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Tisztelt Bíróság!

A Bíróság előtt a fenti hivatkozási számon folyamatban lévő ügyben Hunvald György képviseletében
az alábbiakat adom elő.

I. A kérelmező Magyar Köztársaság Kormányának 2011. október 27. napján kelt beadványával
kapcsolatos észrevételei

A kérelmező a korábbi beadványaiban előadott álláspontját továbbra is változatlanul fenntartja.

A kérelmező a Kormány 2011. október 21. napján kelt beadványával kapcsolatban, a beadvány
szerkezeti felépítését követve, az alábbi észrevételeit kívánja előterjeszteni.

10. pont

A nyomozási bíró az eljárása során azt vizsgálja, hogy az előzetes letartóztatás általános és különös
feltételei fennállnak-e.

A megalapozott gyanú fennállása kapcsán a nyomozási bíró a bizonyítékokat és azok bizonyító erejét nem
mérlegelheti, csupán azt vizsgálhatja, hogy a nyomozó hatóságok rendelkezésére álló bizonyítékok
valószínűvé teszik-e, hogy bűncselekmény történt és azt a bűncselekményt a gyanúsított követte el.

Álláspontom szerint a nyomozási bíró nem vizsgálta a megalapozott gyanú fennállását. A bírósági
határozatok kivétel nélkül szöveghűen átvették az ügyészi indítvány szövegét, és az előzetes letartóztatást
indítványozó ügyészi érvekkel szemben a bíróságok nem vizsgálták azt, hogy az ügyészi indítvány
megalapozottsága iránt támaszthatóak-e ésszerű kételyek, sőt a bírói határozatok nem tértek ki a védői
indítványokban előadott konkrét, tényszerű érvek vizsgálatára sem.

A bíróságok határozatai egyformák és sematikus jellegűek voltak. Ha az újabb gyanúsítások miatt néha
változott is a bíróság határozata, ez kizárólag azt a változást jelentette, hogy leírták az újabb gyanúsítást -
szöveghűen átvéve azt az ügyészi indítványból.

11. pont

A Kormány szerint az összejátszás veszélyét a titkos adatgyűjtés támasztotta alá, amely szerint a
kérelmező politikai kapcsolataira támaszkodva befolyásolni akarta a nyomozás menetét.
A bűnismétlés kockázatát a bíróságok szerint az a tény alapozta meg, hogy a feltételezett
bűncselekményeket, amelyekkel gyanúsították a kérelmezőt, hosszú időn keresztül szervezett formában
valósították meg.

A Fővárosi Bíróság Büntető Kollégium vezetője a 2007.EI. IV.C.4/13 számú levelével a nyomozási bíró
eljárásáról ajánlást adott ki, amelynek célja, hogy a nyomozási ügyekben eljáró bírák által felvetett
kérdésekben egységes jogértelmezés és gyakorlat alakuljon ki.



2

Ebben többek között leírja, hogy a szökés elrejtőzés, a bizonyítás veszélyeztetése és a bűnismétlés
veszélye (a 129. § (1) b) c) és d) pontja) olyan jövőbeni esemény feltételezésén alapul, ahol nagyobb a
valószínűsége annak, hogy a feltételezett esemény bekövetkezik, mint az, hogy elmarad.

Magyarország Legfelsőbb Bírósága is számos döntésében elvi éllel szögezte le, hogy az előzetes
letartóztatással kapcsolatos bírói végzésekkel szemben alapvető kívánalom az adott ügy releváns
körülményeivel – így az ügyészi és a védelmi érvekkel is – gondosan számot vető indokolás, amely az
előzetes letartóztatás szükségessége terén nem nélkülözheti a konkrét tényekre való utalást sem
(BH.2007.403, BH.2009.7, BH.2009.42).

A kérelmező őrizetbe vételét, majd előzetes letartóztatását elrendelő és meghosszabbító végzések ilyen
konkrét tényeket nem tartalmaznak. A végzések indokolása sablonos, noha esetenként rendkívül
terjedelmesek, a megalapozott gyanú fennállásának indokolása, illetve az ezzel szemben támasztott védői
érvek kritikája a végzésekből teljesen hiányzik. A végzések 90%-ban az ügyészi indítványok tényállási
részét veszik át – olykor fura móron a betűhibákkal együtt -, és a tényálláson túl, tényleges indokolásuk
nincs.

