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Szegedi Ítélőtáblának

Szeged

Alulírott Hunvald György a Fővárosi Fellebbviteli Főügyész 2015. november
11-én kelt átiratára -melyet 205. november 28-án vettem át- a rendelkezésemre
álló 8 napon belül határidőben a következő észrevételeket teszem.

A főügyész átiratának 3. oldalán a 3. bekezdésben hivatkozott arra, hogy

„párhuzamos eljárásban hozott ítélet korábban jogerőre emelkedett, mint az
ítélet jelen eljárásban kihirdetett ítélete, az alapeljárásban már mind az
ügyészség, mind a Szegedi Ítélőtábla foglalkozott a védelmi érveléssel.”

Ez kicsit később megismétlődik a 7. bekezdésben is:

„Maga a perújítási indítvány is idézi a Szegedi Ítélőtábla Bf.III.666/2014/11. sz.
ítélete 7. oldal 9. bekezdésében kifejtett érveket, melyek ugyanezt a szakmai
álláspontot rögzítették.”

Álláspontom szerint a Szegedi Ítélőtábla egyik tanácsát semmiben sem kötik
bármelyik másik tanácsának ítéletei ezért érthetetlen miért is vastagította ki a
fenti részt a főügyész.

Azonban mindenképpen reagálok erre az indoklásra, hiszen a Kúria 2015.
szeptember 29-én kelt Bfv.III.1.160/2015/8. szám alatti végzésében, közvetve,
de foglalkozott a 2015. április 24-i ítéletben szereplő indokokkal.

A Szegedi Ítélőtábla Bf.III.666/2014/11. sz. ítéletének 7. oldalán a következőket
írja:

„Az általa hivatkozott, a Kúria 6/2009. BJE sz. jogegységi határozata ugyanis
nem erre az esetre vonatkozik.”

A Kúria azonban más véleményre jutott és a következőket írta a végzése 4.
oldalán a felülvizsgálati indítványunk kapcsán, amely tartalmában megegyezik a
perújítási indítványunkkal:

„Egyébiránt helyesen – a 6/2009. BJE. számú jogegységi határozattal
összhangban – utalt a felülvizsgálati indítvány arra, hogy a bíróság jogerős
határozatának cselekményegységet teremtő hatása van, s a jogerős határozat
annak megszületéséig terjedő időszak tekintetében a cselekményegységet
lezárja.”



A főügyész leírja (3. oldal 4. bek.), hogy a PKKB illetve a Fővárosi
Törvényszék a KNYF Nyom. 482/2007. sz. vádiratának II/1.,2.,3.,6.,7.
pontjaival kapcsolatos bizonyítékokat nem vizsgálta.

Ez így van, de ez nem a PKKB és a Fővárosi Törvényszék hibája, hanem először
az ügyészség (KNYF) hibája, amikor nem egyesítették a különböző vádakat. A
KNYF – nek meg lett volna a lehetősége még a Fővárosi Törvényszék 2012.
február 24-i első fokú ítélete előtt egyesíteni a két ügyet.

Nem tette.

Helyette néhány héttel az első fokú ítélet után újabb vádat emelt a törvényi
egységbe tartozó részcselekményekben és benyújtotta azt a PKKB-hoz.

A Központi Nyomozó Főügyészségnek ezután is megvolt a lehetősége és
egyesíthette volna másodfokú ítéletek előtt az ügyeket.

Nem tette.

Az utolsó lehetőséget az ügyek másodfokú egyesítésére a Kúria 2014. július 01-i
Bhar.III.912/2014/2. sz. alatti végzése tette volna lehetővé ahol a Kúria a hűtlen
kezelésekkel kapcsolatos vádakat tekintetében a másodfokú ítéletet hatályon
kívül helyezte és a másodfokú bíróságot új eljárásra utasította. Ezáltal
lehetőséget adott a folytatólagosan hűtlen kezelésre vonatkozó vádak
egyesítésére és egységes elbírálására.

