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Alulírott 

tján - az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban:
Abtv. ) 27. §-a alapján - a T. Alkotmánybíróság IV/960-2/2019. sz. tájékoztatására figyelemmel a
hiánypótlással egységes szerkezetben - az alábbi

alkotmányjogi panaszt

terjesztem elő a közöttem, mint felperes és i lakos, mint
alperes között az Esztergomi Járásbiróság előtt tartozás megfizetése iránt 9. P.20. 845/2017. számon
folyamatban volt peres eljárásban meghozott, az Esztergomi Járásbíróság 42-es sorszámú ítéletével és
a Tatabányai Törvényszék 2. Pf.20. 252/2018/4. számú ítéletével (az ítéleteket az eredetileg
előterjesztett alkotmányjogi panaszomhoz már csatoltam) szemben. A T. Alkotmánybíróság előtt az
eljárás IV/960/2019. szám alatt van folyamatban.

Kérem a T. Alkotmánybíróságot, hogy szíveskedjen megállapitani, hogy a Tatabányai Törvényszék
2. Pf.20.252/2018/4. számú ítélete alaptörvény-ellenes és sziveskedjen az ítéletet megsemmisitenl.
Kérem továbbá a T. Alkotmánybíróságot, hogy sziveskedjen megállapitani az Esztergomi Járásbiróság
9. P.20.845/2017/42. számú ítéletének alaptörvény-ellenességét és azt szíveskedjen megsemmisiteni.

Kérem a T. Alkotmánybiróságot, hogy a hiánypótlásomat szíveskedjen elfogadni, és az eljárást
szíveskedjen érdemben lefolytatni.

I. A oertörténet és a ténvállás rövid ismertetése

Az alperessel megbízási szerződést kötöttem az alperes és tulajdonostársa németországi ingatlanára
vevő közvetítése és az ingatlan értékesítésnél a németországi közjegyző előtti közreműködés tárgyában.
A szerződés alapján a dijam a kötendő adásvételi szerződésben szereplő vételárnak a 31.000,- EUR-t
meghaladó része. A szerződést teljesítettem, mivel az ingatlanra vevőket találtam, akik 40.000, - EUR-s
vételi ajánlatot tettek. Egy németországi közjegyző előtt a német nyelvű adásvételi szerződés a vevők és
az alperes részéről aláírásra is került. A szerződés teljes létrejöttéhez szükség lett volna arra, hogy az
alperes tulajdonostársa, mint a másik eladó is aláírja a szerződést. Az alperes tulajdonostársa az aláirást
megtagadta arra való hivatkozással, hogy a szerződés V. pontjában az szerepelt, hogy "Miet- oder
Pachtvertrage bestehen für das Vertragsobjekt nicht", ami a német nyelvű adásvételi szerződés hiteles
magyar nyelvű forditása szerint annyit jelent, hogy "[a] szerződés tárgyára nem állnakfenn bérleti vagy
haszonbérleti szerződések". A szerződést alá nem író tulajdonostárs szerint ez valótlan megállapitás,
mivel az alperes és a özött 2012. november 05. napján létrejött egy
szerződés (Vermietungsvertrag; a továbbiakban: bérlő-közvetitői szerződés) - amely alapján a 

 harmadik személyeknek időszakosan bérbe adta az ingatlant.

Ez a szerződés - a tulajdonostárs szerint - az adásvételi szerződés megkötésekor is hatályos volt, igy az
adásvételi szerződés idézett rendelkezése vatótlan. A tulajdonostárs megtagadta a szerződés aláirását,

így az nem jött létre. Az alperes szerint - mivel alulírott indítványozó kötelezettsége lett volna a



közjegyző előtt a szerződés kijavítását kérni, és ennek a kötelezettségnek alulírott inditványozó nem
tettem eleget - a tulajdonostárs alappal tagadta meg a szerződés aláírását. Az alperes szerint ezért a
szerződés aluírott indítványozó mulasztása miatt nem jött létre, ezért engem díjazás nem illet meg.

Fizetési meghagyásos eljárást kezdeményeztem az alperes ellen a 9. 000, - EUR-s megbízási díjam
megfizetése iránt, mert az alperes álláspontja és érvei több okból megalapozatlanok voltak. Az etjárás az
alperes ellentmondása folytán perré alakult.

A perben elsőfokon eljárt Esztergomi Járásbiróság a 9. P. 20. 845/2017/42. sz. ítéletével a keresetemet
elutasította és elsőfokú perköltség (ügyvédi munkadíj) megfizetésére kötelezett az alperes részére. A
bíróság az ítéletében nem indokolta meg, hogy a bérlő- közvetítői szerződés fennállásának kérdése
miért bír relevanciával a megbízási szerződés teljesítésének megítélésekor. A Járásbiróság az
alkalmazandó jog országa és az alkalmazandó normák vizsgálata nélkül az ítéletében megállapította,
hogy a bérlő-közvetítői szerződés az adásvételi szerződés megkötésekor fennállt, ezért az adásvételi
szerződés valótlan adatot tartalmazott, az alperes tulajdonostársa alappal tagadta meg a szerződés
aláírását. Emiatt nem jött létre az adásvételi szerződés, amiért alulírott indítványozó felelősséggel
tartozom, és amely miatt megbfzási díjra nem vagyok jogosult, ezért a keresetem elutasította. A bérlő-
közvetítői szerződés felmondása kérdésében tanúbizonyítási indítványt terjesztettem elő, amit az
elsőfokú bíróság nem teljesített, azonban a mellőzés indokát nem adta. A bíróság az alperes jogi
képviselőjével kötött ügyvédi megbfzási szerződés szerinti megbízási díj, mint perköltség megfizetésére
kötelezett az alperes részére úgy, hogy az ügyvédi megbízási szerződést a részemre nem küldte meg,
arra észrevételt nem tehettem.

Az ítélet ellen fellebbezést terjesztettem elő. A fellebbezésem indokolásában, majd a másodfokú eljárás
későbbi szakaszában előadtam, hogy 1) a bérlő-közvetítői szerződés fennállásának a kérdése a jogvita
szempontjából irreleváns, a szerződés tartalma miatt. A fellebbezésemben 2) kifogásoltam, hogy az
elsőfokú ítélet hallgatott arról, hogy mely ország jogát és mely normáit alkalmazta az elsőfokú bfróság,
amikor megállapította a szerződés fennállását és a felmondás hiányát. Előadtam, hogy 3) a bérlő-
közvetitői szerződés sem elnevezésében, sem tartalmában nem bérleti szerződés, továbbá 4) az már
felmondásra került, így az megszűnt az adásvételi szerződés megkötését megelőzően. 5) Kifogásoltam
továbbá, hogy az elsőfokú bíróság a tanúbizonyításra vonatkozó inditványomat indokolás nélkül
utasftotta el. 6) A perköltség vonatkozásában - többek között - azt kifogásoltam, hogy az elsőfokú
bíróság nem küldte meg nekem az erre vonatkozó ügyvédi megbízási szerződést, így arra észrevételt
semtehettem.

