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M AVírott, c(i-. ^ Győify IsMn ügyvéci, mint 
) feérelmezomegkatalmazottjogi képviselóje, csatoit meghataimazásom aíapján, az

. óságról szóto 2011. évi CU. törvép-y 27. §-a alapjan az alábbi

iíotmány;ogl panaszí

terjesztem elő:

[2] ICerm a Tisztelc Alkobnányfafróságct dogy áilapítsa meg a M'sfeolci Tónényszék
10. : 04TO,19/2. szám a!atti' valam"'''í a Üebreceni Ítélőtábfa Pkf 1. 20.405/2019/2 számaiatti

c'öntésénzfe aiaptöi'vény-ellenessegét és azofeat az /'J3tv. 43. g-ánafe megfelelően semmisttse nieg.
Í31 Kéreímem indofeolásakent az alábbiaieat aáom elő:

i. Az mdítva. ny benyüjta.sá.na.k törvényi ésjormai feöveteimenyei
a) A pe;-történet es a tényailás rövid ismerteíése

y, A Ké''etelezö - jogi^ képviselo)S úyán ̂- 2019. fehmsi- n. napjan terjeszteti: elő feeresetet a
Debreceni Törvenyszéfe c^, Szécizemi"u. 9. ), 

 szembsr..

jLÍ 'Dslov^em 'Y3r"^ys^ °Inök Jebmár 25. napj'án meghatalmazást
ariott az Ország'os BL.-ÓÍ Hivatalnak (a tovs.bbiakban: OBH) a Debreceni Törvényszéfe eiőtt
7. 1". 20.i59;'-oi9. szám alatL^o^aTiiatban ;évő eyárásban.

[6j A Debreceni Ítélőtábla a Pfck. 1. 20. 0Q9/20^9/2 szám alatt; 2019 március 14. napjan feelt
vjyésév^ . peres eyárás letoy:aiásiirst s. MLSHC.CÍ Torvenyszéfcetjeiöite feí.

M A ;! ̂-sl";^ 'o^'róm'szé,! a 2019. .. '^"lus 22. na^án feelt 10^. 20.340/2019/2 szám alatti
v'gzeséwi a Keresei'leveletvisszautasl'totta.
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[8] A [6] és a [7] pontban megjetölt végzéseket egy napon, 2019. március 26. napján vette át a
jeípe'-esjogi feepvisetoje.

[9] 2oiQ. rrárcius 20. napján a felpei'es améte[ten eíóterjeszíetie a k;reserét, mmaroi''- a
visüzauíasLtásban megieiött móáosítással, aktienc, kogy a ^ei'isetíev'eiet csak a üefcreceni
Törvényszékkel szem^en íerjeszíette eló'.

[10] Az OBK 2019. április i. naüján kelc, 2019. ápriÍLS 2. nap.íár. s. Mi.s.solci 'Brvényczwe
me^teülclöti' beielentésékez melléktetként csatoita - a régi ügyszámra vsilo izi.vatkozással - 

 'zoig. februÁY 25. napján aáott megkatatmazását.

[nj A Mískoici Törvényszék 2019. április 9. napján kelt, az OBH áltai 2019. április 10 napján
[etöitöti: vegzésevel niegfeütáte ajz OBH-nak, nzint az aiperes képviselojének ajeiperesi keresetievelet
ésj'-elkívta, kogy éráemi ellenkérelmet a kézbesítéstot számított 45 napon belüt terjessze elő.

[12] Az OBH zoi9. július 5. na^ján kelt eilenkcrelmében - többek 'sözött - kivatí-'. ozotí: aira is, kogy
átláspontia szerint fizetési meghagyásos e[járasban kelleít volna a fe[-peresnek a. követeíéset
ervcnyesítenie ezert kérte az eljárás megszüntetesét.

[i3J A Miskolci Törvenyszék a io.P.20.4n/20i9/6 szám alaíti, ^oigjúlius 9. napjan kelt végzésével a
feéreir.iezö áítal ináított etjárá^t - az OBH ellenfeérelméisenj'oglaltafcnak msgfeletően - kivatalfaól
megszüniette. (A feérelmezőjogi kepviselóje egy napon vette át az OBH ellenkérelmét, valamint a
M.t?koícL Töi'vényszék elj'ár^t .megszüntető végzesef")

[14] Az elsofofeú bíróságvégzesével szemben, annak katátyon kívul hetyezése és az eljárásjolytatása
végett ogi kepviselóje útjánjellebbezéstjelentett be.

[15] A Jiltebbezes folytán eljáró Debreceni ftélőtábia a 20''9. októ'aer 15. napján kelt
Pkf 1. 20.405/2019/2 szám alatti végzésével az elsofokú vegzest kelybenliagyta, mindenben egyet
ertve az elsó'fokú bíróságmegállapításaival, áöntésevel, inciokolásával.

[16] A btróságok által megállapítottak szerint a kerelmező kizárótag pénzjízetésére Lranyuló otyan
[ejárt követelest terjesztett elő az atperessel szemben, amelynefe pertárgyérteke nem katadja meg a
3. 000. 000 Ft-ot. Ezért ezen igényét ajelperesnek a polgári pen-encítartásról szóló 2016. évi CXXX.
törvény (továbbiakban: Pp. ) 254. § (i) bekezdése alapján csak feözjegyző katáskörebe tartozójizetési

megkagyásos eljárásban érvenyesítkette volna. En'e kivatkozással a biróságok az eljárást app, 240.
§ (T) bekezáesenek a) pontjara, valamint a Pp. 176. § (i) bekezdés c) pontjára íiivat. kozássat
megszüntették.