A végzések sablonszerű indokolása álláspontom szerint az Egyezmény 5. cikkének a megsértését valósítja
meg (Yankov v. Bulgária, no. 39.084/97).

Hasonló okok miatt - a konkrét és alapos körülmények felhívásának hiánya miatt - sérült a kérelmezőnek
az Egyezmény 5. cikk 3. bekezdésében foglalt joga - analóg módon a Maglódi v. Hungary judgment of 9
November 2004, no. 30.103/02., illetve az Imre v. Hungary judgment of 2 December 2003, no.
53.129/99).

A szökés és elrejtőzés veszélyét a Kormány válasza más okra vezeti vissza, mégpedig arra, hogy komplex
bonyolult bűncselekményről van szó, amelynek felderítése alvilági érdekeket sért. Ezt a megfogalmaztást
az ügyben eljáró bíróságok megszerették, és éveken keresztül beleírták az indokolásba, de ennek az
állításnak nemcsak a megalapozása hiányzik, de a kifejtése is, egyszerűen nem tudható, hogy aki először
használta ezt a megfogalmazást, majd a többek, akik átvették, milyen konkrét információra alapoztak, az
biztos, hogy ez a nyomozás irataiból sem derült ki. A nyomozati iratokban ugyanis nem szerepel
semmilyen olyan tény vagy adat, amely az alvilági érdekeket valószínűsítené.

A Kormány arra is hivatkozik, hogy a gyanúsítás tárgyát képező bűncselekményeket hosszú időn
keresztül, szervezett formában követték el. Az Emberi Jogi Bíróság gyakorlata szerint ugyanakkor még a
legbonyolultabb sokterheltes ügy vagy rengeteg tanú és szakértő, illetve a szervezett bűnözéssel
összefüggő bűncselekmény sem indokolhat többéves előzetes fogva tartást (Ananyin v. Russia judgment
of 30 July 2009, no. 13.659/06, Zurawsky v. Poland judgment of 24 November 2009, no. 8456/08, illetve
Marzec v. Poland judgment of 9 June 2009, No. 42.868/06)

A bíróságok kivétel nélkül a büntetési tételben kifejeződő tárgyi súllyal indokolták a szökés elrejtőzés
veszélyét. A súlyos büntetés önmagában nem lehet ok a letartóztatásra, ha a terhelt személyes viszonyai a
szökést nem teszik valószínűvé.
Ezzel kapcsolatban egyezménysértő számos olyan bírósági döntés, amely kizárta az egyedi körülmények
vizsgálatát. Példaként említem a 2011. június 16-i Fővárosi Ítélőtábla másodfokú döntését, amelyben az
előzetes letartóztatáshoz szó szerint ugyanazt az indoklást fűzte a másodfokú bíróság az I. rendű és az
II.rendű vádlott esetében, és ez eleve kizárta az egyedi körülmények vizsgálatát (Irinel Popa and others v.
Romania judgment of 1 December 2009,NOS.6289/03,6297/03 and 9115/03).

További, az előzetes letartóztatás alapjául szolgáló okok nem álltak fenn, és ez álláspontom szerint
egyezménysértésre vezetett (Belevitzckiy v. Russia judgment of 1 March 2007, No.72.967/01, Malechkov
v. Bulgaria judgment of 28 June 2007 No. 57.830/00, Bochev v. Bulgaria judgment of 25 June 2009, No.
36.932/02).