A fellebbezésem folytán eljárt Tatabányai Törvényszék a 2. Pf. 20. 252/2018/4. sz. ítéletével az Esztergomi
Járásbíróság 9. P. 20. 845/2017/42. sz. ítéletét helybenhagyta és másodfokú perköltség (ügyvédi
munkadíj) megfizetésére kötelezett az alperes irányába. 1) Az ítélet indokolásában a Törvényszék nem
adta jogi indokát adta, hogy a bérlő-közvetítői szerződés fennállása miért bír relevanciával az adásvételi
szerződés szempontjából. 2) A fellebbezésem azon részére, amely az alkalmazandó j'og kérdésére
vonatkozott, a másodfokú bfróság kizárólag a joghatóságának fennállása kapcsán tett megállapításokat
- miközben a bíróságok joghatóságát nem kifogásoltam -, az alkalmazandó jog kérdésével - és ezzel az
összefűggésben az elsőfokú ítélet hiányaival - egyáltalán nem foglalkozott. A másodfokú biróság nem
jelölte meg, hogy melyik ország jogát és mely normákat alkalmazta az adásvételi szerződés és a bérlő-
közvetítői szerződés megítélésére. 3) A másodfokú biróság nem indokolta meg, hogy a bérlő-
közvetítésére vonatkozó szerződést miért minősítette bérleti szerződésnek. 4) A felmondás kérdésében
a Polgári Törvénykönyvröl szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk. ) 6:14. §-ában szereplő
álképviselet szabályaira hivatkozott, azonban nem adta indokát, hogy miért a magyarjogot alkalmazta,
továbbá más jogszabályi rendelkezéssel, normával nem indokotta a döntését. 5) A tanúbizonyitási
indítványom elutasítása vonatkozásában a Törvényszék semmiféle megállapítást nem tett. 6) A
perköltség vonatkozásában az ügyvédi megbízási szerződés megküldésének elmaradására a Törvényszék
nem tért ki, az ügyvédi megbi'zási szerződést a Törvényszék sem küldte meg nekem, és - az általam



továbbra sem ismert ügyvédi megbizási szerződésre hivatkozva - az elsőfokú ítélet perköltség
megfizetésére kötelező rendelkezését helybenhagyta valamint másodfokú perköltség megfizetésére
kötelezett.

Az eredeti alkotmányjogi panaszomhoz már csatoltam a perben becsatolt adásvételi szerződést, a bérlő-
közvetítői szerződést, és azok fordításait. Az eredeti alkotmányjogi panaszomhoz már csatoltam a
tanúbizonyítási indítványomat (P.20845/2017/16). Az eredeti alkotmányjogi panaszomhoz már
mellékeltem az elsőfokú eljárásban P. 20845/2017/35-ÖS és P. 20845/2017/40-es sorszámokon
lajstromozott beadványaimat (azok mellékletei nélkül). Az eredeti alkotmányjogi panaszomhoz már
csatoltam a fellebbezésemet (P. 20845/2017/44) és annak indokolását (melléklet nélkül)
(P. 20845/2017/48). Csatoltam az eredeti alkotmányjogi panaszomhoz már korábban továbbá a
másodfokú eljárásban az alperes fellebbezési ellenkérelmére válaszul előterjesztett előkészftő iratomat,
amelyet Pf.20252/2018/4. sz. alatt lajstromoztak. Ezen dokumentumok igazolják, hogy a peres eljárás
során előadtam a fentebb megjetölteket.

II. Az alkotmánviogi panasz benvújtásának érdemi indokolása

11. 1. Az Alaptörvény megsértett rendelkezéseínek pontos megjelölése

1. az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése (a bekezdésben biztositott tisztességes birósági eljáráshoz
való alapjog részét képező indítvány megvizsgálási és indokolási kötelezettség megsértése);

2. az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése (a bekezdésben biztosított tisztességes bírósági eljáráshoz
való alapjog részét képező fegyveregyenlőség elvének megsértése);

3. az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdése (a bekezdésben biztosított jogorvoslathoz való alapjog
megsértése).

11. 2. A megsemmisíteni kért birói döntések alaptörvény-ellenességének Indokolása

11. 2. 1. Az Alaptörvénv XXVIII. cikk (1) bekezdésének meesértése (a bekezdésben biztositott
tisztességes bírósáei eliáráshoz való alaoiog részét kéoezö indítvánv meevizseálási és indokolási
kötelezettség megsértése)

a) A támadott itéletek sértik az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében biztositott tisztességes
bírósági eljáráshoz való alapjogomat, az annak részét képező indítvány megvizsgálási és indokolási
kötelezettség elmulasztásával.

Az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerint "[mjindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene emelt
bármely vádat vagy valomely perben a jogait és kötelezettségeit törvény által felállitott, független és
pártatlan bíróság tisztességes és nyilvános tórgyaláson, ésszerű határidőn belül birálja el .

A tisztességes bírósági eljáráshoz való alapjog része az indokolt bírói döntéshez fűződő jog. (7/2013. (III.
1. ) AB határozat, Indokolás [28]}

"[AJz Aloptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében rejlő indokolási kötelezettség alkotmányos követelménye
o biróság döntési szabadságának abszolút korlátját jelenti, nevezetesen azt, hogy döntésének indokairól
az eljárási törvényeknek megfelelően szükséges számot adnia. Az indokolási kötelezettség alkotmányjogi
értelemben vett sérelme az eljárási szabály alaptörvény-ellenes alkalmazását jelenti. A tisztességes
eljárásból fakadó elvárás tehát az eljárási szabályok Alaptörvénynek megfelelő alkalmazása, ami a
jogállami keretek között működő biróságok feladata. Az eljárási törvény rendelkezéseire is figyelemmel,
o tisztességes eljárás olkotmányos követelménye a birói döntésekkel szemben azt a minimális elvárást
mindenképpen megfogalmazza, hogy a biróság az eljárásban szereplő feleknek az ügy lényegi részeire
vonatkozó észrevételeit kellő alapossággol megvizsgálja, és ennek értékeléséről határozatában számot



adjon. Ennek megitéléséhez az Alkotmánybíróság vizsgálja a jogvito természetét, az alkalmazandó
eljárási törvény rendelkezéseit, afelek által az adott ügyben előterjesztett kérelmeket és észrevételeket,
valamintazügybenválasztigénylőlényegeskérdéseket. "{7/2013. (III. 1. ) AB határozat, lndokolás[34]}

A T. Alkotmánybíróság által kialakitott alkotmányjogi teszt tükrében az alábbiak vizsgálata meilett
dönthető el egy adott ügyben, hogy egy bírói döntés eleget tesz-e az Alaptörvény XXVIII. cikk (1)
bekezdésében biztositott tisztességes bírósági eljáráshoz való alapjog részét képező indokolási
kötelezettségnek:

1) a jogvita természete,
2) az alkalmazandó eljárási törvény rendelkezései,
3) a felek által az adott ügyben előterjesztett kérelmek és észrevételek,
4) az ügyben választ igénylő lényeges kérdések.

b) A jogvita természete, valamint a felek által az ügyben előterjesztett kérelmek és észrevételek az
alábbiakban foglalhatóak össze a jeten ügyben.

A per tárgya a megbízási díjam volt. Az alperes arra hivatkozott, hogy ez azért nem jár nekem, mert az
adásvételi szerződésben valótlan rendelkezés szerepel (az adásvételi szerződés szövege szerint az
ingatlanra nem áll fenn bérleti szerződés, ezzel szemben az alperes szerint a valóság az, hogy a bérlő-
közvetítői szerződés fennáll, ami az alperes szerint bérleti szerződésnek minősül), amiért alulirott
inditványozó felelősséggel tartozom, és emiatt nem tejesítettem maradéktalanul a megbfzási
szerződésben foglaltakat. Ezzel szemben én azt állitottam, hogy a bérlő-közvetítői szerzödés
fennállásának kérdése nem bir relevanciával a perben, az nem az adásvételi szerződésben nevesitett
bérleti szerződés, és az egyébként az adásvételi szerződés megkötésekor már felmondásra került.