b)jogon'oslati lehetőségefe feimentése

[17] Az elsofokú bíróság végzesével szemben érelwezőjo.gi kCT'\;iseloje
útján Jellebbezést teijesztett elő, amely ̂ ellebbezés Jílytán kozta meg jogerős dg. íá-'ozaíat a
Debreceni Ítélőtábla. A Debreceni Itélőtábla, mint másoáfokií b(róság határozatáva- szemben
továooí jogorvos!a[nak kelye nincs, a kereimező vaiamennyt renaes jogurvosia ti rc;'-Li.niot

feimentette.
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[i8j Az ugyben^elülvizsgálati feerelemjelenleg benyújtásra mégnem feerólt, felülvizsgálatteljárás
nincs folyamatban.

c) Az alkobnanyjogi panasz benyújtásánafe katáriáej'e

i,19lA Íe! mezoa maso<y°kú véSzést --j°gl ^epviselóje útjan - 2019. ofetóber 22. napján vette át,
ezen iflöponttól kezdödö^ 60 nap 2019. december 21. napjánjar [e^ Tekintettel am,"

iber 21. nauja munkaszüneti nap (szombat) ezert feerültjeien alkobTiányjogi'
áecember 23. napján benyújtásra.

a) Az inciíh'ányozó érintettsége

Í20J Ajelen alkofanányjogi panasszai énntett [latározatofcban a feerelmező, 
olt_ííelperes'a feéreímezo , nwtott be feeresetlevelet a Debreceni Törvén^zekfeet, mint

.
e! szemken. Ezen feeresetleye tetutasítoíta e( a Miskoict Törvényszék, mint els'ő^kúbírésás

amely döncést a Üebrecem Itéiőtábla helyfaen hagyott. ' ' ^-----c,-

^ ^ ^ -;i Annafe 'aemutatása, 1-iogy az áUltott alapjogsérelem a bíroi döntést ércíemben
bej-olyasoita vagy ajelmerülí feéróés alapveto alfeotmánYJogiJelentó'ségű feerctés

j^VLmaaz eisófikü, mmd pedig a másodfoteu vegzés arra alapitottan szüntette meg az eljárást,
hogyMe'wresne!?:aze^rást'fl z?i<":' megíla8yá?o; elJ'árás kei-etében kellettvoínan^gmAfa^ia;
3SJTOela :?-Jelsn áwi'?"'1 megieiölt aiaRfogséreiem volt az, amelyaiaj^ogséreiem
er. dmem/e^j^zn a feére^ezo ligyét egyáitalán nem'is'birálta el a biróság, hanein'ii á'íd^i
"izsgálfí ^lküi me^sziwtetíe.

122; lAsymcsak^^ ^aew-e izatott Kiaz 03rt alperesi kepviselőfeént való eijárása, Jigyei?mmel
ar"" IWK/ a ^131"'" T"^enys;ei? a J-ei-pires ksresetét fae^gadta, azt az aiperesnefe KÍfeüli Ae

nywKo^axtst tre.. es^sak T követőe''1 szuntette meg a^peres eljárást, iiogy azt azatperes
kep, iseí"ésen eljá;6 OÉtí erriemL eltenfeérelméfaen az el)ái-ás megszüntetését fet^ezettenfeeiíer

^ ^ uun ^.>ráw- s'n-imes e^lciazér:, m^ei a bírósági eljárás során az ílefctronÍKus
^s^^ná!. S""y ^ "'T . OBh' 'gyiá1ygében ̂pvisetófeént saját mAgávai taAa a
?:?0. !".. máA " ,1"'i;?' &zert' mivel az OBK 'igazgatás; tefemtetben . f&ttese" a Miskold
^lorveyz te eínokenek, aia az ugyben eljáró BÍroJoiott tényiegesen gyafeoi-oya'a'immtaita'tói
jcgok^.

^' '; . y. a'x-. EÍZ . gy ém^ ̂ re ieiha.6 iiafijogscreiem az, ha az ugyton otya, - bu'ósag. oy
~'^^. ^.,. f^iy~í ^'s'íyw. af ̂ ''^ i?épy's°ioie - az OBH- igazgiitási jogfeoi-^n a
wzw!SWK'^c'ul' ameV ̂ 6 htr6ség°k elnöke, elnöfeteiyettese és'teollegiunwezetcyéí az
a -zrcs: teA '. sex ^efo;;, az j3h einöKe nsvezi fei es gyafeoroljajölötte a munfiáitatóijogoteaí.

ása2) Az Alfeotmányjogi panasz beny-ytásánafe érdemi inciofeolása

a) Az Alaptön'ény megsériett rendeifeezéseinefe pontos megjelöi ése:

fssl XV. cifekw
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(,i) A törvény előtt minaenki egyentó. Mináen emüeijogképes.
(2) Magyarország az alapvető jogckat mintíenkinek bániietv megküiönbözíetés,

nevezeteen fsj, szín, nem. jogy'atékoEság, nyelv, vailás. Boiitikai vs.gy niás véieménv. ni'mzet' vag/
társaáalmi "származás. vasvoni, s'mleíési va.t"/ "p'éb keívzet szerinti Rü'nnnspfftc*? >i.<iiküt
{?izío?(f:í;3.