A kérelmező őrizetbe vételének körülményei kapcsán hangsúlyozom, hogy a nyomozó hatóság a
kérelmezőt 2009. február 9. napján megkereste a lakásán. Ekkor a kérelmező nem tartózkodott otthon,
hanem vidéki elfoglaltsága miatt autóval úton volt a célja felé. Amikor meghallotta, hogy a lakásán
keresik, azonnal visszafordult és jelentkezett az ügyészségen, ahol letartóztatták. Ez a tény a szökés,
elrejtőzés valószínűségét álláspontom szerint önmagában kizárja.
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Érthetetlen, hogy a Magyar Kormány válaszában újra felbukkan az a semmivel sem bizonyított érv, hogy
a kérelmező álnéven bujkált 2009. február 04. és 10. napja között. Azon túl, hogy ez nem igaz, felhívom a
figyelmet arra, hogy ebben az időszakban a kérelmező nem állt büntetőeljárás hatálya alatt, a hatóságok
nem keresték, nem idézték, meghallgatásra nem hívták, bár február 4-én a kérelmező polgármesterként
írásban maga ajánlotta fel meghallgatását az eljáró ügyésznek.

12. pont

Az eljárás során a kérelmező egy alkalommal próbálkozott óvadék ellenében szabadlábra kerülni, de
kérelmét arra hivatkozva utasították el, hogy fennáll az összejátszásnak és a tanúk befolyásolásának a
veszélye. Ekkor 2010. szeptember 28. napja volt, két napra rá a nyomozó hatóság iratismertetést tartott és
a nyomozást lezárták. A nyomozás egyébiránt 2006 augusztusa óta tartott. Amikor a kérelmező az óvadék
ellenében történő szabadlábra helyezési kérelmét benyújtotta, már minden tanút régen kihallgattak, tehát
nem állhatott fenn sem az összejátszás, sem pedig a tanúk befolyásolásának a veszélye.

A bíróság és az ügyészség tehát afféle preventív intézkedésnek tekintették az előzetes letartóztatás
szükségességét, ez pedig ugyancsak egyezménysértő (Shuvaev v. Greece judgment of 29 October 2009,
No. 8249/07).

A bíróság folyamatosan a cselekmény súlyát ismételgette anélkül, hogy érdemben megvizsgálta volna a
fogvatartás helyett szóba jöhető alternatívákat, és ezzel ugyancsak egyezménysértést követett el (Stein v.
Russia judgment of 18 June 2009, No.2369/06, Makarenko v. Russia judgment of 22 December 2009, No.
5962/03). A bíróságok egyetlen határozatukban sem tértek ki konkrétan arra, hogy az enyhébb
kényszerintézkedések miért nem alkalmazhatók a kérelmezővel szemben.

A Kormány állítása szerint a vádirat benyújtása után nem állt fenn az összejátszás veszélye. Ugyanakkor
azt is állítja, hogy a házi őrizet elrendelésére azért nem került sor, mert a kapcsolattartás korlátozása az
összejátszás megelőzése érdekében kiemelkedően fontos volt. A vádirat benyújtása után tehát az előbbiek
alapján indokolt lehetett volna enyhébb kényszerintézkedésként a házi őrizet vagy lakhelyelhagyási
tilalom alkalmazása, de ennek alkalmazására mégsem került sor, sőt a bíróságok a határozataiban nem is
vizsgálták az enyhébb kényszerintézkedés alkalmazhatóságát, noha ez hivatalból a kötelességük lett
volna. Hasonlóképp a kötelességük lett volna az is, hogy a határozataikban részletesen indokolják, hogy
milyen konkrét tények alapján nem tartják indokoltnak az enyhébb kényszerintézkedés alkalmazását.

Egyébiránt már önmagában az is aggályos, hogy ugyanaz a tanács döntött a büntetőeljárás tárgyalási
szakában a kérelmező előzetes letartóztatásáról másodfokon, amely a nyomozati szakban járt el
másodfokon. Ugyanez a bírói tanács döntött 2010 júliusában a kérelmező előzetes letartóztatásának
meghosszabbításáról is. Ez álláspontom szerint ugyancsak egyezménysértő (Pfeifer and Plank v. Austria
judgment of 25 February 1992, series A No.227.illetve Castillo Algar v. Spain judgment of 28 October
1998, reports 1998-VII.,p.3103).

15. pont

Nem felel meg az igazságnak az, hogy a kérelmező elmulasztotta a magyar jog alapján a
rendelkezésére álló jogorvoslatok kimerítését, nevezetesen a börtön-, illetve ügyészi hatóságok előtti
panaszeljárás igénybe vételét.

