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Tisztelt Alkotmánybiróság!

^^.^sss^.s^ss^- -
a következőkkel.

kiegészítjük

^"s^^^r^i^^t^js'tíy^^mje?^
§s]sS==SSÉ?ÉI^is-se-rü;ta'zlAlapt^nuycX'X^rc okT (T)r^sk^déTekor ° nem volt pártatlan' és önma9ába"^iatt

^K^^S^ ̂ ^^ S^^serüuön" 
foglalko'zu'nk.^" °l°Huau"^al - nanem a támadott végzések által megsértett alapjogainkkai

^w^r^"^án^ycSa. =^L^Me^^M
elsosorban annak'a sze"melvnZ'k' a"unay>, f'e9>y4e"-. m'.naer"<i^számára'. ho9y a bűncselekmény
^'^T^^^eS^n^^^^^^'^^
^és^'^s y^n^y^ ̂ ^^^amiwa^Ql^ü

bűncselekmény legközvetlenebbsértetti^. ^ ^üoal:"aK, '.. e"en,, a , cselekmé"ye irányult. A^^sssx^sssss^^3^'
Az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésének sérelme

^ssssssss^SESSS



^got"aT'S'^S^^n:^ Alaptorvényxxvííí:'cikk ^ b^d^

feljelentést elutasftotta - a -sértettnek"Ta"'^ ^e,^c:'T-szer'"t - PL ha az "Syészség a
feliépni;"' -1""~"-"° - ° s°lE;""eK joga van eldönteni, hogy kiván-e pótmagán'vádiotónt

be^ttv^^^v^^^Stk onkrétan^ugyan a Be. 229. § (1)Ar:Sney S'n^ak (119U?désTbSe biztos'tja'ámazl al=^

;^;=>asssss?=sn í"^isS;i=EE;Ss?s1K=l;S5s
^^^^^^^^^^^ün^^y^és'^^^
b^l'^";^^^S^Ő^?ü^cs^^^^eKÍEZa. szató^ba;J:'sé;:tt
Alaptörveny lehetŐ^é tZzTaazBal^^naonkaIko^ncnL!le T°ndasban. az. Ala.Ptörvénnyel:' mert 'az
^T:a^S ̂ ^^^^^S^^^ll
"gyész "er"tívá^"tóp^se^^a;á^r^za^t^^s^tt, I'eT.vado!ha\Ha azonban az
bÜrrtetö .genyhe^o^gas^e^?S. ̂ ^a^^^^enybe;^léle;f'a'sertett

A Be. 53. '§ (1) bekezdese~ró9's7?Thv>l'^l^. °.eKezdésLalapjánb"ntető Pert indithat.
^s^"=^S^SZ Siwt^^[beiS?;ad^ot
XXVIII; cik7(T)"be"k"ezd°Meb'ean Bg'yökgeyeeszzkazzal nem él ~ és a sértettnek ez a J°9a az Alaptön/é'ny
JW?n^eS^k^SS^^^b-tosrto<
=?;isSS5X5SS^iÍ^i
^^sa^^^e?S^^^nditasához"';atö=;=^
^SSSjS,:Sn^^^^^^^^azpótmagán7ádat^löte^ena. 'u^aanis%leJtaTséhX4Tin.ek",, SLncl^
:°i^s5S? ES=5"^iys
bizí^^d 'eSS^^ ̂ ^t^^pS^W!l^o)'bekeale:eJ^°t
ÍÍ^SSSH;:?as?i?S^S
5^?i=SSSJSÉÉ^
az alkotmányos jog'megiiieti'a sérte'tttí9 uüyan nem Te"étel nélkü11' de ha a feltételek teljesülne^

-Asertett' minőség"nl<et részleteztük már a 2018. 02. 20-i alkn>mA^""";
m?^l^??SÍ;SS^^=SÍ=^b"''"
^SSaSlS h^a^eSEEE^e^TV^
- ne. ^^=^^^^^ ^SS^^SoS



pótmagánvádlói" felléoést.
' 

Ísfiti'mk^n '".""^°ll"e'Lm'"°su11 ezért ez is mssalapozza a

S=:n^^^S^:^k áttételes' "ha^=le^

Az Alaptörvény XV. cikk (1) bekezdésének sérelme

^=Si2'^.?S?dSÍ^2. SS^,^SS i'sa-L;1"ÍssssiSSSSS^i^i
embertiseTegy7ogil s2°em^5ua^aora r^atérd^snek' ho9y ha e9y adottJ°9 megillet'egy

^s^s^^is jelenti] hog^ u^^anabba" - ^ ^etben levö
"?^?=^^S^^^S^^i^0^^
az a jogalka[mazo-bfrós"ágokra°ne°^ecSéart^re ^pZ^^g! raJs^é^haaj b^ságl ;^é^1^e^^^^^l^^ot^^'y^egye^seget:

iss^S2SÉÉS<si?i
^yaS, ̂ rS^.^^S^^s ̂ ^^ajj^s^^i
v^m^"^;^ ^i^s^^T^el^fa i^se'tettwsy
ííSS?'sz ?^ssa ':''^^^:sSs3,
^s's^^^s'^s^^s^^^^;^^§S S;SSS??:=Í^iS?
^^^^^^^S?S^y^5?^;l'^:^
gat'l^es^ ̂ OSSS ̂ SL^^^, ^^weníőseghM^0
i^SS-SSSHSsÉl^i^
ss s;s' ̂ sisSssiSS2 ?



Stt^s nz, '^^értekű^más^ember sértetti pozicióh0^ ^'° 'Sényéhez^K^^^^s^sS^SS
14L^ke2desealapjan a J°gi személyeket is érten7keU; Ha''teh'á't"e^'adottToQ"SteTeyav c^

=S?ÉKÍ=Í^S="S^
^^^i^^SS^S

Az Alaptörvény XV. cikk (2) bekezdésének sérelme

lTO^esek. sertLk.arótrányos megkülönböztetéstől való tartózkodáshoz való alaovető io

^^^^ra^:a^e? róoztettea bír°^azoktóÍ^ettek^ ^a^ej^u^)

Mindhárom alapvetőjogunkkal kapcsolatosan

sS15íw":?-=^. "s SL^'.SS

s^9v.adlszlTOIy ne-a\arjo~n nekünkjogtói^

^s ̂ ?=ssma^SE=?ss



'^ss^s-'s^^sss"'

S;S&^^
'. 

ütközően jogtalan hátrányt k7vant"ok'oj z'nj', e^Be9^'^ ̂ CSl61a."Btk"305'Í. a)_pontJábaJ°gosérdetó;~albűn^e^^eS^B^^^^lS^l^an. rórtettaz'ak;nek
sertettnekminösüi:"^keJe^T^r^a^^, ^a^következhet^hogyc:é9ünk

a'bŰn^km^szZő^SSSr vádat emeln1' Erkölcstele;'volna^

Budapest, 2018. március27.
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