
ROMÁNIA 

LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 

MAROSVÁSÁRHELYI BÍRÓSÁG MELLETTI ÜGYÉSZSÉG 

Marosvásárhely (Târgu Mureş), Liszt Franz u. 6., Maros (Mureş) megye, postai irányítószám: 540068; tel: 0265-264.608, 

fax: 0265-264.809, e-mail: pj_tg.mures@mpublic.ro; 3781. számú személyes adatokat kezelő szervezet 

Ügyszám: 28/P/2014 

RENDELKEZÉS 

Obreja Dan Alin, a Marosvásárhelyi Bíróság melletti Ügyészség ügyésze, 

A fenti számú ügyben készült ügyiratok megvizsgálása nyomán, a következő bűncselekmények elkövetése 

szempontjából: 

1) Törvénytelen fogvatartás, a Btk. 205. cikke 1., 2. bek. szerint, 

2) Az igazságszolgáltatás akadályozása, a Btk. 271. cikke 1. bek. b pontja szerint, 

3) Visszaélésszerű magatartás a Btk. 296. cikke 1. és 2. bek. szerint, 

4) Szolgálati visszaélés a Btk. 297. cikke 1. és 2. bek. szerint, 

5) Közhivatalnok által elkövetett közokirathamisítás, a Btk. 321. cikke szerint, 

6) Gyűlöletre vagy diszkriminációra való felbujtás, a Btk. 369. cikke szerint, és 

7) Emberiség elleni bűncselekmények, a Btk. 439. cikke 1. bek. J pontja és 2. bek. szerint 

8) a Btk. 38. cikke 1. és 2. bek. alkalmazásával 

MEGÁLLAPÍTOM: 

2013.12.24-én a sértett személy, Landman Gábor, büntetőpanaszt tett a Marosvásárhelyi Rendőrségen, 

amelyben panaszt tett a Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség munkatársainak visszaélésszerű magatartása miatt. Előadta, 

hogy ugyanaznap 11.00 óra körül, egy Janwillem Oomen nevű hollandiai újságíróval együtt elment a Marosvásárhelyi 

Helyi Rendőrség székhelyére, a Dózsa György (Gh. Doja) utca 9. szám alá, ahol a bejáratnál tartózkodó rendőrt 

megkérték, irányítsa őket egy magyar nyelvet ismerő kollégájához, mert szeretnének valamit kérdezni tőle. 

Az említett panaszban lejegyzettek szerint, erre a kérésre a helyi rendőrség munkatársa azt válaszolta, hogy 

nem tud magyarul, és azt tanácsolta a sértett személynek, hogy távozzon az intézmény székhelyéről, és térjen vissza 

egy tolmáccsal. 

A bejelentés tartalmából még kiderül, hogy a sértett személy többször megmondta a Helyi Rendőrség 

munkatársának, hogy nem távozik addig, amíg nem jön az intézmény egy magyarul tudó munkatársa, és ezen 

körülmények között, a helyszínre érkezett 4 helyi rendőr, akik a sértett személyt megbilincselték, bevitték egy szobába, 

ahol megkérdezték, mit akar, amire ő azt válaszolta, hogy nem akar mást, mint azt, hogy magyar nyelven segítsenek 

rajta, amikor szüksége van rá, és ez alkalommal megmutatott a helyi rendőröknek több vonatkozó nemzetközi 

jogszabályt: Románia Alkotmányát, a Strasbourg-i Egyezményt, a Román-magyar együttműködési egyezményt és 

Regionális Nyelvek Európai Kartáját. 

A panasz tartalmából még kiderül, hogy a sértett személy emeltebb hangon közölte velük, hogy a hatályos 

törvények értelmében joga van magyar nyelven értekezni, mire a helyi rendőrök egyike kitépte a kezéből a 

dokumentumokat, és félredobta őket, angolul azt mondva, hogy Romániában nincsenek hatályban ilyen törvények. 