A kérelmező több alkalommal nyújtott be kérelmeket és panaszt mind a börtön-, mind pedig az
ügyészi hatóság részére.

Az eljáró hatóságok azonban minden egyes alkalommal elutasították a kérelmező által előterjesztett
panaszt, és kérelmeit is több alkalommal figyelmen kívül hagyták.

A panasz jogintézménye egyébiránt nem is tekinthető hatékony jogorvoslatnak Magyarországon, nem egy
a nyomozástól független fórum dönt róla.

A Kormány által hivatkozott 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 6. §-a az intézet szervezeti egységei
vezetőinek valamennyi döntése és mulasztása ellen lehetővé teszi panasz előterjesztését a parancsnokhoz.
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Egyrészt a panaszt annak a szervnek a vezetője bírálja el, amely a sérelmezet döntést hozta vagy
mulasztást elkövette, így nyilván nem tudja objektíven megítélni a fogvatartottat ért sérelmeket.
Másrészt objektíve lehetetlen, hogy minden intézkedés és panasz ellen a fogvatartott panasszal éljen,
ennek folytán a kérelmező kérelme elfogadhatóságának sem lehet feltétele annak megkövetelése, hogy a
kérelmező valamennyi és intézkedés ellen panasszal éljen. A büntetés-végrehajtás rendje sem teszi ezt
lehetővé, hiszen a fogvatartottnak egyéb kötelességei folytán nem áll módjában rendszeresen panaszokat
írni, másrészt sajnálatos módon azok a fogvatartottak, akik rendszeresen panaszt terjesztenek elő,
kedvezőtlenebb elbánásban részesülnek.
A hatékony jogorvoslat feltétele, hogy a jogorvoslati kérelmet a döntéshozótól független fórum bírálja el.
Ez a magyarországi panaszeljárásban nem állapítható meg.

17. pont

A fogvatartott kérelmezővel szembeni korlátozások feloldására akkor került sor, amikor a kérelmező 10
hónap elteltével a Legfőbb Ügyészhez fordult.

A Kormány állítása szerint korlátozások alkalmazására csupán a nyomozás kezdeti szakaszában került
sor. Nevetséges azonban a nyomozás kezdeti szakaszáról beszélni, amikor utolsó letartóztatottként a
kérelmező után már senkit sem gyanúsítottak meg az alapügyben. Ekkor már majdnem három éve
nyomoztak az ügyben. A nyomozati iratok szerint a letartóztatást kiváltó, a hatóság szerint
bűnszervezetben elkövetett alapügyben a kérelmező letartóztatása után már tényleges nyomozati
cselekmény nem is történt.

Az eljárás során semmilyen adat nem merült fel arra vonatkozóan, hogy a kérelmező összejátszott volna a
családjával és a kiskorú gyerekeivel (akkor 6 és 16 év között voltak), így teljesen indokolatlan volt
bármilyen családot érintő korlátozás a kérelmezővel szemben.

A kérelmező szocialista politikus. Sajnálatos módon nagy a valószínűsége annak, hogy az ügyészség –
ahogy több hasonló esetben is tette – választási eszközként használja fel a kérelmező ellen indított
büntetőeljárást.

18. pont

A büntetés-végrehajtási intézetben a házirend rendelkezik a fogvatartottak jogairól és kötelezettségeiről.
A házirendet a börtönparancsnok szabályozza.

A kérelmező 2009 decemberében a karácsonyra való tekintettel kérte, hogy mind a négy gyermekét
egyszerre fogadhassa. A kérelmező kérését a még csak válaszra sem méltatták, így azon a karácsonyon a
kérelmező egyetlen gyermekével sem találkozhatott.
2010 karácsonya előtt a parancsnok kihirdette a „nagycsaládos látogatás” lehetőségét. A kérelmező csak
így tudott mind a négy gyermekével egyszerre találkozni egy óra időtartamban.