[26] XXV111. cíkt:

(i) Minaenfeinek joga van a^koz, ko^' az eilene emett bánTiety vádat va.?}' valar'.ety 'ierben a
jogaii- és köteiezetíségeit tön'ény á[ta[ fetáll!i:cí1:. ^R'get'en ss -űái-íatkn 'oíi'áság ÍLSzíc-. iéges :3

'nyilváncs ts. "eya[áson, esszeiaí hs'.tárLció'-i fce lí'Ll bí"á ;?. :!.

b) A-megsemmistteni feért bírói ácniés aiapfön'énY-eilenességénefe ináckoi.ása:

A) Törvény eió'íii e^/e^lőség, jogszabályok kötetezősege, tisztességes
eljárásncz való icg (A!apt;;-v'En":X^A c'A't (^-(s) !"el;i'zrii'5. )/X~y1 1l. ;i.kk

(i) bskezaés)

[i~j'\ A Pp. 254. §-a [A keresetlevél visszautasitása és ,iz et/árás megszüntetése a flzetési
megkagyásos eljárás mellőzése miattj értelmében:

(1) Csak a kczjegyző hatáskörebe tartozó, aJ^izetesL meghagyásos ejjárásról szóló 2009. évi L.
törvenyben ̂ a továbbiakba^: Fmhw.) szafcáiyozoitj'.zetési meghag/ásos eljá-^ásban ervény°síthetö -
tÖTvény eitérő rende&. ezése kiányában - a. kizárólag pénzjLzetésére irányuió olyan [ejarc RÖvetetés,

ameiynekpertárgyértéke a liárommilliójbrintot nem kalactja meg.
(2) Ha a felperes a keresetével kizárólag olyan követelest én'ényesit, s.melyet az Tmhtv.

aiapján csak j:izetési megkagyásos eljárás uíja'/i leket ei'vényes'cmt, a bíróság ?. 'íeresetíevel
visszaittasításavaí egyiclejulegtajéfeoztatia őt a jizetési megkagyásos eijárás megíndításánafe
lelieíöse^éróí és m6d.]á.ró[.

[28] Az Fmktv. értelmében
42. § 0) A fizetési megkagyás iíibocsátása irántt kérelem eíőterjesztéséért a MOKK részére -

a M0iíl< rendszere üzemeltetési költsegeinek, valamint a közjegyzők munkaciíjának és
feöltsegeinefe feciezese éráefeében - e töi-vénybm me^át[av)ított díiat (a továbfciakban: eljárási áíj)
kel[ fizebii.

43. § (1) Ajlzetési megkagyásos eljárásban - a (2) fcekezclésben meghaíározott tetveteíektől
eltekintve - illetéket nem keV. fizebii.

(2) A külön törvenyben meghatározott illetéket teelljlzetni
a) a_fizetési meghagyásos eljárásnafe az ellenbnondásjolytán történő perré akkulása, vaiamint a

Jlzetesi meghagyás feibocsátasa iránti kéreiem vi^sszautasítása, továbbá az eljárás megszúntetése
okár. íörténő pennclitás eseten a peres etjárásban,
b) a közjegyző liatározata etlen előteijesztettj'ellebbezés elbírálása iránti bírósági eljárásban,
c) ajogerósjizetési megkagyás elleni perujítási eljárásban.

(3) Á (2) fcekezáes a) pontjának alkalmazása esetén a peres eljárás illetékebe az eljárási. áy -
esetleges feectvezményekkel csökkentett - összegét be kell számítani. Ha azonban a pert ajizetési
megkagyás kibocsátasa iránti feérelem visszautasítása vagy az eljáras 34. § (i) befeezciesenefe a)
pontja alapján törtenő megszüntetese után ináttjáfc. meg, az eljái-ási ctyat csak akkor leket az
ilteteRbe beszámítani, ka ajílperes a kereseilevelet a visszau.tasitó, illetve a megszüntető vegzés
jogerőre emetkectését követo karminc napon belül a üiróságkoz benyíytja vagy annak címére
ajantott feüláeményként postára a. dja..
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t4 ' ^"^, Az e^árasid,y a^pj a aPenzlíövetelésnek az eljárás meginditásafeorj'ennálió,
jaruléfeofe nélfeül számított ei-téfee (ciyalap); a áyalapba a pénztóvetelés utánjaró, es azzal együtt
ervényesíteít fcamatfeövetelés afefeor sem szamftandó be, ha e fcamatköveteléssel egyic(e)'ű&g a
feamatfeöveteles utánjaró újabb feamatfeövetelést is éi-vényesít ajogosult. Az önáílóan érvényesitett
kamat- és egyebjarulekfeövetelés a áyalapba beszámít.

W ha ajei egy eljarásban egy jogviszonyból eredö több igenyet vagy több jogviszonyból
10 igényeit éryényesíti a pénzfeöveteiés értékéneK megá^apt tásafeor '- ajámíéfeofe figyeimen KÍvü!

tzagyásávai - az elóte^'esztett igsnyete egyitttes énéteét teÜjtgyelembe venni.

,3; A clyaiapnafe a [eszátittása vagy annafe utóiag alacsonyafcb összegben íöriénő
megállaaítá. ia esetén az eljárási ({u Visszaténtésének r. incs helye

^5- § (1) Aciyaiap utan az eliárási aíj mértAe:
^:hí-a /2) i:'el?e.?c!ésbő^r.?u nem feővetfeezife - az a'apelj'árásban 3%, cie (egalábfc Sooo formt és
teg/2l|;!33^eri;g3oc ooo fori"a'
fc) a rfciziefeEüe^. valóteljesítés, J-lzetesre i-ia. !a?ztás iránt líezcfemenyezett el)'árástoan 1%, cie

legalátob .ao-. otorir. r: le.s^.-yeyb 15 ooo tonnt;
c} a feisziAotf- pénzkií^ság mi'^izetésere haiaiztás vagy részletfizetés engeáelyezése L. 'ánt

iezdmer'/ezett eL[arásüan .% de legaiáfcb 8ocojbrint, legfeljebb 15 ooojwuit.
.
: ^z aj.Kse^-ísíasm . ? dtj mé-tefee neír: leket kevesebb annyiszor 1600 forDitná!, mint

5. i'Lá7^v^,. ^a:-..