A bérlő-közvetői szerződés számos külföldi elemet tartalmazott: a szerződésben az egyik szerződő fél

egy német társaság, a szerződést tárgyát képező ingatlan Németországban van, a német társaság
Németországban folytatja a harmadik személyek felé a tevekénységet, a szerződést németül
fogalmazták meg, azt a társaság képviselője Németországban irta alá. Az adásvételi szerződés pedig egy
németországi ingatlan értékesitése tárgyában kerűlt megkötésre egy németországi közjegyző előtt
Németországban, a szerződés szövege német volt.

A bérlő-közvetítői szerződés felmondásának tényét több tanúval kívántam bizonyitani az elsőfokú
eljárásban 16-os számon előterjesztett bizonyftási indítványomban.

A fellebbezésemben vitattam, hogy az elsőfokú biróság úgy kötelezett az ellenfél javára perköltség
megfizetésére, hogy az annak részét képező ügyvédi munkadíjat egy olyan ügyvédi megbízási szerződés
alapján állapitotta meg, amelyet a részemre nem küldött meg, és nem biztosította az arra való
nyilatkozattétel lehetőségét

Ezek alapján az ügyben választ igénylő lényeges kérdések - amelyek vonatkozásában a bíróságoknak
az általam előadott észrevételeket meg kellett volna vizsgálniuk és amelyekre a bíróságoknak választ
kellett volna adniuk - a következők voltak:

1) a bérlő-közvetitői szerződés fennállásának kérdése egyáltalán relevanciával bir-e a megbizási
szerződés teljesitésének megítélése kérdésében;

Amennyiben a bérlő-közvetítői szerződés fennállásának kérdése relevanciával bír, úgy

2) a bérlő-közvetítői szerződés - a megfelelő nemzeti jog alkalmazása mellett - tartalmában
bérleti szerződés-e;

3) a bérló'-közvetítői szerződés - a megfelelő nemzeti jog alkalmazása mellett - felmondásra
került-e az adásvételi szerződés megkötésekor?

További indokolásra váró lényeges kérdések az alábbiak voltak:



4) A Tatabányai Törvényszéknek a fellebbezésem indokolása okán állást kellett volna foglalnia
abban a kérdésben, hogy a bérlő-közvetítői szerződés megítélésére mely ország Jogát kell
alkalmazni, továbbá az elsőfokú bíróság jogszabálysértést követett-e el azzal, hogy ezt a
kérdést egyáltalán nem vizsgálta, ha igen, mi ennek az eljárásjogi következménye?

5) A bérlő-közvetítői szerződés felmondásának tényét több tanúval kívántam bizonyítani az
elsőfokú eljárásban 16-os számon előterjesztett bizonyítási inditványomban. A biróságoknak
döntést kellett volna hozniuk arról, hogy a tanukat meghallgatják-e, amennyiben nem, úgy a
bíróságokat indokolási kötelezettség terhelte a vonatkozásban, hogy mi a bizonyitási
inditványom elutasításának az indoka. A Törvényszéknek - a fellebbezésem foglaltakra
tekintettel - abban a kérdésben is állás kellett volna foglalnia, hogy mi az eljárásjogi
jogkövetkezménye annak, hogy az elsó'fokú biróság indokolás nélkül nem teljesítette a
bizonyítási indítványomat.

6) A Törvényszéknek a fellebbezésemre tekintettel vizsgálnia kellett volna, hogy mi az eljárásjogi
jogkövetkezménye annak, hogy az elsőfokú bíróság úgy kötelezett az ellenfél javára perköltség
megfizetésére, hogy az annak részét képező ügyvédi munkadijat egy olyan ügyuédi megbizási
szerződés alapján állapította meg, amelyet a részemre nem küldött meg, és nem biztosította
az arra való nyilatkozattétel lehetőségét?

Az alkalmazandó eljárási törvény a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban:
régi Pp. ) volt - figyelemmel arra, hogy a fizetési meghagyásos eljárás és a per 2017-ben indult, így a
polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 630. § (6) bekezdése alapján a peres eljárás során
a bíróságoknak a régi Pp. -t kellett alkalmazniuk. A bíróságoknak a régi Pp. 221. §(1) bekezdése alapján
(a másodfokú ítéletre a törvény 239. §-a rendeli alkalmazni a megjelölt bekezdést) kellett
megindokolniuk az (téleteiket. E szerint "[a]z itélet indokolásában röviden elő kell adni a birósóg által
megállapitott tényállást az arra vonatkozó bizonyitékok megjelölésével, hivatkozni kell azokra a
jogszabályokra, amelyeken a biróság itélete alapszik. Meg kell röviden említeni azokat o körülményeket,
omelyeket a biróság a bizonyitékok mérlegelésénél irányadónak vett, végül utalni kell ozokra az okokra,
omelyek miatt a birósóg valamely tényt nem talált bizonyitottnak, vagy amelyek miatt a felaj'ánlott
bizonyitást mellőzte."

A támadott birói döntések a fentebb bemutatott alapjogi teszt fényében a következők szerint nem
tesznek eleget az indokolt birói dőntés alkotmányjogi követelményének, mivel a bíróságok a régi Pp.
221. §(1)bekezdését az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésének megsértésével alkalmazták:

Az l)-es kérdésre a biróságok nem adtak választ, annak ellenére, hogy én részletesen előadtam, hogy
miért nem bír relevanciával a bérlő-közvetői szerződés léte. A biróságoknak részletesen meg kellett
volna indokolniuk, hogy az általam előadottakkal szemben miért minősítették a bérlő- közvetői
szerződés fennállásának kérdését olyannak, amelyet szükséges volt a perben egyáttalán vizsgálni. Az
ítéletek indokolásaiból az olvasható ki, hogy a bíróságok nem is vizsgálták meg az általam előadottakat.
A bíróságoknak kötelezettsége volt, hogy ezen észrevételeimet kellő alapossággal megvizsgálják, és
ennek értékeléséről határozatában számot adjanak.

Az 2)-es kérdés vonatkozásában az elsőfokú biróság megállapitást egyáltalán nem tett, azaz nem vette
figyelembe az általam előadottakat, azok értékeléséről nem adott számot, ezzel nem tette eleget az
Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti észrevétel megvizsgálási kötelezettségének. A
fellebbezésemben kifejtettem, hogy a bérlő-közvetitői szerződés valójában sem elnevezése, sem
tartalma alapján nem bérleti szerződés, ezért annak fennállása esetén sem lett volna hibás az adásvételi
szerződés, hiszen ha lenne egy fennálló, de sem elnevezésében, sem tartalmában nem bérleti
szerződésnek minősülő szerződés, az nem teszi valótlan tartalmúvá az adásvételi szerződés kifogásolt
rendelkezését. A Törvényszék nem teljesítette az indokolási kötelezettségét akkor, amikor ezzel a
kérdéssel egyáltalán nem foglalkozott. Az indokolásból az állapítható meg, hogy ezen előadásomat a



Törvényszék figyelembe sem vette, és ezzel a jogerős ítélet sérti az Alaptörvény XXVIII. tíkk (1)
bekezdését.