A börtönparancsnok egyébiránt kizárólag azt engedélyezte, hogy a kérelmező két gyermekét fél órában, a
másik két gyermekét másik fél órában fogadhatta. Az erre vonatkozó kérelmeket a kérelmező havonta
nyújtotta be. Ez a beszélő a gyakorlatban úgy zajlott, hogy fél óra elteltével szólt az őr, hogy letelt a félóra
és menjen ki a két gyerek és a másik két gyerek menjen be.

A parancsnok sosem engedélyezte, hogy mind a négy gyerek az egy órát egyszerre tölthessen a
kérelmezővel. A börtön házirendje szerint ez nem is lehetséges. A magyar kormány érvelése olyan,
mintha az érvényes házirend szerint, amely a magyar kormány igazságügyi miniszterének rendeletén
alapul, minden kérvényezhető lenne. Ez nem felel meg a valóságnak. A házirend megmondja, hogy a
fogvatartottnak milyen jogai vannak, nem kérhet semmi olyat, amit a Kormány a válaszában irt. A
Kormány álláspontjának alapulvételével a kérelmező azt is kérhette volna, hogy hamburgert ehessen, mert
azt szereti. Ezt sem tiltja a házirend, mégsem lehetséges a büntetés-végrehajtás keretei között.

A Kormány a válaszában arra hivatkozott, hogy a kérelmező kérelmére engedélyezték, hogy a kérelmező
2010. május 06. napján fogadhassa a feleségét a rendes beszélőn kívül.
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A Kormány nincs minden információ birtokában, amikor ezt a soron kívüli látogatást felhozza annak
bizonyítására, hogy kérte a kérelmező, igenis fogadhatta a családját. Erre a látogatásra a következő
hivatalos okok miatt került sor.

Az előzetes letartóztatás foganatosítása során 2009. április 30. napján a kérelmező édesapja elhalálozott.
Édesanyja fél évvel korábban hunyt el. 2010 májusában kezdődött a hagyatéki eljárás. A kérelmező a
feleségét bízta meg a hagyatéki eljárás során a képviseletével. Ennek során került sor arra, hogy egy
alkalommal a hagyatéki eljárás ügyében a feleség felkereste a kérelmezőt a büntetés-végrehajtási
intézetben. Ez egy hivatalos, ellenőrzött látogatás volt, amelyet egy órás időtartamban engedélyezett a
börtön parancsnoka. A kérelmező és a felesége nem beszélhetett másról, csak a hagyatéki eljárással
kapcsolatos kérdésekről.

Téves tehát a Kormány érvelése.

19. pont

Álláspontom szerint az előzetes letartóztatás közel első tíz hónapjában indokolatlanul korlátozták
védencem látogatófogadáshoz, levelezéshez és telefonos kapcsolattartáshoz fűződő jogait is.

Kezdetben a kérelmező csak ügyészi ellenőrzés mellett találkozhatott a hozzátartozóival, és a levelezései
is az ügyészségen keresztül történtek.

A levelezés a gyakorlatban úgy történt, hogy a büntetés-végrehajtási intézet a szokásos ellenőrzési eljárás
után hivatalos úton megküldte a kérelmező leveleit az ügyészségnek, amelyet további ellenőrzés után az
ügyészség továbbított a kérelmező családjának. Amikor pedig a családja küldött levelet a kérelmezőnek,
akkor először megkapta a büntetés-végrehajtási intézet, továbbküldte az ügyészségnek, aki visszaküldte a
büntetés-végrehajtási intézetnek. A kérelmező csak az indokolatlanul hosszú eljárás után, közel három hét
elteltével kapta kézhez a leveleit.

A büntetés-végrehajtási intézetben is ellenőrzik a fogvatartottak leveleit, a külön ügyészségi ellenőrzést
semmilyen körülmény nem indokolta, a Kormány sem tudott a válasziratában ilyen körülményt
megjelölni.

Amennyiben nem alkalmaztak volna korlátozásokat a kérelmezővel szemben, a levelek akár már másnap
eljuthattak volna a címzetthez. Az indokolatlanul hosszú időtartam miatt a levelek tartalma nem volt és
nem is lehetett aktuális.

