költségkcdvezményt."

-A Nyiregyházi Járásbiróságitéletében a következőmegállapitás szcrcpcl: " Az alpercsjogi
képviselőveljárt cl, azonban a biróságaz alperesjavára fizetendőperköllségmegállapitása során
fígyelemmel volt an'a is, liogy azegyébkéití iigyvédkénttevékenykcdő alperest semmi iieni
akadályoztaabban, hogy szcmclycsen cljáijon, illetőlcg bcadványait, cllcnkérclmcit sajátinaga
szcrkesszemcg. Figyelemmcl volt arra is, hogya biróságnakncmkcllctt szélcskörübizonyitási
cljárástlefolytalnia, azügynein volt boiiyolultabb mcgitélésü.Így a biróságindokolatlannak tartotta a
32/2003. (VIII.22.) IM rcndclet 3. § (2) bekezdésébenirtak szcriiiti űgyvédikoltség incgállapitását. A
biróságálláspontja szcrint a biróságáltal alperes javára megállapitott ügyvédi költségigazodik a
fentickhez, valamint ajogi képvisclöáltal kifejlctt iigyvcdi lcvékenységmértékéhez."

Az alperes képviselőjc által készitett fellcbbezésben:

" Egyebekbenértclmezlietetlenszámonira,liogy miéitszolgálindokol azügyvédimunkadij
csökkentéséreaza tény,hogyazAlperes gyakorlóügyvéd?AzAIperestényleggyakorlóügyvéd,
viszont kizárólag okiratkészitést vállal, valaniinl büntetőügyben fogad el megbizást, peres

eljárásokbannem lát el képviselelét csak esetijelleggel. Mcgjegyzcm, hogy sok esctben cgy gyakorló,
polgáriügyckkelfoglalkozóügyvédscmképesobjektív ügyimczésrc,ha" saját"ügyrölvanszó.
Jelenkörülményekközöttnemtckintlietőindokolatlannak,liogyAlpcres a sajátügyébenügyvédel
hatalmaz fel."

A saját ügyében sem képes eljárni, ezt elisineri, liogy csak eseti jelleggcl vállal polgári ügyet, ennek

ellcnérea mi polgáriügyiinkbena képviseletellátásátelvállaltafclkészületlenül,tapasztalat
hiányában.Az AIpcrcsclőbbisnicrlcttetnyilatkozataalapjána torvényszéka NyiregyháziJárásbiróság
által mcgállapitottügyvédimunkadijatmegváltoztatta,mert vélcményeszcrint alaposvolt azalpcres
perköltség körében clöíerjesztett fellebbezése is.

-A fellebbezcsem, illetve a tárgyaláson elmondottakkal a törvényszék az itélelébcn az idézet kivéleltől

ellekintve dontést nem hozott. Az itéletében az elsőfokúbiróságáltal hivatkozottjogszabályokat
kijavitotta, azokat az itélctesorán helycscn nein alkalmazta. Az itélct indokolásancm fclel inega Pp.
221. § (I) bekezdésébcnfoglaltaknak.Nem indokoljamcg, hogymiértelfogadhalóaz,haazalpcres a
felclősségéta biróságraháritja.Mint azsem, hogymulasztásátnemtudtakimcnteni,bizonyitaiiiannak
ellcnlíczőjét azelsőfokoneljáróbiróságclőtt, defcllcbbezésébcnajózanparasztésznekis
ellentmondókijelentésétviszontbizonyitékkénta törvényszékelfogadja,sőtazelsőfokúbiróságerre
vonatkozó megállapitását mellőzte az elsőfokú biróságiteletéből.
Az itéletek megfelelö indokolása ncin pusztán fonnális kötelezettsége a biróságnak, hanem ezen múlik
az itélet meggyőzőereje. A döntésmegalapozottságát az indokolásnakkell biztosilania, a valós

tcnyállásmegállapitásávalésavonatkozójogszabályokhelyesmcgjelölésóvel,helyesalkalmazásával.
Az indokolási kölelczcttség mcgsértésc az ügy érdcnu cldöntésére is kiható, lénycges cljárási
jogszabálysértésnekminősül(BDT 2004. 1 085. ).