Ezt a másodfokú bíróság nem látta célszerűnek, nem egyesítette őket, ezzel
önmagában megsértette azt a követelményt, hogy a törvényi egység, minthogy
egy bűncselekmény, csak egy büntetőeljárásban, egységesen bírálható el. Ezt a
követelményt világosan rögzíti a 6/2009. BJE I/c. pontja

Így beállt az a helyzet, hogy 2015. február 12-én a Fővárosi Törvényszék
28.Bf.6684/2014/35. sz. végzésével jogerős ítéletet hozott az előtte másodfokon
elbírálandó a folytatólagosság törvényi egységébe tartozó hűtlen kezelési
cselekményekről és ezzel az ez időpontig terjedő időszak tekintetében a
cselekményegységet lezárta.

A vád tárgyává tett bűncselekményegységbe tartozó cselekmények jogerős
elbírálása tehát res iudicatat eredményezett.

A joggyakorlat a folytatólagosság egységébe tartozó cselekmények tekintetében
ezt a megoldást követi.

Ugyancsak érthetetlen a főügyész félmondata (3. oldal, hogy a II/7-es tényállás
eltér a többitől, mert nem megbízási szerződésekhez kötődik.



Ez így van, de ez miért releváns?

A II/7 es tényállás is a folytatólagos törvényi egységbe tartozik, mint
természetes egység (Kúria Bhar.III.912/2014/2. sz. alatti végzés 6. oldala 4.
bek.).

Ezt már egy másodéves joghallgató a büntetőjogból tanulja (Belovics-Nagy-
Tóth: Büntetőjog I. 337. oldal).

A 3. oldal 6. bekezdésében egy megdöbbentő álláspontot rögzít a Fővárosi
Fellebbviteli Főügyész.

Szerinte:

„A folytatólagosság egységébe eső részcselekményekkel kapcsolatban lehetőség
van arra, hogy azok ne essenek egységes megítélés alá.”

Ez azért is érdekes, mert a 6/2009. BJE a Legfőbb Ügyész kezdeményezésére
született és az abban foglalt jogértelmezést a bíróságok kötelesek érvényre
juttatni az igazságszolgáltatási tevékenységük során.

Persze mivel az ügyészségre az ebben foglaltak -szemben a bíróságokkal- nem
kötelezőek ez még nem jelenti azt, hogy a főügyész jogegységi határozatban
megfogalmazott interpretációtól eltérő következtetése igaz lenne.

Bár laikusként azt gondolom nem véletlenül jelent meg ez a határozat az
Ügyészségi Közlöny LVII. évfolyam 10. számában 2009. október 31-én.

Az említett BJE azonban már kiállta az Alkotmánybíróság egyedi normakontroll
eljárását (3103/2013. (V.17.) AB határozat).

Az AB határozat, mely abban ad útbaigazítást hogyan kell helyesen értelmezni a
jogszabályt, azonban kötelező értelmezési mód az ügyészség számára is.

Ugyanilyen érdekes álláspontot tükröz a főügyész következő mondata, mely
szerint:

„A bizonyítottság hiányának jogelvére alapított felmentés nem tekinthető ítélt
dolognak, így nem keletkeztet res iudicata hatást.

Ez viszont már súlyos szakmai tévedés.

Már az első éves joghallgatóknak is tanítják Alkotmányjog I. tárgyban az
Alaptörvényt, melynek XXVIII: cikkének (6) bekezdése egyértelmű ennek a
kérdésnek a megítélésében.

Ez viszont kötelező érvényű a főügyész számára is.



A másodéves joghallgatók az fentiekben említett Büntetőjog I. c. könyv 76.
oldalán a büntetőjog alapelvei között tanulják a kétszeres eljárás tilalmát.

Hogy a jog mit ért jogerős felmentő ítéleten azt az EU bíróság gyakorlata (Jean
Leon Van Sraaten kontra Hollandia és Olaszország ügy, C-150/05.
2006.szeptember 28., 61. bek), a Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya
14. cikke 7. pontja, a 2/2010. sz. BJE határozat ( mi az ügydöntő határozat)
világosan rögzíti.

