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A Süveges Péter indilványozó nevcben és képviseletében belerjeszlett alkotmányiogi panasz
indilványomho/. a Tisztell Alkotmánybíróság 20 [7. május 30-án kell. részcmre 2017. június 8-án
kézbesitetl hiánypótlási f'elhívására azalábbiakat kivánom elöadni.

Az Alaptörvény II. cikke a következőket mondja ki:

.. Az emheri méllóscig sérlhc'lel/en. Mmden emhernek joffü van uz élelhez és ci: emheri
mÉlKmíí;/wz. u muycil élflél u fogünlcilú'ilól kezihv vécielem il/eli mi'K".

A III. cikk pedig a következő rendelkczést tartalmazza (az ügyünkbcn releváns szövegrcsxt
idc/ve): .. (1) Senkil mm lehel kmzásnuk. cmherlelen. mcffulúzó hi'inú'imóilnuk ruiy'
hiinldvínek uli'ivelni".

Hnelmey. csem szerint megalázó bánásmódnak minősül. ezért az emberi méltóságot sérti. lia a
loyva tarlás korülmenyei között oly crtékes szabad lcvegön való tartó/. kodás csak olvan
körülmények ko./ött lehetséges (sárban. xuhogó csöbcn. pihcnöhely nélkűl), ami egycbként a
szabad élclben clfbgadhatatlan. Az elsö fokon eljárl 1-ovárosi Törvénys/. ck (36. P.
25. 784/2014/36. s7. ilclet) ezért - állásponlom szurint helycsen - megállapitotla. hojiy a
sélaudvar nem volt mindig alkalmas a szabad Icvegön való tartózkodásra. ezérl az alpfrcsl
kárlérílés fizelésére is kötelezte. Ugyancz a helyzet a fodrász bizlositásával, illetöleg - aminl a
perben megállapításl nycrt - annak elmaradásával. A líizura az ember szemclyiscgének cgyik
külsődleges kifejezoje. amclynek kialakftásában még a büntetés-végrehajlás körülmcnyei
kitaött sem korlátozhaló. Köztudomású ténynek kell tekinteni, hogy elvárható niódon
fbdrászok tudnak közreműködni abban. hogy az egyén ezen a téren s/. elképzeléseit meg ludia
valósílani. Az emberi méltóságol scrti tehát. megalázó bánásmódnak minősül. ha a meut'elelo
hajvisclet biztosítását nem teszik Ichetövé. Megjeyyzem. hogy Süveges I'cterrc nem [eÍlemyö
az exlrém külső, de a normális fodrászati cllálás szükséges ahhoz. hogy a nyilvánossái;
(számos birósági lárgyaláson vesz részt. intcrjúkat ad) előtt a számára is elfogadhaló módon
ludjon megjclenni. Ezért a szolgáltatás - az á'lam intézniényvédclmi kötcleycttségcre is
tekintettel - nem tehelö fíiggővé altól. hogy éppen van-e olyan letartóztatotl vayv elilélt. aki
ktipes a szakmaját az intéy.etcn belül Kyakorolni.

A7 Alaplörvény XXVIIi. cikkének (3) bcke.-désc a vcdelemhcz valójogot rög^i'. i:



,. A hünielőeljúrás ulú vont szemí'lynek uz ei/'úrá.v mindt'n
véc/elemhez.... ".

.vzn/fciszúhan /'ogtt vun u

Hatályban van. lehát az AIaptörvény hivatkozott rcndelkewsével cgyüll értelmczeiidő a/.
Embcri Jogok Európai Egyexményét belső jogkénl kihirdelő 1993. évi XXXI. törvénv.
amelynek 6. cikke a tisztességes tárgyaláshoz valójogot rögzíti. Ezen belül a 3. bekezdés b.
pontja minimális kövelelményként írja eló: a terhelt jogát biztosílani kell arra. hogy
rendelkexzék a védekezcsének elökészítéséhez szíikséges idövel és esyközökkcl.

Az Alaptörvcnybcn biztosított védelem jogát sérti ezért, hogy a bíróság jogszerű cs kölclczö
rendelkczésc ellenérc nem engedélyeztck. liogy az inditványo/. ó ellenőrzötl körűlménvek
között magánál tartsa azt a laptop s/.ámitógépet. amely - tekintcttel a több mint 60. 000 oldalas
iratanyagra - az egyetlen cszköz lehetetl volna a védekezés megfelelö előkészitóscre.
Meiyegyy. em, hogy a Bv-intézet az óriási mennyiscgű adat szükséges módon törlénö
fcldolgoxását cgyébként sem tetle lehetövé.

Alaplörvényünk XXVIII. cikkének (7) bekexdése a következőképpen szól:

.. Mimleiikiiick jogu vun uhlwz. hngy j"f;"rviw/tiltül éljen c, = "Ivon hirósúyi. hulmúy, ; és inús
közigíiziitiltisi clönlés ellm. aiiiely u jogc'il vcify'joKos erdekél .íi-rli".

Az itélötábla a megtámadott halározatában tciiykénl rögzítelle. hogy a biztonsági fokcv. al
megálliipitásával. illetöleg az ..egyéni kezelési utasít. issal" szemben az inditványozónak jogorvuslati
lchelósége nem voll. Az scm vitalható, hogy e biintelcs-végrehajtási döntések olyan súlyos alapjoiii
Korlaioza.soka; ;iir]a!;nazta!<. ainclyek a iörvéii>b(il kitiikrétan nem küvctkeziick. Ezen áilásponluin
sxeniit a Tisztelt Alkolinánybiróságiiak nieg kcll állapitania az alaptörvénysórtés \éiiyél,
TermL-szelesen van lehelöség a jogalkotásl ériiitö következmények alkalmazására. amnbm a
hivatkozolt rcndelkezés sérelméii cz iiein változtat. Itt meriil fel az a kérdés. hogy a jogorvoslalhoz
valójoy a szcmélyiségi jogok korébe sorolható-e. Meggyöződéscm szerint igen. a 8/1990 (IV. 23. ) AB
határozatra is lckinteltel. Ajogorvoslat olyan öiikénycs döntésekkel szembcn védi az egyént. amelyek
a/. emberi mcllóságát scrthetik. ezért ez a jog is a7 emberi méltóságból fakad. kövelkezcsképpcn
nevesitelt s/emélyiségijog.

Az Alaptörvény XX. cikkének ( 1) bekezdése kimondja:

,, MiniJenkinekjoKii van u lesli és lelki egészséghez".

Azegészséghe7 valójog sérelinét az ilélet alapvetöen azért nem állapitolta ineg. merl a felperes éll az
egesysegügyre is irányadó önrcndelkezési jogával. egyes beavatkozásokat vissyautasitott. Ay általa
igényelt ellátást azonban nem kapta ineg. Az alapjog sérelniét egyébkénl alálámaszlja dr. Fiilöp
Zo lánnak az itéletbeii is hivatkozotl szakvéleménye. Maga a jogerős ítélet is mcgállapitotta. liogy a/.
jnditványozónak a megfelclö tiszlálkodáshoz. pihenéshcz (alváshoz) való jogait nem bizlositot'lák.
Kozludomású ténykcnl is rögzithetö, liogy inindezek károsai) hatnak a testi és lelki egészségre. igy az
alapjog sérelme a rendclkezésre álló adalokból egyértelműen következik.

Kérem, hogy a kilejtettek alapján az indilvánv szeriniidöntést meghozni s.'íveskedjenek.

Budapest. 201 7-07-02. tisxtcletlel: Dr. STTkingeríslvin'ügyvéd. az indítványozó képviseloje
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