A 3)-as kérdés kapcsán az elsőfokú bíróság megállapította a felmondás hiányát, azonban ezt jogi
indokolás nélkül tette meg. Az elsőfokú ítélet indokolása nem tartalmaz ezzel kapcsolatban egyetlen
jogszabályra történő hivatkozást sem (igy értelemszerűen a jogértelmezés ismertetése is elmaradt), és
így az sem állapitható meg, hogy melyik ország joga alapján született a döntés. A Törvényszék e kérdés
kapcsán a Ptk. 6:14. §-ában szereplő álképviselet szabályaira hivatkozott, azonban nem indokotta meg,
hogy miért a magyar jogot alkalmazza. Ez azért visszás, mert a fellebbezésemben éppen arra
hivatkoztam, hogy kérdéses az alkalmazandó jog, ezért a Törvényszéknek ezt az előkérdést tisztáznia
kellett volna. Ezt meghaladóan egyetlen egy jogszabály, norma sem került ismertetésre, a biroságok
ezek figyelembevétele nélkül állapították a felmondás meg nem történtét. A vonatkozó efjárásjogi
norma, a régi Pp. 221. § (1) bekezdése előírja, hogy ,, [a]z ítélet indokolásában (... ) hivotkozni ketlazokra
o jogszabályokra, amelyeken a bíróság ítélete alapszik". A bíróságoknak ismertetniük kellett volna
felmondásra vonatkozó normákat és azok értelmezését, amelyek alapján a döntéseiket meghozták.

A 4)-es kérdés vonatkozásában előadom, hogy a Tatabányai Törvényszék egyáltalán nem foglaltozott az
alkalmazandó jog kérdésével, ehelyett a joghatóságának fennállását indokolta meg, pedig ai utóbbit
sosem kifogásoltam. Vélhetően a Törvényszék összekeverte az alkalmazandó jog kérdését a joghatóság
kérdésével. Ez azért különös, mert az indokolásban e kérdésben helyesen szerepel a fellebbezésem
tartalmának ismertetése, a Törvényszék itt rögzítette, hogy hivatkoztam a szerződéses
kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 2008. június 17-i 593/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletre.

A jogi indokolás keretében a bíróságoknak - figyelemmel a számos külföldi elemre - meg kellett volna
jelölniük az alkalmazandó jog országát - külön megindokolva, hogy a nemzetközi magánjog mely
szabályai alapján határozták meg az alkalmazandó jogot - és az alkalmazott normákat. A Törvényszéket
ez a kötelezettség fokozottan terhelte, mivel a fellebbezésemben éppen ezek hiányára hivatkoztam. Az
ftéletek még a magyarjog vonatkozásában sem elégítik ezt a törvényi követelményt - ha egyáltalán úgy
tekintjük, hogy a magyar jog alapján született a döntés, mivel ez sem állapítható meg -, mivel az
indokolásokban nem szerepel jogszabályi rendelkezésekre történő hivatkozás és nem szerepel azok
értelemzése. A Törvényszék ugyan hivatkozott a magyar jog részét képező Ptk. 6:14. §-ára, azonban a
fellebbezésemben foglaltak okán adós maradt, hogy miért a magyarjogot alkalmazta a bérlő-közvetitöi
szerződés megítélésére, továbbá nem fejtette ki bővebben a jogi indokolását.

A bíróságoknak az 2)-es és a 3)-as kérdések vonatkozásában - a megfelelő nemzeti jog megfelelo normái
mentén (amelyeket ismertetniük kellett volna) - értelmezniük kellett volna az adásvételi szerződés
vitatott rendelkezését, értelmezniük kellett volna a bérlő-közvetítői szerződést, és ezek ösaevetése

alapján kellett volna állást foglalniuk a kérdésekről, és az indokokról számot kellett volna adniuk.

Ha a bíróságok nem jelölik meg a döntésük alapjául szolgáló jogszabályokat, normákat, és azok a
döntésből ki sem következtetők, ezen körülmények már önmagukban tisztességtelenné teszik az
eljárást. Ez alapján ugyanis nem ellenőrizhető, hogya bíróságokjogszabályok, normákalapjánjártak-e el
egyáltalán, nem ellenőrizhető, hogy a bíróságok eljárása nem volt-e önkényes. Nem állapítható meg,
hogy a jogszabályoknak, normáknak való alávetettség az eljárásban a bíróságok részéről megtartásra
került-e. Nem ellenőrizhető továbbá a bíróságok jogértelmezési tevekénysége, az értelmezési
módszerek alkalmazása, amelyek hiánya önmagukban - még az irányadó jogszabályok, normák
megjelölése esetén is, ami a jelen ügyben nem történt meg - a döntés alaptörvény-ellenességéhez
vezet. Az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében rejlő indokolási kötelezettségnek a jelen eljárásban
alkalmazandó régi Pp. 221. § (1) bekezdésére is figyelemmel az felel meg, ha a bíróságok megjelölik a
döntésük alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezéseket, jogi normákat (a jelen ügyben a külföldi
elemekre figyelemmel külön indokolva, hogy melyik ország joga kerül alkalmazásra), és bemutatják,



hogy ezen normákból milyen jogértelmezési módszer mellett jutottak el a döntésig. A támadott
itéletekben ezek nem szerepelnek.

Amennyiben a birói döntésből nem állapítható meg, hogy a bíróság mely jogszabályokat, normakat
értelmezte, úgy a döntés érdeme kapcsán jogorvoslat - így alkotmányjogi panasz - sem terjeszthető elő
hatékonyan, hiszen az érintett ezek megjelölése nélkül nem tudja megítélni, hogy az Alaptörvény 28.
cikkének megfelel-e a jogszabályi rendelkezés értelmezése. Jelen ügyben sem eldönthető, hogy
amennyiben az indokolás formailag megfelelő lenne, úgy az indokolásban szereplő jogértelmezés
tartalmilag jogszerű és alkotmányos-e. Egy ilyen hiányos indokolás nem tesz eleget az Alaptörvény
XXVIII. cikk (1) bekezdésében rejlő indokolási kötelezettségnek.

Az 5-ös kérdés vonatkozásában előadom, hogy a régi Pp. 221. § (1) bekezdése úgy rendelkezi, hogy"[a]z
itélet indokolásában (... ) utalni kell ozokra az okokra, amelyek miatt a biróság (... ) a felajónlott
bizonyitást mellőzte". Az elsőfokú bíróság a tanúbizonyításra vonatkozó indítványomat mellőzte,
azonban nem indokolta meg, hogy miért. A másodfokú bíróság - bár a fellebbezésem ismertetése
körében rögzítette a kifogásomat - az erre vonatkozó fellebbezésemre egyáltalán nem reagált. Az
ítéletekből nem állapítható meg, hogy a bíróságok miért nem adtak helyt a bizonyítási indítványomnak,
amelyalapjogsértő.

A 6)-os kérdés: a Törvényszék az ügyvédi megbízási szerződés megküldése elmaradásának kérdésével
egyáltalán nem foglalkozott, indokolást az ítélete ezzel a kérdéssel kapcsolatban nem tartalmaz.
A fentiekben kifejtettek szerint megállapítható, hogy az eljárt bíróságok az eljárási szabályokat
alaptöruény-ellenesen alkalmazták.

Az általam előadottak alkotmányossági kérdések, alkotmányossági kérdés az, hogy a bírói döntésekben
szereplő hiányos indokolás nem felel meg az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében rejlő indokolási
kötelezettségnek. Nem a bíróságok szakjogi jogi jogértelmezését vitatom, hanem éppen azt állitom,
hogy a jogértelmezések hiányoznak a bírói döntésekből.