A Kúria a felülvizsgálat eljárásban hozott végzésének 4. oldalán leírja, hogy:

„ A folytatólagosság törvényi egységébe tartozó egyes (önmagukban is
bűncselekményt megvalósító) részcselekmények két vagy több ítélettel elbírálása
esetén a második, illetve a későbbi ítéletek a „ne bis in idem” tilalma alá
esnek.”

Itt tartunk most, hiszen a Szegedi Ítélőtábla 2015. április 24-én meghozott
ítélete a Fővárosi Törvényszék első jogerős ítélete után a második ítélet!

Ezért is folyik a perújítás, hogy ezt az alapjog-sérelmet kiküszöböljem.

Természetesen mivel sem a felülvizsgálat sem a perújítás nem tekinthető
hatékony jogorvoslati eszköznek ezért 2015. május 06-án az Emberi Jogok
Európai Bíróságához keresettel fordultam a Magyar Állammal szemben az
Egyezmény hetedik kiegészítő jegyzőkönyv 4. cikke (1) bekezdése az
Egyezmény 6. és 7. Cikkeiben foglaltakra tekintettel a tisztességes eljárás
megsértése és a kétszeres eljárás tilalmának megsértése miatt.

Az ügyet az ECHR 23259/15 szám alatt tárgyalja.

Álláspontom szerint egy büntetőjogi alapelvet sértettek meg a büntetőeljárások
során.

Ez tisztességtelen eljárás.

Nem tehetek arról, hogy a jogalkalmazó szervek mikor és miért hoztak hibás
döntéseket. Én csak elszenvedem ezeket.

Azt látom, hogy a hibás döntések egymásra épülése olyan jogi káoszt
eredményezett, aminek az emberi következményei lassan már követhetetlenek.

Ebbe a körbe tartozik az előzetes letartóztatások sablonos elrendelése, mellyel
folyamatosan megsértették az emberi jogaimat és ezért az Emberi Jogok Európai
Bírósága a 68435/10 sz. keresetemet befogadva 2013. december 10-én
kihirdetett és 2014. március 10-én jogerőssé vált végzésében elmarasztalta
Magyarországot az Egyezmény 5. Cikkelyének 3. paragrafusa megsértése miatt.



Ide tartozik az ügyek egyesítésének elmaradása, az ítéletekben szereplő
szabadságvesztésekbe beszámítandó előzetes letartóztatás beszámítása és az
ebből eredő összbüntetés mellőzése, a kétszeres eljárás tilalmának megsértése,
és az ügyek egyesítésének elmaradása miatti büntetőeljárás várható elhúzódása.

Ide tartozik, hogy már több mint hat éve nem tudom használni a privát banki
számlámat, mert folyamatos a bűnügyi zár rajta.

Kértem, hogy tegyék végrehajtói vagy bírói letétbe a rajta lévő 570.000 Ft-ot,
hogy használhassam a számlát, de nem sikerült ezt egyetlen szervnek sem
megtennie. Ezzel nyilvánvaló kárt okoznak nekem.

Az elnyújtott büntetőeljárás a humanitás elvét sérti, ami szintén büntetőjogi
alapelv.

Biztos vagyok benne, hogy ennek a büntetőeljárásnak a jogi baklövéseit a
későbbi korok joghallgatói számára tanítani fogják.

Nem tudom, ki lesz olyan bátor, hogy a törvénynek megfelelő döntést hozzon.

Ugyan a Kúria a végzésének 5. oldalán leírja, hogy a perújítás elutasítása esetén
rendes jogorvoslati rend keretében fellebbezhető, azonban még hiszek abban,
hogy ott is ki lehet küszöbölni az alapjog-sérelmet, ahol keletkezett, vagyis a
Szegedi Ítélőtáblán.

Ehhez csak annyi kell, hogy úgy alkalmazzák a jogot, amit az elsőéves
joghallgatóknak tanítanak bármelyik magyar egyetemen.

Budapest, 2015. november 30.

Tisztelettel,

Hunvald György




