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ügyszám: IV/785-6/2016.

Tárgy: alkotmányjogi panasz hiánypótlás

Póka László (lakhely: ) és Kerékgyártó László (lakhely:
) indítványozók korábban igazolt jogi képviseletében eljárva az Alkotmánybíróság

által fenti ügyszámon nyilvántartott alkotmányjogi panasz indítvánnyal kapcsolatosan megküldött és
általam 2016. május 17-én kézhez vett hiánypótló felhívására csatolom a felhívásban foglalt adott
eljárásra vonatkozó meghatalmazásokat indítványozók részéről, valamint nyilatkozatot indítványozók
részéről a személyes adatok nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban.

Továbbá ezúton tájékoztatom a T. Alkotmánybíróságot arról, hogy Póka László indítványozó 2016.
május 31. napján a gyülekezési jog megsértése miatt indított eljárással, mint jelen alkotmányjogi
panasz alapját képező üggyel kapcsolatban Felhívást vett kézhez, amelynek értelmében a Közép-
dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben Baracskán 2016. jülius 18. napjától kezdődően
meg kell kezdenie 15 napon át foganatosítandó elzárását szabálysértési hatóság által kiszabott
pénzbüntetés meg nem fizetése esetén.

Tekintettel arra, hogy határozott álláspontom szerint kirívóan jogszerűtlen bírósági következtetés és
mérlegelés eredményeképpen született meg azon jogszabálysértő ítélet, melynek értelmében
indítványozók terhére szabálysértés elkövetését állapította meg a bíróság, és kötelezte ezzel
összefüggésben őket pénzbírság megfizetésére, ennek figyelembevételével rendkívül jó esély
mutatkozik arra, hogy az Alkotmánybíróság a szabálysértési bíróság ítéletében foglaltak Alaptörvény-
ellenessége megállapítása mellett megsemmisíti az ítéletben foglaltakat, és helyt ad az alkotmányjogi
panaszban foglaltaknak.

Ezért kérem a T. Alkotmánybíróságot, hogy az alkotmányjogi panasz érdemi elbírálásáig szíveskedjen
felfuggeszteni a büntetések végrehajtását, annak érdekében, hogy indítványozóknak ne kelljen
jogszerűtlen ítélet alapján megfizetniük a pénzbírság összegét, vagy ennek elmulasztása esetén ne
kelljen elzárás büntetésüket megkezdeniük.

Az alkotmányjogi panasz indítványomban foglaltakat továbbra is változatlan tartalommal fenntartom.

Vé reh,úás felfuggesztése iránti kérelmem méltányos elbírálásban bízva maradok tisztelettel:
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