A T. Alkotmánybíróság gyakorlata alapján, amíg a bírósági eljárás kiegyensúlyozottságához fuződő jog
abszolút, azaz korlátozhatatlan, addig az egyes részjogosultságok más alapjogok vagy alaptörvényi
értékek viszonylatában a szükségesség/arányosság kritériumrendszerében érvényesülnek {lásd például:
3223/2018. (VII. 2. ) AB határozat, Indokolás [27]}. Ajelen ügyben nem merültfel olyan alapvető jog vagy
alkotmányos érték, amelyek viszonylatában az indokolt bírósági döntéshez való jognak, mint az
Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében biztosított tisztességes bírósági eljáráshoz való alapjog egyik
részjogosítványának koriátozása szükséges lenne. Erre az eljáró biróságok sem hivatkoztak. Az
alapjogom korlátozása így nem felel meg az Alaptörvény I. cikk (3)bekezdésének.

Amennyiben egy bírói döntés meghozatala során az eljáró bíróság nem tesz eleget az észrevétel
megvizsgálási és az indokolási kötelezettségének, az sérti a fél az Alaptörvény XXVIII. cikk (1)
bekezdésében biztositott tisztességes birósági eljáráshoz való alapvetó' jogát. Az Alaptőrvény
hivatkozott rendelkezése alapján alapjogom van arra, hogy a peres eljárás során a biróságok az ügy
lényegi részeire vonatkozó észrevételeimet kellő alapossággal megvizsgálják, és ennek értékeléséről
határozatukban számot adjanak. A fentiekben kifejtettek szerint ezen kötelezettségeiknek az eljárt
bíróságok nem tettek eleget. Az alapjog korlátozás nem felelt meg az Alaptörvény I. cikk (3)
bekezdésének sem, ezért a peres eljárás nem volt tisztességes biróság eljárás, ezért a peres eljárásban
meghozott ítéletek sértik az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdését, és sértik az ezen bekezdésben
biztositott tisztességes birósági eljáráshoz való alapjogomat az annak részét képező indítvány
megvizsgálási és indokolási kötelezettség megsértésével.

Fentiek alapján kérem a T. Alkotmánybíróságot, hogy az Abtv. 43. § (1) bekezdésére tekintettel
sziveskedjen megállapítani, hogy a Tatabányai Törvényszék 2. Pf. 20. 252/2018/4. számú ítélete
alaptörvény-ellenes és szíveskedjen az ítéletet megsemmisíteni. Kérem a T. Alkotmánybíróságot,



hogy az Abtv. 43. § (4) bekezdése alapján szíveskedjen megállapítani az Esztergomi Járásbiróság
9. P.20.845/2017/42. számú ítéletének alaptörvény-ellenességét és azt sziveskedjen megsemmisfteni,
mivel ezen ítélet vonatkozásában is - az általam előadottak tigyelembevételének hiánya és az ítélet
hiányos indokolása okán - fennáll az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésének sérelme.

Az alaptörvény-ellenesség mindkét bfrói döntést érdemben befolyásolta, hiszen más döntések Is
születhettek volna (elsőfokon: a keresetemnek történő helyt adás; másodfokon: megváltoztatás vagy
hatályon kivül helyezés), ha az általam előadottak teljeskörűen elbírálásra kerülnek. Továbbá az itéletek
indokolásának hiányai önmagukban érdemben befolyásolják a bírói döntéseket, ezért az alkotmányjogi
panaszom Abtv. 29. §-a szerinti befogadási feltétele, a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-
ellenesség fennáll az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdését érintő, az indítvány megvizsgálási és
indokolási kötelezettség sérelmét állító panaszom vonatkozásában.

11. 2. 2. A tisztesséees bírósági eljáráshoz való alapjogom sérelme (fegyverek egvenlősége)

a) A támadott itéletek az alábbiak szerint sértik az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében birtosított
tisztességes bírósági eljáráshoz való alapjogomat, az annak részét képező fegyverek egyenlősége elvét.

Az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerint ,, [m]indenkinekjoga van ahhoz, hogy az ellene emelt
bármely vádat vagy valamely perben a jogait és kötelezettségeit törvény által felállitott, fűggetlen és
pártatlan biróság tisztességes és nyilvános tárgyoláson, ésszerű határidőn belül birálja el".

Az Alkotmánybíróság értelmezése szerint része a tisztességes eljárásnak az is, hogy az eljárásban
biztosítva legyen a fegyverek egyenlősége {2/2017. (II. 10. ) AB határozat, Indokolás [50]}.

A fegyverek egyenlősége elvének megfelelő érvényesülésével kapcsolatban a T. Alkotmánybíróság
korábban több ügyben azt is leszögezte, hogy annak elengedhetetlen feltétele, hogy a szembenálló felek
ugyanolyan teljességben és mélységben ismerhessék meg az ügyben releváns adatokat (3245/2018. (VII.
11. ) AB határozat, Indokolás [21]}.

A fegyverek egyenlőségének elvét biztosította a régi Pp. 3. § (6) bekezdése, amely szerint "[al biróság
köteles gondoskodni arról, hogy a felek minden, az eljórós során előterjesztett kérelmet,
jognyilatkozatot, valamint a bírósághoz benyújtott okiratot megismerhessenek és azokra - törvényben
előirt időn belül - nyilatkozhassanak".

Amennyiben egy peres fél a bíróságtól a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló
32/2003. (VIII. 22. ) IM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja alapján kéri az ügyvédi munkadfj összegét,
mint perköltség [a régi Pp. 75. § (2) bekezdése alapján a felet képviselő ügyvéd munkadíja a perköltség
része] megállapítását, és csatolja az ügyvédi megbízási szerződést, úgy az eljárásban releváns adatot
tartalmaz a peres fél jogi képviselőjével kötött ügyvédi megbízási szerződés, mivel az eljáró bíróságok az
ügyvédi megbízási szerződésben szereplő adatok alapján állapitják meg a megitélendő ügyvédi munkadíj
összegét. Az ügyvédi megbízási szerződésben megállapitott díjat, mínt perköltséget a régi Pp. 78. § (1)
bekezdése alapján a pervesztes fél visel. A díj megállapitása nem automatizmus, mivel az IM rendelet 2.
§ (2) bekezdése lehetővé teszi, hogv a bíróságok indokolt esetben a szerződésben szereplő díjnál
kevesebbet állapitsanak meg, ha az nem áll arányban a pertárgy értékével vagy a ténylegesen elvégzett
ügyvédi tevékenységgel. Emiatt biztosítani kell az ellenfél számára, hogy az ügyvédi megbízási
szerződést megismerhesse és annak ismeretében nyilatkozatot tehessen a perköltség kérdésében, és
ezzel tudja befolyásolni a bíróság erre vonatkozó döntését - különös tekintettel arra, hogy pervesztése
esetén az ellenfél viseli ezt a költséget.

Mindezek alapján megállapítható, hogy amennyiben egy peres fél az IM rendelet 2. § (1) bekezdés a)
pontja alapján kéri az ügyvéd munkadíj mértékének megállapítását, és csatolja az erre vonatkozó
ügyvédi megbizási szerződést, úgy a régi Pp. 3. § (6) bekezdésének az az értelmezés áll az Alaptörvény



XXVIII. cikk (1) bekezdésével összhangban, amely szerint az ügyvédi megbízási szerződést az ellenfél
részére meg kell küldenie a bíróságnak és biztositani kell az arra való nyilatkozattétel lehetőségét, mivel
az ügyvédi megbízási szerződés releváns adatokat tartalmaz.

b) A bíróságok megsértették a fegyverek egyenlősége elvét - és ezzel az Alaptörvény XXVIII. cikk (1)
bekezdésében biztosított tisztességes birósági eljáráshoz való alapjogomat - azzal, hogy az alperes és a
jogi képviselője között megkötött ügyvédi megbízási szerződést nem adták ki a részemre, és igy nem
biztosították a nyilatkozattétel lehetőségét. A biróságok az eljárásban az Alaptörvény XXVIII. cikk (1)
bekezdésével ellentétesen értelmezték a régi Pp. 3. § (6) bekezdését. A Törvényszék - még az erre
vonatkozó fellebbezésem ismeretében - sem orvosolta ezt, mivel a Törvényszék sem küldte meg nekem
a szerződést, és ennek ellenére az abban foglaltak figyelembevételével helybenhagyta az elsőfokú
bíróság elsőfokú perköltségben marasztaló ítéletét és marasztalt a másodfokú perköltségben. A
bíróságok mulasztása miatt nem volt lehetőségem egy, az ügyben reteváns adatokat tartalmazó okirat
megismerésére és az arra való nyilatkozattételre, és ezzel a bírói döntések befolyásolására. A
fellebbezésemet is ezen korlát mellett kellett előterjesztenem. A bíróságok nem ismerték fel az ügy
alapjogi vonatkozásait, mivel a döntéseikben nem tértek ki arra, hogy miért nem küldték meg nekem az
iratot.