-.;'. 5 i.lLtí eiiáraSL fí^&: ajcgcsuli' az eijárás megináLtásafeor feöteles megfizehii, feiyéve, ha

az eijá--á.\ ^ij n'!,-g';zeteserol Afói.sig fee[! Matárpznr az utcbbí eseífcen az eljárási cLJat az viseii, atelt a
Rozje,. y-3 '.ztv. ' i btríság en'? kstelez. A ,'észlecekBen való teljesítés, fizetesre Izalasztás
engedé': -^e ü-anu ?uái-as d^^ ,. teotel'zett ?. -"levn elöterjesztéskorfeöteles me^izetni: adüata
Réi-.nnitz .. ;eu. /^ ,{éi-ek:y, s:.. 'i;~onil?i, s YÍcn tcrteno' oenyújtása vagy szófceli előterjesztése eseté^ a
kére'.en^ '. . ^la^ ,v:n\ i-cgz, ;te;:, ; .. ,\. [üi<K. 'v^szerén, amígannak előte^esztoje c!irf;2"^ési
i-ioie_^z. c-:"ítgéne^ c. e. -e'i" '.~:s~y\\ teít.

i~i- & Í1 v"" Kö:ele^k?t6 cíii erárás irepindü-ásakor f'öi'ténő megfizeíésére (e!őlegeze?ere)
s-z; "^--;: ? ~iír^'~y s7 ^7!- sze. melyes Roiiségieem'ezményt élvez. A szemelyes teöltsegteedvezményre
a kotíse^'v wssy _s .. xöl^+?tje;y:;s;jog-. cl?á"; és feözigazgatási birósági e^árasbantdrimő
?''2'~''"''*s-'c' ?z- ;~^Vc;T -? I; tni-.'míe^ -igiait eltérésskiiel feeii iTiegre'etóe^ aitew^zni
azzai, , "űgy leiet KeszireseneR nincs nelve.

.}. Q, M ^letefeeferólszóió 1990. evi XC1Í1. rorvénv (a továbfciafeban- )tv. ) rendelkezései értelmében:
;'. í! 0) Afeiet - ideei'tve a faeavatkozót es az ércfekelteí is - i[letéfefeljeg\/zesi Jog iTietime... ''

,
"l!. üzwaft. feánérítesl, Per^n, amelyet aj'él a per tisztességes lefotytatásához, ittetve ésszem icíőn

faelül töriénó faefejezésehez fÍizőcfő aiapvető jogaí megsertésemtatt 'mdít.

[30] A költséfynentesséf, és a kö[tségfel)ej?yésijog polgári feözigazgatási bírósági eljárasfcan történo
.lma2<uáról szótó 2017. év; CXXVI11. törvény (a továbbiafcban: Kmb'. ) rencfeíLzesei értelmében:

3' ̂  ̂ , f'^et ~ .^a i°''yé"y' az Európai Unió kötelezőjogi afetusa vagy nemzetfeöziszerzSdés
aiapján nem illeti meg tárgyi feöltségmentesseg - feöltsegfeljegyzesijog illetimeg

a szeszemély életének resti éusegének vagy egészségénefe btíncselefemennyei történő megsértése
miaiti fear megterttése, illetve sérelemilf) megfizdese iránt inditott uerben.
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L. :"
'en .Aoti'nánYÍogL panEL'isza.l énníeií ü^'/be-" a !<ii;7e[*".cző se^elenzaii ff'e^+izeiése ^eeen,

töbűek kczö'it a b.sziességes eljáráskoz vaió 'oe. a.nsk mie;séríése r;:iatt . 'LVLtjí;'^ be k'.. ';'se(:ÍCT?. l;-,
amwben jeltópes, 50.000 Ft sérelemáíj megl'Ízetéséi'e teéne KÖteiezni a Llebrecem i ön.'é-'-Lyszé^et.

[y' F;;en i'ieTCsetíevél esetében mtn^í az Ifr;. 62. § (i) bekezáés ni) pontja, n-. int Beáig a Kr' -' 3. § ''j)
bekrzctés j-) pontj'a alapján [Itetéiefeljegyzesi, tlieh'e fcöl.ís?gfe!)e^-/zési jo.s íllett me,i-;, vs^is a
kp'. -elmezónsfe a törvényi rencielkezesek aiapján az eiiaras meginciításafeor dletéKec ftzeinie ne""i

keil.

[33; 'Áind az lh'. mind pedig a Kmtv. fentebtí kivatkozott renctelkezéseivei az voit a jogatteotö célja,
kogy me.E'feönnyítse a btróságkoz foráulás lehetó'seeét azzal, ho.s-y illetefefi'lje. eyzési ilidőleg
kc[i'.sé^e[' y\'zés'[. f'o^'oí: fc'ztosií.

[.. ;. ' A.T 11-v. és a Kmtv. vonatteozó rendelkezései é'/-te[mében tel^át a kéreimezőneR az eljárás
meginciításakor törveny erejénél fogva illetékfizetési kötelezettsége ntncs.

[3.5] Ezzet szemben az Fmktv. értelmeben a fizetési me,i;ha,E;yás kiüocsáiásalícr csa!< es Kizá.rois.g
atoban az esetbe'". nem feeli eijárási c((jat fízetni, hs. a fizetési irLegii-agyás ktoocsáiásáí kí-'o

kölíségkedvezményt élvez.

[36' A 'aé"e[w. e7. o fcöltségkeíívezmé'iwe nem ,icgosult. ígv' abuan az eseíberi, ks. fizetési me^f. agvá-i
kibocsátása iránti Kerelmet ter)'eszt eiő, akkor eiiárási oü f'zetésíre koteles, fü.,e,g:?t'.enul aíttí., "o,c'/ a
peres el'árásban Llletéfcfeljegyzési/feöbegfeij'egyzés; iog illeti meg.