Ami pedig a telefonos kapcsolattartást illeti, az előzetes letartóztatás első hónapjaiban a kérelmező a
hozzátartozóival még ügyészségi ellenőrzés mellett sem tarthatta a kapcsolatot.

20. pont

A kérelmező védelemhez való joga csorbult a telefonhoz való korlátozott hozzáférés miatt. A védelem
megszervezése érdekében az ügy bonyolultságára és a nagy terjedelmű iratanyagra tekintettel szükség lett
volna arra, hogy a kérelmező akár naponta többször is konzultálhasson az ügyvédeivel. Álláspontom
szerint nem lehet a kapcsolattartás korlátozásának indoka, hogy a kérelmezőnek – a Kormány álláspontja
szerint - nem volt szüksége kiterjedt telefonos konzultációra a védelem megszervezése érdekében.
Megítélésem szerint a védelem megszervezésével kapcsolatos kérdésekben a Kormány nem hivatott állást
foglalni, nem tudja megítélni, hogy a védelem megszervezése milyen mennyiségű konzultációt igényel.

Megjegyzem, hogy az előzetesen letartóztatott jogai csupán a büntetőeljárás eredményessége érdekében
korlátozhatóak, kivéve a védővel való érintkezést. Semmilyen olyan konkrét körülmény nem merült fel a
kérelmezővel szemben, amely indokolta volna a korlátozásokat, maga a Kormány sem tudott a válaszában
megemlíteni egyetlen ilyen konkrét körülményt sem. A védővel való érintkezés pedig nem is lett volna
korlátozható a büntetőeljárás eredményessége érdekében sem.

A telefonon történő konzultáció olcsóbb, gyorsabb és egyszerűbb eljárás lett volna mind a kérelmező,
mind pedig az ügyvédei számára. A kérelmező a korlátozás miatt csak személyesen tudta jelezni az
ügyvédeinek, hogy a védekezéséhez milyen dokumentumokra van szüksége, így az ügyvédeknek sokszor
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csak a dokumentumok átadása miatt kellett újra befáradnia a büntetés-végrehajtási intézetbe, amely
egyébként a városközponttól rendkívül távol esik. Az utazás az ügyvédeknek időbe, a kérelmezőnek pedig
sok pénzébe került, amely elkerülhető lett volna abban az esetben, ha a kérelmező számára engedélyezik a
korlátlan telefonos kapcsolattartást.

Az ügyvédeknek egyéb elfoglaltságuk miatt nem állt módjukban minden alkalommal meglátogatni a
kérelmezőt, pedig a védekezés előkészítése az ügy bonyolultsága miatt szükségessé tette volna a napi
többszöri kapcsolattartást. Az ügyvédek ráadásul csak hétköznapokon látogathatták a fogvatartottakat,
telefonálásra pedig hétvégén is lehetőség lett volna.

Csak 2011. február 14. napján tették lehetővé a kérelmező számára a korlátlan telefonos kapcsolattartást.
Ekkor a kérelmező már több mint két éve volt előzetes letartóztatásban. A telefonos kapcsolattartás
korlátozását álláspontom szerint semmi nem indokolta.

A fenti eljárás súlyosan sértette a kérelmező védekezéshez való jogát.

22-23. pont

Alapvető tévedésben van a Kormány, ha azt hiszi, hogy a kérelmező ügyvédjének cselekményeit a
kérelmező cselekményeinek kell tekinteni. A büntetőeljárásban a terhelt és az ügyvédje külön félnek
minősül, mindketten külön jogosultak jognyilatkozataik megtételére.

Tévedés, hogy a bíróságnak nem volt kötelezettsége a kérelmező írásbeli fellebbezésének bevárása akkor,
amikor az elsőfokú végzés kihirdetésekor a kérelmező kifejezetten jelezte, hogy fellebbezni kíván a
végzés ellen, és a fellebbezése indokolását írásban kívánja a bíróság rendelkezésére bocsátani.