A T. Alkotmánybiróság gyakorlata alapján, amíg a birósági eljárás kiegyensúlyozottságához fűződő jog
abszolút, azaz korlátozhatatlan, addig az egyes részjogosultságok más alapjogok vagy alaptörvényi
értékek viszonylatában a szükségesség/arányosság kritériumrendszerében érvényesülnek (lásd például:
3223/2018. (VII. 2. ) AB határozat, Indokolás [27]}. Ajelen ügyben nem merül fel olyan alapvetőjog vagy
alkotmányos érték, amelyek viszonylatában az a fegyverek egyenlősége elvének, mint az Alaptörvény
XXVIII. cikk (1) bekezdésében biztositott tisztességes bírósági eljáráshoz való alapjog egyik
részjogosítványának korlátozása szükséges lenne. Erre az eljáró bíróságok sem hivatkoztak. A korlátozás
(gy nem felel meg az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdésének.

Az ugyvédi megbízási szerződés, mint az ügyben releváns adatokat tartalmazó irat részemre történö
megküldésének hiányában nem volt lehetőségem azt megismerni, és nem tudtam azzal kapcsolatban
nyilatkozatot tenni és a bírói döntéseket befolyásolni, a fellebbezésemben úgy támadtam az elsőfokú
ítélet perköltségre vonatkozó részét, hogy nem ismertem az ügyvédi megbízási szerzó'dést. Az
Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében biztosított tisztességes birósági eljáráshoz vató alapjog
részét képező fegyverek egyenlősége elvének a tartalma az, hogy a szembenálló felek ugyanolyan
teljességben és mélységben ismerhessék meg az ügyben releváns adatokat, azaz a bíróságoknak -
tigyelemmel a régi Pp. 3. § (6) bekezdésének az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésével
összhangban történő értelmezésére - gondoskodniuk kellett volna az irat részemre történö
megküldéséről és biztosítaniuk kellett volna az arra való nyilatkozattételt. Ezt különösen terhelte a
Tatabányai Törvényszéket, mivel a fellebbezésemben éppen erre hivatkoztam. Az eljáró bíróságok
azzal, hogy nem küldték meg nekem az ügyvédi megbízási szerződést és nem biztosították az arra való
nyilatkozattételt, majd az ügyvédi megbizási szerződés - általam még jelenleg sem ismert - tartalma
alapján marasztaltak mind az első- és mind a másodfokú alperesi perköltségeben, megsértették az
Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében biztosított tisztességes bírósági eljáráshoz való alapjogom
részét képező fegyverek egyenlősége elvét. Az alapjog korlátozás nem felelt meg az Alaptörvény I.
cikk (3) bekezdésének sem. A peres eljárás így nem volt tisztességes bíróság eljárás, ezért a peres
eljárásban meghozott ítéletek sértik az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdését.

Fentiek alapján kérem a T. Alkotmánybiróságot, hogy az Abtv. 43. § (1) bekezdésére tekintettel
szíveskedjen megállapítani, hogy a Tatabányai Törvényszék 2. Pf.20.252/2018/4. számú ítélete
alaptörvény-ellenes és sziveskedjen az itéletet megsemmisíteni. Kérem a T. Alkotmánybíróságot,
hogy az Abtv. 43. § (4) bekezdése alapján szíveskedjen megállapítani az Esztergomi Járásbfróság
9. P.20.845/2017/42. számú itéletének alaptörvény-ellenességét és azt szíveskedjen megsemmisiteni,
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mivel ezen ítélet vonatkozásában is - az elsőfokú eljárásban sem kaptam meg az iratot és arra
nyilatkozni nem tudtam - fennáll az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésének sérelme.

Az alaptörvény-ellenesség mindkét birói döntést érdemben befolyásolta, hiszen más döntések is
születhettek volna a perköltség vonatkozásában, ha az ügyvédi megbízási szerződésben foglaltak
ismeretében tudok észrevételt tenni, ezért az alkotmányjogi panaszom Abtv. 29. §-a szerinti befogadási
feltétele, a bírói döntést érdemben befolyásotó alaptörvény-ellenesség fennáll az Alaptörvény XXVIII.
cikk (1) bekezdését érintő, fegyverek egyenlőségének megsértését állító panaszom vonatkozásában.

11. 2. 3. AJogorvoslathoz való alapjogom sérelme

a) Az ítéletek sértik az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdésében biztosított jogorvoslathoz való
alapjogomat.

Az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdése szerint "[mjindenkinek joga van ahhoz, hogy jogorvoslattal
éljen az olyan birósági, hatósági és mós közigazgatási döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét
sérti".

"Az Alaptörvény felhivott szabólya mindenkinekjogot biztosit ohhoz, hogy jogorvoslattal éljen az olyan
birósági, hatósági és mós közigazgatási döntés ellen, amely jogát vagy jogos érdekét sérti. Az
Alkotmánybiróság állandósult gyokorlata értelmében a jogorvoslathoz fűződő jog azt kivánja meg, hogy
valamennyi, az érintett jogát vagy jogos érdekét fhelyzetét) érdemben befolyásoló határozat
felülvizsgólata érdekében legyen lehetőség más szervhez, vagy azonos szerv magasabb fórumához
fordulni. Az Alaptörvény megköveteli, hogy a jogorvoslati jog nyújtotta jogvédelem hatékony legyen,
vcfg)//s ténylegesen érvényesüljön és képes legyen a döntés által okozott sérelem orvoslására. A
jogorvoslat jogának hatékony érvényesülését számos tényező befolyásolhatja, igy többek között a
felülbirálati lehetőség terjedelme, ajogorvoslot elintézésére meghatározott hatóridő, vagy a sérelmezett
határozat kézbesítésének szabályoi és megismerhetöségének tényleges lehetősége. Az
Alkotmónybiróság emlékeztet arra, hogy a jogorvoslati jog hatékony gyakorlásával fűgg össze a
sérefmezett határozat indokainak teljes bemutatása, illetve a határozat alapjául szolgóló iratok és
bizonyítékok megismerésének lehetősége is. A jogorvoslati jog hatékony gyakorlására ugyanis kizárólag
o biróság vagy hatóság döntését alátámasztó indokok ismeretében nyilik volódi lehetőség". {22/2013.
(VII. 19. ) AB határozat, Indokolás [26]}

"A jogorvoslathoz való jog tényleges és hatékony érvényesitése nem csupán a jogalkotóval szemben (a
jogszabályok tartalmát illetően) fennálló követelmény, hanem az Alaptörvény 28. cikkéből következően
(a jogszabályok értelmezése során) a biróságokat is kötelezi. " {3146/2018. (V. 7. ) AB határozat,
Indokolás [25]}

A tényleges és hatékonyjogorvoslás lehetőségének biztosítását az a T. Alkotmánybíróság által kimunkált
azon követelmény is biztosítja, amely szerint a jogorvoslatot elbíráló szervek kötelesek az eljárási
szabályok által meghatározott keretek között a jogorvoslati eljárást lefolytatni és a jogorvoslati
kérelemben irtakat a jogszabályban foglaltak szerint érdemben megvizsgálni. {9/2017. (IV. 18.) AB
határozat, Indokolás [21]}

b) A jogorvoslathoz való alapjogom azáltal sérült, hogy a Tatabányai Törvényszék az alábbiakban
kifejtettek szerint a jogorvoslati eljárást nem teljes körűen folytatta le, mivel a jogorvoslati
kérelmemben (fellebbezésemben) irt alábbi lényegesek kérdéseket érdemben nem vizsgálta meg és
azokra nem adott választ.