[3?1 Ezen nem változtat az a köiallmény, hogv az rmkb'. 43. § 0) be^. ezaése akfeení renddkczÚ',
^iogy a fizeíesi meghagyásos eli'árásüan - a (2) bekezciésfcen megkatározott kivételetetői etteiítni've -

iíletéket nem feell fizefa^i, tefeintettel an'a, ho^y bár az Fmntv. eljárási áijfeént jeiölL meg a jlzetenaő
cssze.get, az tér.ylegesen eljárási ilietélmek tefeintkető.

[^Sl Az, hogy az Fmkfa'. -Ben megjelölt eljárásL ciíi ténykgesen iileiéknete minősul, az a^ábBÍak

támasztják alá:
- az Fmkh'-ben megkatározott ciíjfizetési alap megegyezik az Itv-ben megkatározott

illetékfizetési alap számítási móctjávat;
- az Fmhh/-ben. megkatározott (ÍLjfizetesi méi'tek (3 %) megegyeztk az Ih.'-ben szabályozort

r. em peres eijárásokravoyiatkozó ctíjfL zetési méi'tékkel (3 °/a\

- az Fmktv-ben megliatározott ciíjfizetés esecén a megfizetett díjat eg\' az egyben be keít

számítani az Itv. álíal szánutott peres etjárás illetekébe.

[39] Minclezek alapján megátta-pftkató, hogy bár az Fmktv. d. íjfizetésfeént jelöli me,g, [é'Tye,sékien
iTletekfizetés; kötelezettseget ír ető a fizetesi megkagyás kibocsátása iránti kéreimet eioterjesztő
felnek.

[40] Azáltal, kogy a kerelmező igényét csak fizetési megkagyásos elj'árás fceretében, cííjfizetes
mellett érvényesitlzeti, annak ellenére, kogy a biróság előtti etjárásban illetékfizetést kötelezettsége
az eljaras meginciításakor törvény erejenél fogva nem áll fenn, sért; az Alaptörveny korábban
kivatkozott renáelkezéseit, ináokolatíanul kulönbséget tesz ajelek között arra kivaikozássat, kogy
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a keresetben mekkora. értéfeu. feövetetest ter)'eszt elő és ezáttal az igényet milyen etjárasi fom'tában
érvénvesítl.

[41] Alaptön'énysértő és ináokoiatlan azon küiönbsegtétel igényérvenyesítő és igényérvényesítő
kczött abban a tefemtetben, liogy az általa én'enyesített igény 3.000.000 Tt-ot meg'hataci)'a-e vagy
seni, mivei csafe afcban az esetben feerófc részére biztosttásra a bírósági út i^ényBevétetékez

Kapcsoioaó törvényi könnyites, ha. az áiíala feöveíelt összeg a 3. 000. 000 Ft-ot meghalaája. Ezen
összep, atatt azonban - a tö^ényi szabályozás elienére - fizetesi feötelezettsége van az eljárás
iTL egii-.ai:?\sávaleg', ';rie)űi.eg.

ü) Tisztesseges eljáráskoz való jog- OBH feépviseleti jogosultsá,?'a
(Alaptörvény XXVIl'. citofe ̂ i'i befeezdés)

, i-'i ...L^ 'a'rorsztí' Alapíirvenvének X.XV111. Cifefe (1) bekezclése rógzíti, hogy "h4incier. feinefe ioga
van a^l-LS2 n.og/ .., "ílamely perfaen a i'ogait és feöteiezettsegeit töreényben feiáilíto::. raggetier. 'is
pansüs^ 'oirosaa üsztességes é; "iyiivá,i;a tí?syaiá. on, ésszerű katáriíiőr. fceiü; üírá;;?L sl.

!A3Í '.í!n" az [5] " '22] 'bekszd. és'oen mar utaitam rá, a. Deüreceni Törvényszék einöfee, mr'it az
a^cnK -.. "Tr, ';'. R;pv;ie:5jf ^ 20-;9. ^misv 2;. n?0ján keit soig. El. lV. l. s/s.. 1. szi!-n:. :yatbsn
Yf?^^::. f. : -. i. :ás . ?'IC:t ̂ ;; rksi7^., 5 3[:'c.;i^i r';v?;:;. ina", ^oir/ az alperes jo^i kepVLsel'ti": . '!;á;^..

^i4). AllasPontom szerint a Debreceni Tön'enyszék elnöfeenefe az OBH részere a peres feépviselet
ell^ására aáoti. n'. egkatalmazása nem fele! n'i.eg a töi-vényí kriteriumoknak, í^' a Debn'cent

:, i^ék, .nivit aipsr-es a A'liskofci Tön'ényszeken ':ndult -polgári peres elj'árásfcan sen-.n-. i'yen
^^^LOC my}\ rett.

"/'fc.

1\ Ptk. 3:29. § (1) beieezciése renctelkezife an'ól, hogy a jogi szemely törvenyes kepviseletei: a
..'ízetc' ÍLEztse^viseiolatja el. Eza iöi-vényi rendelkezés a jogi szeméiyiséggel renáelfeező bíróságo. wa,
is.y jeien eseífaen a Defcreceni Törvényszékre is igaz.

[46] A Bszi. 21. § (2^í)efeezáése, 22. § (2) beíeezcfése és 23. § (2) befeezctése rögzíti, kogy a jogi
személyiséggel yencfelfeezo bíróságot az elnöfe vezeti, vaj;ys az elnöfe a jog; szeméiyiséggeí
renctelkező bíróságtörvenyes Képviselőj'e.

ÍA7 A kal es [46] pontok összhangban vannak az államliáztartásról szótó 2011. évi CXCV. tön'ény
'°- ii. ís), ':;i:':wzi;fésével. w.elY feimonáia, kogy a feöltségvetési szerv feépviseleíét a feöltsí'gvetesi szai-v
vszíto'. e !átia el.