Az elsőfokú, szóban néhány mondattal kihirdetett végzés ugyanis alkalmatlan arra, hogy arra alapozva a
kérelmező érdemben fellebbezhessen. Álláspontom szerint a kérelmező jogorvoslathoz való joga csak
akkor érvényesül hatékonyan, ha a kérelmező lehetőséget és megfelelő időt kap arra, hogy az elsőfokú
határozattal kapcsolatos észrevételeit kifejthesse, vitathassa annak jogszerűségét és megalapozottságát.
Ezt pedig csak akkor tudja megtenni, ha az írásba foglalt határozatot és annak részletes indokolását a
rendelkezésére bocsátják.

A kérelmező által hivatkozott esetben a legsúlyosabb kényszerintézkedés alkalmazásáról döntött az
Ítélőtábla, másfél év fogva tartás után. Alapvető fontosságú, hogy a kérelmező jogai az eljárás során
megfelelően érvényesülhessenek.

Valóban jelentős érdek fűződik ahhoz, hogy az előzetes letartóztatás tárgyában másodfokon eljáró bíróság
a lehetőségekhez képest a leghamarabb hozza meg a jogerős határozatát. Ha azonban a Tisztelt Bíróság
végignézi a másodfokú bíróság végzéseit, akkor világosan látja, hogy általában három hétnél rövidebb
időn belül sosem döntött a másodfok, csak ebben az esetben.

Elsősorban a kérelmező érdeke az, hogy a másodfokú bíróság minél hamarabb meghozza a jogerős
határozatát. Ebben az esetben azonban a kérelmező maga kérte, hogy a bíróság várja be a fellebbezésének
írásbeli indokolását, így a másodfokú bíróság sietsége álláspontom szerint indokolatlan volt.

II. Kártérítés

a) Nem vagyoni kártérítés

A kérelmező a fentiek alapján kéri a Tisztelt Bíróságot, hogy kötelezze a Magyar Köztársaságot ……..,-
Ft nem vagyoni kártérítés megfizetésére.

Kérelmező közel három évig volt előzetes letartóztatásban. Ez idő alatt folyamatosan sérültek a már
korábban kifejtettek szerint a kérelmező Egyezmény által biztosított alapvető jogai. Álláspontom szerint
a kérelmező által kért nem vagyoni kártérítés összege még így sem áll arányban azokkal a
jogsértésekkel, amelyek a Magyar Köztársaság hatóságai és bíróságai részéről érték a kérelmezőt.
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Ez alatt a három év alatt a kérelmező védekezéshez és kapcsolattartáshoz fűződő jogai súlyosan
sérültek, akadályozták a kérelmezőt a védekezésre való megfelelő felkészülésben, és ez befolyással
lehet a jelenleg még folyamatban lévő büntetőeljárás eredményére. Súlyosan sérültek a kérelmező
családi élet tiszteletben tartásához fűződő jogai is, a kérelmezőt, négy gyermekét és feleségét ennek
következményeként ért sérelem olyan súlyos, hogy pénzben is nehezen kifejezhető.

b) Vagyoni kártérítés

Kérem a Tisztelt Bíróságot, hogy kötelezze továbbá a Magyar Köztársaságot ………….EUR a 2010.
október 4. napján irányadó Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaközépárfolyama szerint) vagyoni
kártérítés megfizetésére.

Tájékoztatom a Tisztelt Bíróságot, hogy Magyarországon nem adható be előzetes letartóztatás miatt
elmaradt jövedelem megtérítése iránti kártérítési igény, ezért a kérelmező ez irányú igényét kizárólag a
strasbourgi Emberi Jogi Bíróság útján tudja érvényesíteni.

Amennyiben a kérelmező nem lett volna előzetes letartóztatásban és a munkáját továbbra is
elvégezhette volna, a kérelmező az alábbiakban részletezett jövedelmeket kapta volna kézhez.

A fenti juttatásokat igazolóm dokumentumokat mellékelve megküldöm a Tisztelt Bíróság részére.

c) Költségek

A kérelmezőnek az eljárás jelen szakaszáig ……………….. Ft ügyvédi munkadíj költsége merült fel.
Az ügyvédi iroda által kiállított számla másolatát mellékelve megküldöm a Tisztelt Bíróság részére.

Tisztelettel:

Hunvald György képviseletében

Dr. Sebes Péter, ügyvéd