A Debrcceni Itélőtáblatörvénytelendöntésénckindokolásátfigyclincnkivül keUclt volnahagynia a
biróságoknak,ahogyazta kérelmcibenkértcm.Hivatkoztama BH 1194.5.272 döntésre,mcly szcrint
az Itélőtábla indokolása scm tcrjcszkcdhct túl a kcrcseti kórclmcn. A biróságok ennck cllcnóre,
döntósükct cn-c is alapozták.

Az eljáróbiróságoka kifejtett eljárásaival azon Alaptöi-vénybenbiztositottjogahnat sértettékmeg,
hogya perbenajogaimatéskölclezetlségeimeta biróságoktisztességescnbiráljákel.
AzAlkotmánybirósága6/1998.(III. ll. )ABhatározatábanmcgállapitotta,hogy" ...a fairtrial olyan
minőség, melyet az eljárás cgészének és köriilményeinek figyelembevclelével lehet csupán mcgitclni.
Ezért egyes részletek hiánya ellenére éppúgy, mint az összcs részlelszabály betartása dacára, lcliet az
eljárás méltánytalan vagy igazságlalan avagy ncm tis/. tcsscges. "(legutóbb megcrösitette a
3102/2017. (V, 8. ) AB határozat).
Az cljáró biróságok a sérelmczett itéleteikbcn az clőirtjogszabályokat ncm lartollák be. Mindennck az
[ctt a kövctkezmcnye, hogy a biróságok az emlitett súlyosjogszabálysértésck után elbirálatlan inaradt
a kcrcseti kérclmem, illctvc a fcllcbbezcscm, mindexpedig méllánytalan itélcthezvezctett.
" AIaptörvény XXVIII. cikk (I) bekezdésében rejlő indokolási k&telezellség alkotmányos
követelménye a biróságdöntési szabadságának abszolút korláljátjcleirti, ncvexelcsen azt, hogy

döntésénekindokairólazcljárásitörvénycknekmcgfelelöcnszükségesszámotadnia.Aziiidokolási
kötelezettség alkotmányjogi értelemben vett sérelme azeijárási szabályalaptön'ény-ellenes
alkalmazásátjelenti. A tisztességes cljárásból fakadóclvárás tehát azeljárási szabályok

Alaplörrónynekmegfeleloalkalinazása,aniiajogállamikeretekközöttmíiködőbiróságokfeladata.
Azeljárásitorvényrcndelkezéseircisfigyclemmel, a lisztcsségescljárásalkotmányoskövetelinénye a
biróidönlcsckkclszembcnazta minimáliselvárástmindenk-éppenmcgfogalmazza.hogya biróságaz
eljárásbanszercplőfclcknekazügylényegirészeirevonatkozóészrcvételeitkcllőalapossággal
mcgvizsgálja,ésennekénékelésérölhatározalábanszámotadjon."(7/2013.(III. l) AB határozat
indokolás 34.)

Kércma tisztclt Alkotmánybiróságot,hogya lcirtakalapjánállapitsamcgNyiregyháziJárásbiróság
37.P.21. 558/2016.számú,aNyiregyháziTörvényszék4. Pf.20. 606/2017/3.sz.itéleteAIaptörványbe
ütközésétésscmmisitse meg azokat, niivel sérti azAlaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdését.

A Pp.359/C§ (2)bekezdcsealapjánazclsőfokoneljártbiróságazalkotinányjogipanaszbantámadott
határozatok végrchajtását azAlkotmánybiróság eljárásáiiakbcfcjezéseig felfüggesztlieti, haaz
Alkotmánybiróságcrrc hiyja fel a biróságot.

A fentiekre tekintettel, tisztelettel kérem azAlkotmánybiróságot, sziveskedjcn azeljáróbirósagot

felhivni, hogyrcndclkezzen a NyiregyháziJárásbiróság37. P.21. 558/2016. számú,a Nyiregyházi
Törvényszék4. Pf. 20. 606/2017/3. számúitéleténekvégrehajtásánakfellüggeszléséről az
Alkotmánybiróságeljárásánakbefejezéséig.

Budapest, 2017. december 18.
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- Nyilatkozat azinditványésszemélyesadatoknyilvánosságrahozhatóságáról
- Nyircgyházi Járásbiróság2016. dccembcr 15. napjáiikclt 37. P.21. 558/2016/12. sz. ilélctc
- NyiregyháziTörvényszck2017. szeptcmbcr 12. napjáiikclt 4. PK20. 606/2017/3. sz. itclcte