[ASJ A jogi szemeiy bü'óságofe feepviseletevel feapcsolatti an a Bszi, 86. § (3) bekezcfes b) pont)'a
rpgzíi;, hcgy az OBK eincfeet és a bíróságokaí ?;z 03H képviseli a bírósági eljarásofeban.

.

LTÜJ .< II-'A' szsméiy bíróságok bírósági eíjárási képviseletével feapcsolatban szereínéfe i-áiTiutac;ii a
Kuria 1/2010. számú közL^azgatásL-munfeaügyi-polgári jogegysegi határozatára, melyben a Kúria
héaasú ,i°,?eCTseg- tar.ácsa lufsiHtte, ho^/^ bár >-': OBH töi-venyi felkataln-is.zással látf'Ei e! a

rc?á?; ''írósi^' tf. jai'ásjaii tort^ő ̂ iwi.seietét, -izoiiban ezt csafe meghatainzazás aíapján teiieti,
tekát a jogi személy bíróság elnökének a. feonferét ügyi'e feitei'i'eáő me^iatalmazást feell actnia az
CEU réi^e. ̂ z ís^sn^^ van a Pp. 65. ^ § g) pontjáva!, nzeíy szennt a peAsn
..ne^kaíii^Azctii;!;''-; eljái-ii ioi, oiLi[í, akit er'sjogszabály feljo^osit.
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[5^ Era'-ek a riteg^iatatmazásnafe meg kell feleínie a Pp. 67. § (2) bekezt. ieseben í"t azon aiaia

l<-;"f'°[T', '("Tiek, ho^ a meghatalmazást - a külön megjeiöit feiveteitől eltekinh'e - fcczc"'. T/:t': -,
'. ". :;" ?°!jes bizoi-iyttó erejű magánofer'atba ke!I foglalni.

[51] A Pp. 325. § (1) befeezt.lese iaxa.tíve sorolja fet, kog^' a magánofeirat mikor tekinthsíó '.elie.i
fcízonytío erejuneli. fl. Debreceni Tön'enyszék e'.nöke á[ia! atáírf: ii'Legkatalmazás viszont ^CT-I fe'.el
r- ?'- 7^n/:f' .L;-'"'. 'e"".

': fíöv2Í3fTT1?''''/T. ele s^"'". '';c;~?" f ? r^^ "^^-'. ^í: e~"'^. t"''el BT ' -''?' '-

E"'t'-:űl>o' fría ÓF aláü-ta; a ^ép~3e[ !;es^;trii ;wW? ^-^zá? di^nte ál+ati ;;°ü'ását '?^ s?erie!y

tanúkent nsm (rta alá; közje.s^ző, illeh'e bíró nem kitelesítette az aláírását.

f^ r.
-,. " t"^^^, i ^[^^;-^ SZ;;-ii -.í ^ J. l:?1^1:' T", ;<--i,z. . -u ,-

i"'-;'-?" -.. 'iyr. ^. ".'. s e[já-ás!?^ az a!;3r" 'i~'-'3r"':';n: ^. ". '. "'i?^ .
k^::'' '"'-ó'v?L [[[eíve a.z íigry ércíemére ssmmttyer. "'.v'-tackc'zatoí y(';v/> ÍG^Í:.

n:\ c .:"'.

í-^i ÉZC^ aíl-r. e'wii már önm^á'-an az ?. ;rg 5Z?Í;EÍ'";ás :s -sy;á!'"s, ^-. a;-
F'-'s^c" ^/ 'ií'-sá, '; sliáraífca'-. a;: s^ 3W kn;":;.'[(!i-^. a-.:iv nBU '-y!^y -
eich-^:^ -^';"tsé; során kcz?l. a !;Í-:;ÍK:. -^'.I <lefet. '-;L-;--i (/'"';< '"-lüi-te-' 'rc'

t-*''^,

[54' EítfeéntazOBHmáraztmegetózően tuctor. '-st szerez egy-.%'b°adTá-",'"o!. ^o.E^az ?7 :;'s+'':fccs

b c c'é fc-illne. E'kf'yzel-e a fc. -dltG'i esetet, ;z azí iei°rlc";e a kcnfc-e!: i;!n'(';;r i'^^y 
' ~~. :': "ce-i

To'T'-"'?z^1" sl'flc''esrL :k, vz. ^y az ? - szafcal\'3z:rűe'' - .~ef:rkalal"'^7sL Í; ;o--; <ravLs; ^^'^. ' l
f:l-;;"; pOT k;r''';.se'etEÍ eilátp us^;wc!; iroáa ?l''4h'?n'l^'. ; [.". 'ele.-es^ ^elille':""' fere^z-^' . >el(e"'.s

fce"y'^tarua az etjáró uirókoz a beaáványait.

[^-^ " ''c-iir''í wyba" az OBH. ?"i"t - nr" ;zE^:'aK''iTcrű^n - Tiie^kata^E-^oit nl;-'~'e5i icgi
kep'isL'L? \\s:ins:i"ií3'o ei-trsült a peres e'. járásról; a-^r. k korl'rít í:^'sz3. 7/i.árci °; a. z ipijárc . -'. á,"rci,
r' '<: i.'-. c.ey a.z eljárá L'íróság' a kere;e(:'STelei k"zb':sí':l'LI:;!'i; TL;!.na.

