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Alulírott - a csatolt
meghatalmazással igazolt jogi képviselőm,

útján - az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 27. S (1) bek. a.) és b.)
pontjai alapján az alábbi

alkotmányjogi panasz indítvány kiegészítést

terjesztem elő:

Elsődlegesen bejelentjük, hogy 2015. január 19-én kelt és a T. Alkotmánybíróság 2015. január
21. napján átvett alkotmány jogi panasz indítványunk szorosan összefügg a jelen előter/esztett
indítván nyal, ezért kérjük, hogy azt szíveskedjenek együttesen értékelni.

Kérjük a tisztelt Alkotmánybíróságot, hogy állapítsa meg a Soproni Járásbíróság
számon 2014. február 12. napján meghozott ítéletének, illetve a Győri

Törvényszék, mint másodfokú bíróság srsz. végzéseinek alaptörvény-
ellenességét és semmisítse meg azokat, mivel azok sértik az Alaptörvény XXN. cikk (1)
bekezdését, XXVIII. cikk (7) bekezdését, illetve a 28. cikk 2. fordulatát.

Egyben az indítványozó bejeleni, hogy az ügyben a Kúria korábbi srsz.
végzése alapján a felülvizsgálati törvényben kizárt, mivel a másodfokú bíróság az elsőfokú
bíróság ítéletét végzésével hagyta helyben azonos indokok alapján.

Az így előterjesztett indítványunkat a fenti számúhianypótlás alapján az alapjogi sérelmeket
kiemelve, alábbiak szerint hiánypótoljuk:

Tisztességes, független és pártatlan bírósági eljáráshoz való jog, illetve a jogorvoslati jog
sérült, tekintettel arra, hogy az indítványozó többszöri kéreime, panasza, illetve beadványa
ellenére az eljárt bíróságok alulminősítették az ügyet és téves en magánvádas eljárást került
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lejolytatásra, holott a törvényes minősítés garázdaság vétsége lett volna. Ezt támasztja alá az
is, hogy jelenleg a Soproni Járási Ügyészség átirata alapján ismét a Soproni Járásbíróság
tárgyalja az ügyet.

Az ésszerű határidőn belüli eljárás lejolytatás követelménye is sérült, emiatt a bíróság
vádlottal szemben a becsületsértés ügyét elévülés miatt megszüntette. Ez pedig

egyértelműen a bírósági ügykezelés hanyagságának, lassúságának tudható be.

Budapest, 2015. március 23.

Mellékletek:
1. Győri Járási Ügyészség sz. átirata
2. Soproni Járásbíróság sz. végzése
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