A fellebbezésemben foglaltakra tekintettel a Törvényszéknek az alábbi kérdésekben állás kellett
(volna) foglalnia:
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1) A bérló'-közvetítői szerződés fennállásának kérdése relevanciával bír-e a megbízási szerződés
teljesítésének megítélésekor?

Amennyiben igen, úgy

2) az ingatlanra vonatkozó bérlő-közvetítői szerződés megítélésére mely ország jogát kell
alkalmazni, az elsőfokú bíróság követett-e el jogszabálysértést, hogy ezt nem vizsgálta, mi
ennek az eljárásjogi jogkövetkezménye;

3) a bérlő-közvetítői szerződés - a megfelelő jog alkatmazása mellett - tartalmában bérleti
szerződés-e;

4) a bérlő-közvetítői vonatkozó szerződés - a megfelelő jog alkalmazása mellett - felmondásra
került-e az adásvételi szerződés megkötésekor?

További megválaszolandó kérdések a fellebbezésemben foglaltakra tekintettel:

5) Mi a j'ogkövetkezménye annak, hogy a tanúbizonyítási indítványomat az elsőfokú bíróság
indokolás nélkül utasitotta el?

6) A Törvényszéknek vizsgálnia kellett volna, hogy mi az eljárásjogi jogkövetkezménye annak,
hogy az elsó'fokú bíróság úgy kötelezett az ellenfél javára perköltség megfizetésére, hogy az
annak részét képező ügyvédi munkadijat egy olyan szerződés alapján állapította meg, amelyet
a részemre nem küldött meg, és nem biztosította az arra való nyilatkozattétel lehetőségét.

A Tatabányai Törvényszék az alább részletezettek szerint nem vizsgálta meg a jogorvoslati kérelemben
foglaltak, és ezzel a döntése sérti az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdésében biztosított jogorvoslathoz
való alapjogomat.

Az l)-es kérdésre a Törvényszék nem tért ki, annak ellenére, hogy én részletes jog érvekkel előadtam,
hogy miért nem bír relevanciával a bérlő-közvetítői szerződés léte. A Törvényszéknek a fellebbezésem
foglaltakra tekintettel részletesen meg kellett volna indokolnia, hogy az általam előadottakkal szemben
miért minősítette a bérlő-közvetítői szerződés fennállásának kérdését olyannak, amelyet szükséges volt
a perben egyáltalán vizsgálni. A fellebbezésem e kérdésben nem került elbírálásra.

A 2)-es kérdés kapcsán az alkalmazandó jog kérdésével a Törvényszék egyáltalán nem foglalkozott,
ehelyett a joghatóságának fennállását indokolta meg, pedig az utóbbit sosem kifogásoltam. Vélhetően a
Törvényszék összekeverte az alkalmazandó jog kérdését a joghatóság kérdésével. Ez azért különös, mert
az indokolásban e kérdésben helyesen szerepel a fellebbezésem tartalmának ismertetése, a
Törvényszék itt rögzitette, hogy hivatkoztam a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról
szóló, 2008. június 17-i 593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre. A fellebbezésem e
kérdésben is elbírálatlan maradt.

A 3)-as kérdéssel a másodfokú bíróság egyáltalán nem foglalkozott, a fellebbezésem e kérdésekben is
elbírálatlan maradt. Ennek a kérdésnek a részletes ismertetését még az ítélet fellebbezésem indokait
bemutató része sem tartalmazza.

A 4)-es kérdés vonatkozásában a Törvényszék a Ptk. 6:14. §-ában szereplő álképviselet szabályaira
hivatkozott, azonban nem indokolta meg, hogy miért a magyarjogot alkalmazza. Ez azért visszás, mert a
fellebbezésemben éppen arra hivatkoztam, hogy az alkalmazandó jog kérdéses, ezért a Törvényszéknek
ezt a kérdést tisztáznia kellett volna. Ezt meghaladóan az indokolás nem hivatkozik egyetlen
jogszabályra, normára sem, ami a döntés alapjául szolgált volna, a jogértelmezést nem ismerteti.

Az 5)-ös kérdés - bár az ismertetésre került az itéletnek fellebbezésemet ismertető részében -
elbírálatlan maradt, a Törvényszék nem tért ki erre a kérdésre, igy a fellebbezésem e kérdésben sem
kerül elbirálásra.
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A 6)-os kérdés: a Törvényszék az ügyvédi megbízási szerződés megküldése elmaradásának kérdésével
egyáltalán nem foglalkozott, a Törvényszék sem adta ki a részemre a szerződést, és nem biztositotta,
hogy arra nyilatkozatot tehessek, a fellebbezésem e részében ugyancsak elbírálatlan maradt.

c) A jelen alkotmányjogi panaszom 11. 2. 1. és 11. 2. 2. pontjaiban részletesen kifejtettem, hogy az elsőfokú
itélet alaptörvény-ellenes, mivel hiányzik belőle az indokok teljes bemutatása, itletve az ítélet alapjaul
szolgáló egyes iratok megismerésének lehetősége nem volt biztosítva az ügyvédi megbízási szerződés
megküldésének hiányában. Ezek hiányában nem tudtam a fellebbezés lehetőségét hatékonyan igénybe
venni, ezért az eljárásban már ebből az okból is megsérült a jogorvoslathoz való alapjogom. A
Törvényszéknek emiatt a régi Pp. 252. § (2) bekezdése alapján az elsőfokú ftéletet hatályon kívül kellett
volna helyeznie, és az elsőfokú bíróságot a per újabb tárgyalására és újabb határozat hozatalára kellett
utasítania, mivel az alapjog sérelmemet az eljárási jogszabályok figyelembevétele mellett csak így
lehetett volna orvosolni. A Törvényszék alaptörvény-ellenesen járt el, amikor az Alaptörvény XXVIII. cikk
(7) bekezdése ellenére nem ismerte fel, hogy már az elsőfokú itélet hiányosságai kizárják azt, hogy az
általa lefolytatottjogorvoslati eljárásban hatékonyan gyakoroljam a jogorvoslathoz való alapjogomat.

A fenti okokból a Tatabányai Törvényszék előtt lefolytatott jogorvoslati eljárás sem tényleges, sem
hatékony jogvédelem nyújtására nem volt alkalmas, mivel a Tatabányai Törvényszék a fellebbezésem
egyes, lényeges kérdéseit egyáltalán nem vizsgálta meg, más kérdésben pedig a jogi indokolása
elégtelen volt. Már önmagában az elsőfokú döntés hiányosságai sem tették lehetővé a fellebbezés
hatékony igénybevételét, azonban ezt a Tatabányai Törvényszék nem vette figyelembe. Az ügyben
nem merült fel, hogy a jogorvoslathoz való alapjogom korlátozása az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdése
alapján szükséges, ezért a bírói döntések ezen okból is alaptörvény-ellenesek. Mindezek alapján a
Tatabányai Törvényszék eló'tti eljárásban a jogorvoslathoz való alapvető jogom nem érvényesült
ténylegesen és hatékonyan, ezért az itéletek sértik az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdését.