[^^ vr'r, e'- iár'szerű. nyoms.. 'r. offl a M'SKO''' T::-°ii^:p''e;: ?"c^?f:;!er -?.PO ?l'<c/-rg.
í^~. ~:i.r;'a :.fcíato:í üg~/ben a2 aiperesi képviselő OBU 20^9. április 2. napján (14:40 órako") u?>/
nyu. jiotta be elekb'onikusan a meghatalmazását - saját ^oig. OBH. XXVb. n/^ szán^ára is
li;VE'. ti"oz', 'a -, hcg'-/ részére a Ferfcfróság se a feerEseíie-i'eki, se 'v. ís iraíeí nsm Isülácií 'ri?,7 /iz
alp.-esi fcepvise'G OBH viszoní ennek etier. ere pontcsai't tuc'ia n M:.ski ;!;: Tör':'-r., "zeí? :":y/szár:-L3.;',
viáz:"1: a r&zere a^iott - nem katalycs - me^kaía^^azásfcE i;' a . iz?^hF ('E-l''"así l;'"vé-'/?ze'- rhö';

csa': .5. 1''el'rec;ni Tör>'eiiyszefe ikiatási szs.-mát ad.ta iieg.

[;7 /iz a'psr'si kép'^'iselő OBK részére a keresst'evél temiageser- csafc a 2019. áp--'[is 9. ns.pján 'u'tt,
- ;ná- ú; sz.ámra iktaiott - io. P.20.4n/20i9/2. száinú vegzíssel feei-ii't megküiü. me^^ieLy
ktcftes;re 20^9. áp;';[is 10. ns.pján ke'atlt sor ?.; CBH -.tíián. va^'/is 8 '^^pn^l kesó'fcb, "il-. s[':cy/ a.
r-egkataimazás csaíolE. sra kerütt!

[58] A'Is.spcntom szerint az fcj-f^?] pontokfaan rögzLtettefe azt mutaíják, kogy az OBH, mint a
Eu'oságt elekíromkus ügyintezest üzemeltető szeiT a rendszer niuköáesebőt, mufeöcitetéséből
aáócióan meg azt megelőzően kozzáiut a peres eijárássa! fca-pcsc'aícs aciaíofckc'z, info'rir. Ádokhoz,
ds.s-i' azok az eljáró biró ele feenii'ienek. Ez pedig seríi az cgyenlő elbánáskoz, a ^;á;-L&t!an
L?;azság'szc[gáltatáskoz fitzó'íio jcgoí, eQ-LÍtíaí a pái-tatlan igazságszoigálíaiás iákzs. isr. sA
fenntartására sem atkalmas.

[59J A ̂ lro1 összefonócfást mi sem szemlelteti joi'!ban, ri 'Lmí az, i-iog^' az alperesi képviselő áítal 2019.

ápriiis 30-ai kettezéssel - ^oig. OBH. XXVI. i.n/S. saját ügvszámmai - 2019. május 2. napjan a
keresetlevélre teendő ellenkérelem benyuj'tására nyitva át[ó katáriclő hosszabbítására tett feéretmét
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"Miskoid Törvenyszéfe alperes" megjelölessel i'rta alá és magánafe a Misfeolci Tönényszefenefe
cíniezve nyújtotta ise.

[6o] Azáltal, kogy a Debreceni Törvenyszék alperes meghatatmazott feepviselőjekent eljáró OBH
eljárása a. la.ptörvenyellenes, es"ye?'íe!muen megálíapítkato az iratofí közott fellelhető ún. íeíőitési
ig't-LZ3!á;üfeon szsitplc &datckoó[, a/yiikcr ai' ü^'fcer. eljáró MisfeoIcL Töi-vényszéfe kű. 'c-i kLvataios,
pe'/es [raíc't -'i^ aipc. ^s képviselőjefeént eljáró OBH-nak.

^S.'] ̂ ízen hiv&ra. Ios ^i) iratci''<. diapjár. peáig :-í^>;áliaü;tkat6, hogy az OBH "saját ir. a^á/;afe
kü^ö;2'e;ÍK"jt cíf. j^ u'atoSs. ui, yniv;! a résza-e me?;lri, L[tiött h'aíok felaácja, vaiamM dmzeli, e [s
&z C. '?zí^ B'ró; }^. 'áta[ '. 'cL.

[62] Az OBH feépvLselőfeént való eljárasa nem csak a tisztesseges eljáráshoz való alapjog séretmét
e'-eiir. ^. ., ezi, v~:'^ egyiíífal -,er;L a .^rilen es párÍEit'ai^ o;-ósáj,;i eijárasl'ioz \a. lc jog u,;/.;!-. ;;;^
" A.^-;;';é. r, .0"/r]. ^^ y/ be'^ezc'esebj. i izs. oátyazott koveteiményéí ;s azáltai, 'io^' a

.. -'B---''-. "''.-" Pe-s )cl kepVtSeió'je egVL;íta[ igazgatás; vezető)'e az ügyben eljárc fcíró
mu,Tfe.... ^.áL jagji.at ̂ yat'orló vezeíőjenefe.

Lb3j -.^/unc'sak serci a itsztesaeges eljárásíiuz vaió á.k.pjogo; az, ha a perben éi'Lnttíít fé! - jeien
esetaen "i. Defareceni Töi'vényszek - képviseiője az &z OBH, amely igazgatási értelemben v.;zető)'s
piná ^. eisőfofeon eijárt Misitoki Tör'i'ényszékneK, i'niná peáig a másoáfokon eljáró DeDi'e.eni
, -2lüíáL);;-nafe.

-C4j '. í. -^óöágQKszen'ezetésrői és Lgazgatásái-ól szótó 2011. évi CLXl törveny (a íováboiaioan: Eá^i.)
'. 23. g (2) ozkezaése érietmebeii:

"'^ ̂ ^- e-no^e nevea ki az ítelőtábia és á törvenyszéfe elnökét, elnöisl-ielyetteset, Va.lamint
az ííéíőíábla és a töiTényszéfe feollégiumvezetőjet.."

