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Tisztelt Uram! 

Az Alkotmanybirosaghoz 2016. december 6-an erkezett, az Alkotmanybfrosagrol szolo 2011. 

evi CU. tdrveny (Abtv.) 62. § (1) bekezdese alapjan a Szegedi Itelotabla Bpkf.II.762/2015/2. 

szamu vegzese ellen benyujtott alkotmanyjogi panasz inditvany ugyben eljart alkotmanybiro 

kizarasa iranti beadvanyaval kapcsolatban az alabbiakrol tajekoztatom. 

Az Alkotmanybirosag - tanacsban eljarva - a Szegedi Itelotabla Bpkf.II.762/2015/2. szamu 

vegzese alaptorveny-ellenessegenek megallapitasara es megsemmisitesere iranyulo 

alkotmanyjogi panasz alapjan indult eljarast a IV/181-8/2016. szamu vegzesevel 

megszuntette, mert az alkotmanyjogi panasz eljaras folytatasara okot ado kdrulmeny mar 

nem allt fenn. Az ugy ezzel lezarult . . - _ - — 

Az Alkotmanybirosag fenti szamu vegzeset 2016. december 5-en vette at, melyet kdvetoen a 

tanacs egyik eljard alkotmanybirqja ellen kizaras irant beadvanyt terjesztett elo. 

Az Abtv. 62. § (4) bekezdese alapjan az alkotmanyjogi panasz eljaras soran az inditvanyozo az 

inditvany befogadasat kdvetoen az Alkotmanybirosag hatarozatanak meghozatalaig indokolt 

es alatamasztott, irasbeli beadvanyaban kezdemenyezheti az eljaro biroi tanacs tagjanak 

kizarasat ha tdle elfogulatlan ddntes nem varhato. 
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Tajekoztatom, hogy az Alkotmanybirosag tanacsa a kerelmenek targyalasat nem vette 

napirendre, teklntettel arra, hogy az Abtv. 62. § (4) bekezdese alapjan csak az inditvany 

befogadasat kovetoen lett volna modja eljaro biroi tanacs tagjanak kizarasat kezdemenyezni. 

Az alkotmanyjogi panasza befogadasara azonban nem keruit sor, mert az eljarast az 

Alkotmanybirosag tanacsa megszuntette okafogyottsag cimen, igy Qgye erdemi vizsgalatara 

sem keruit sor. 

Kerem tajekoztatasom szives tudomasulvetelet. 

Budapest, 2017. januar 3. 

Udvozlettel: 

Dr. Bitskey sotond 