Kérem ezért a T. Alkotmánybíróságot, hogy az Abtv. 43. § (1) bekezdésére tekintettel sziveskedjen
megállapítani, hogy a Tatabányai Törvényszék 2. Pf. 20. 252/2018/4. számú ítélete alaptörvény-ellenes
és sziveskedjen az ítéletet megsemmisíteni. Kérem a T. Alkotmánybíróságot, hogy az Abtv. 43. § (4)
bekezdése alapján szíveskedjen megállapítani az Esztergomi Járásbíróság 9. P. 20.845/2017/42. számú
ítéletének alaptörvény-ellenességét és azt szíveskedjen megsemmisíteni, mivel ezen ítélet
vonatkozásában is - annak hiányos indokolása és az eljárásban az űgyvédi megbízási szerződés meg
nem küldése okán a jogorvoslathoz való jogomat nem tudtam hatékonyan igénybe venni - fennáll az
Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdésének sérelme.

Az alaptörvény-ellenesség a bírói döntéseket érdemben befolyásolta, hiszen más döntés is
(megváltoztatás vagy hatályon kívül helyezés) is születhetett volna a másodfokú eljárásban, ha
fellebbezésem teljeskörűen elbírálásra kerül. Más döntés születhetett volna elsőfokon, ha az elsőfokú
eljárás szabályszerűen zajlik, és így a jogorvoslathoz való alapjogommal is hatékonyan tudtam volna élni,
mivel a fellebbezésemet teljeskörűen elő tudtam volna terjeszteni a részletes indokok és az ügyvédi
megbízási szerződés ismeretében. Továbbá a fellebbezésem elbírálásának és a másodfokú ítélet

indokolásának hiánya önmagában érdemben befolyásolja a másodfokú bírói döntést, ezért az
alkotmányjogi panaszom Abtv. 29. §-a szerinti befogadási feltétele fennáll az Alaptörvény XXVIII. cikk (7)
bekezdését érintő panaszom vonatkozásában.

III. Egvéb nyilatkozatok

A Tatabányai Törvényszék itélete a perben meghatalmazott jogi képviselőm részére 2019. március 20.
napján került kézbesítésre elektronikus úton (az ezt igazoló letöltési igazolást korában már csatoltam).
Az Abtv. 30. § (1) bekezdése, az 53. §(2) bekezdése és az Ügyrend 28. § (2) bekezdése alapján- mivel a
kézbesítés napja, 2019. március 20-a a hatvan napos határidőbe nem számít bele, a hatvanadik nap igy
2019. május 19. napjára esik, ami vasárnap, munkaszüneti nap, és az azt követő legközelebbi munkanap
2019. május 20. napja - 2019. május 20. napjáig voltam jogosult az alkotmányjogi panaszomat az
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Esztergomi Járásbíróságnál a T. Alkotmánybirósághoz cimezve benyújtani. Az. alkotmán^ogl. Pa"a"t
2019.'°május"17.-napján, igy a törvényes határidőben terjesztettem elő. Csatolom a ben^ta\nap^
Ígazoló feladási igazoTást. AT. Alkotmánybíróság hiánypótlásra való hívását tartalmazó IV/960-2/2019.
sz tájékoztató levelét 2019. június 17. napján vette kézhez a jogi képviselőm, így 2019. július 17.
terjeszthetem elő a jelen hiánypótlásomat, így azt is törvényes határidőben terjesztem elő.
A perben jogi képviselővel jártam el. A régi Pp. 394/C. § (2) bekezdés c) pontja alapján ajogi kepvisetöm
mFnden beadványt, okirati bizonyítékot kizárólag elektronikusan az űrlapbenyújtás támogatasi
szolgáltatás igénybevételével nyújthatott be a bíróságokhoz. A jelen alkotmányjogi panaszt is jo&
ke"pTs'eiővel'°eljárva'n7újtom be, " ezért az Ügyrend 71. § (4a) bekezdésére tekintettel^^erede^i
alkotmánYJogi 'panaszt 'elektronikus úton nyújtottam be az Esztergomi Járásb"'óságo"_a_^
AlkotmanYbirosághoz címezve. A jelen, hiánypótlással egységes szerkezetbe foglalt alkotmányjogi
panaszomat postai úton terjesztem elő.
A T. Alkotmánybíróság hatáskörét az alkotmányjogi panasz elbirálására és az indítványozoi
jogosultságomat az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés d) pontja és az Abtv. 27. §-a biztositja.
A Tatabányai Törvényszék 2. Pf.20.252/2018/4. számú ítéletével befejezett peres eljárásban természetes
szemel'y"felperesvo'ltam, az eljárás tárgyát képező megbízási szerződésben megbizott ̂ <tam- ^
eöá'rásban hozott döntés kihat a jogaimra, hiszen az eljárás tárgya a nekem járó díj megfizetesére'
köteíezés volt. a perben ezen jogomról született döntés. Ezért az egyedi ügyben érintett vagyok.
ATatabányai Törvényszék 2. Pf. 20. 252/2018/4. számú itélete az ügy érdemében hozott döntés, hiszen^a
Törvényszek itélettel eldöntötte az ügy érdemét azzal, hogy azt állapította meg, hogy nern^ae
jogosultTmegbizási díjra. Az itélet továbbá bírósági eljárást befejező döntés is, mivel a döntéssel a
bírósági eljárás lezárult.

Az ügyben a jogorvoslati lehetőségeimet kimeritettem; az Esztergomi Járasbíróság 9-p;20-845/2017^2;
sz'. "í?elete''elle'n fellebbezéssel iltem, a fellebbezésem nyomán a Tatabányai Törvényszék
meghozott 2. Pf. 20.252/2018/4. számú ítélet ellen rendes jogorvoslatnak nincsen helye Eloadom' ho8Y
a regi Pp. 271. § (2) bekezdése alapján az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye. Ha a fel"lvizsealatnak
hely&e' is"le"nne/az-ügyrend32. § (1) bekezdése alapján az Abtv. 27. § b) PontJában, foelaltJoec)rv°sbtl
lehető'ségkimen-tésének kötelezettsége nem vonatkozik a felülvizsgálatra, mint rendkívüli i°g°n'°sl_atra-
Előadom°hogY sem felülvizsgálati, sem perújítási eljárást nem kezdeményeztem, és nincs tudomásom,
hogy más kezdeményezte volna ezen eljárásokat.
A T. Alkotmánvbíróság alkotmányjogi panasz alapján a támadott birói döntések Alaptörvénnyel való
összhangjáról még nem döntött, így az Abtv. 31. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok nem áll fenn.
Előadom, hogy nem kezdeményeztem az elsőfokú bíróságon az alkotmányjogi panasszal támadott
biróság ítéletvégrehajtásának felfüggesztését, és ezt a T. Alkotmánybiróságtól sem kérem.
Alulírott inditványozó az alkotmányjogi panasz indítványommal összefüggésben nevem es mas
személyes adatom nyilvánosságra hozatalához nem járulok hozzá.
Az Abtv. 54. § (1) bekezdése szerint a T. Alkotmánybíróság előtti eljárás illetékmentes, ezért illetéket
nem fizettem.

Melléklet: feladási igazolás