[55J A b"'ak jogállásárol és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXIL töi'veny (a továbbiakban: 3jt.)
99- § O) bekezáése ertelméber.:

"Ha e törvény máaké'/i; nem rendeikezife, a 'oa'ák. tefeintetében a munkáltatói jogfeöri
?-} feinevczesi jogfeoréfce tartozo vezetőfc eseteben az OBH elnöke.

c) íteíőtábiai fcíré eseíraeu az íiélctábla elnöise
c., :5n'e~-/^zéR. .... oa'o esetében a törvenyszéfe etnöke

fy&korc'. ra..

[o6! Az i.lezeit ;;^. ár/i s^abáiyozásaó' következdíeg az alperes jogi képviseletét ellátó szei-vezet, az
CTSH^ökcí^, a]  i--z ügykL'n e[;áró Mlskolc; Tönenyszék valamint Defareceni Ítélőtábla vezetőit
(elnok, einökiielysttes, feotlégiuimezető) kinevezi valamint gyafeorolja fölcttiik a munkáltatót

jOg3Ri-t.

-S7: r^ [C6j1 ponaiin ktfejreri iíöriihiienyex r'-ár inmagában is (zétségesse' teszik azt, izagy s^ OBH
,. :?., p"L5?.^.. ';;3-yas^a''''' e^° ,3!-r0'^ fi''-KSSd"nnsk és pái-tatíannafe minosi. thetőek-e, T. iszei'L egy
kü'ső szsmíetó száwára egytYtc'w. u ki^csolat á!! fer.r; az alperesi fcépviselő es az ügyben e;;ái:ó
b;r:sá^ KÖzött, így a pái'tatlanság látszata semmiképpen sem valósul meg.

.3S_ Kie, -.elsnc. é ^váfaűá az, i'.o^/ s-z álperesi isepvise'o i'ezetcje által gyafecrclt kinevezzsí va'a. niüit
^i-. nkí.

-.-^;^ ;c^. v ^aRorIasit K;ii^-et fckaíással is lcket az acfott ugyfcen e!;á,-o bLi-ó^b. rót

^/lacs^ ̂ .eie:-;i"^í it-rá, ho^ a;;^ái- ̂ .sjco!c-. hiva&czott Bjí. 99. § (1) bexezáCs c) <>s 0) Foyitja
tí'. et-. í;, '. az í^ ce'i :yára Ürí i'lítSlzg fcfr-ói íaná:sjo!ct[: a TiuoikáltatÓLJogofeat az a törvenyszA
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Llletó!e,t,' ítélőtábla elr.öke gyakorolja, aki fölött uy/s.nezen jogokaí az alperesi képviselc vezetője, az
Ou>u gyako;'olia ug}'anezen jogokat.

[69] Senimifceppen sem egyeztetkető össze a fuggetlen és pártatlan bírósági eljáráskoz vaiamLnt a
tiszíességes eljáráskoz valo atapjoggat az, ka az ügyfce^ olyan bh'óságok jámak e( minclkéi fokon,
amely ti Lróságok vezetői fuggőségi viszonyban vannafe az alperesi képviselő vezetőjetől, vae^is a
peres eljárás egyik résztvevöjétől.

3) Egyeb nyilatkozatofe es metlékletek

[70] Ügyvécít megkatalmazás mettefctetként csatoíási^a kem[.

[71] A kérelmezö - csatolt nyiiatfeozata aiapján - nem járul tiozzá szemr[y°s aaaíainai?

nyi tvánossági'a kozaíalákoz.

[72] Másolatban csatotásra keriil:
. A feéreimező jogi kepviseloje áltai benyujtott keresetlevél

a Defcreceni Törvényszek'. eirLC'kének 2019. február ic,. napján Reit 20i9.?'..-IV^.3/'-'-^ számú

"y^eg'(T-af"-aLmazás::-a-, másotatban;
Oecreceni l;eiőtáfci laPfefe. i.20. 099/2oi9/23zám atatí' "[:slö ^ vcg2 t:;e

Miskoici Ton'ényszéfe zoig. ms. 'rcw. s .ii. us'. pjan 'se.. K'. :'. 20.340 ;o-o/2 izá'.r- a'.atti
R'"'escÜeTe[eí vtsszautasító vegzese

. sl-^resi "l-.épvLselő" OBH áltai 2019. április 2. napján 14:40 órafeor Benyu.itotí urlap,
1rl. áFolní:Í?an;

. Miskold Tön'pnYszék 2019. ayÚis 'j. y. íwia.n i'elf . :. ;', ^c.An/2giq/,i. sziu'" '. . éyéav,
másoiatban,

o "Alveres'i" liatáriáő kosszabbítási kérelem
. Aiperesi elienx'erelem
. Misko'ci Törvénvszék ;o.P.4ii/20ip/2 szá'i' alatt; eí[á"'ást me.sszür.íeró v°,s;-:(;se
r- Debreceni Itelőtábla Pkf.20.405/20i9/2 szám aia.I;i. .-Leiyüfiiha.eyó végzése
. Letöltést igazolásofc (OBH oláaiáról: 2019. 05. 10., 2019. 07. 10., 2019. 09. 02. ; jetperesi jogi

képviselő: 2019.07.10.)

[73] Jeten egységes szerkezetben benyujtott aíkotniá. nyiogi panasz a Tisztelt Atkoü", i.á"1yt3iróság
2020. január 17. napján feelt, a kérelmező áltaí 2020. január 25. napján áh'ei" iaióíoz'y. táso.
foglaítakon alaput.

0?."t

[74] Kerem a Tiszteit Alfeobnánybiróságot, iiogy a 2020. január i^.napján érfeezett faeadvány
mettékleteitjelen alkotmányjogi panaszkoz szerelni szíveskeajenefe.