A sértett személy panaszában közöltekből még kiderül, hogy időközben a helyi rendőrök eltávolították a 

bilincseket, becsukták a szoba ablakait, és az egyik rendőr, aki egyenruhát viselt, sportos termetű, 1,90 cm magas, 

barna, sötét bőrű, ököllel hátba verte a sértett személyt, mire az utóbbi megijedt és a továbbiakban nem mondott 

semmit. Ezt követően a helyi rendőrök ellenőrizték a mobiltelefonját és a fényképezőgépét, hogy lássák, nem-e 

készített valamilyen felvételt velük, majd fénymásolatot készítettek 

a személyazonossági okmányáról, míg a sértett személy tovább beszélt a helyi rendőrökkel, és közölte velük, hogy 

egyik kollégájuk ököllel hátba verte őt, de ezek kijelentették, hogy nem láttak semmit. 

2014.03.07-én a sértett személy, ügyvédje útján, büntetőpanaszt tett a fentebb leírt tényállás ügyében a 

Marosvásárhelyi Bíróság melletti Ügyészségen is, kérve, hogy végezzenek vizsgálatot a fogvatartás – Btk. 205. 

cikk 1. és 2. bek., visszaélésszerű magatartás – Btk. 296. cikk 2. bek. és szolgálati visszaélés – Btk. 297. cikk 2. 

bek. szerinti bűncselekmények elkövetésére vonatkozóan. 

2014.04.29-én a sértett személy benyújtott egy kiegészítést az eredeti panaszhoz, amelyben kéri a 

bűnügyi nyomozás kiterjesztését a hivatali visszaélés – Btk. 297. cikk 2. bek. szerinti bűncselekmény 

elkövetésére vonatkozóan, tekintettel arra, hogy a Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség Osztály munkatársai 

2014.04.15-ig nem hozták tudomására a kihágást, amelyért szabálysértési büntetést szabtak ki ellene. 
2014.07.09-én a sértett személy újabb iratot nyújtott be az ügycsomóhoz, amelyben kérte a bűnügyi 

nyomozás kiterjesztését a Btk. 271. cikk 1. bek. b pontjában meghatározott bűncselekmények, a Btk. 321. cikk 1. bek., 

Btk. 369. cikk és Btk. 439. cikk 1. bek. j pontjában és 2. bekezdésében meghatározott, közhivatalnok által elkövetett 

közokirathamisítás bűncselekmény ügyében. 

A 2014.08.05-i rendelkezéssel elrendelték az in rem nyomozási eljárás elindítását a Belső Ellenőrzési 

Hivatal bűnüldöző szervei által, a visszaélésszerű magatartás – Btk. 296. cikk 2. bek., szolgálati visszaélés – 

Btk. 297. cikk 2. bek. és fogvatartás – Btk. 205. cikk 1. és 2. bek. szerinti bűncselekmények elkövetésére 

vonatkozóan. 
A Marosvásárhelyi Bíróság melletti Ügyészség ügyésze által 2014.07.13-án kiadott rendelkezéssel egyúttal 
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elrendelték Florea Florin, Mircea Mihai, a sértett személy, valamint az összes rendőrségi alkalmazottnak, akiket a 

sértett személy által említett esetnél jelenlévő személyek körében azonosítanak, tanúként való kihallgatását.   

Továbbá elrendelték a sértett személy által hivatkozott és a http://www.sapientia.nl/1005arrestatie.mp3 

webhelyre feltöltött felvétel CD adathordozóra való rögzítését, valamint megkeresés kiadását a Marosvásárhelyi 

Helyi Rendőrség Osztály felé, hogy közölje a 2013.12.24-én az intézményben szolgálatot teljesítő munkatársak 

listáját, valamint a lehetőségek függvényében, azon személyekét, akik a sértett személlyel történt eseménynél 

jelen voltak. 

Az elrendeltek nyomán megtörtént a Florea Florin tanúként való kihallgatása. Az általa 

nyilatkozottakból kiderül, hogy 2013.12.24-én hivatali szolgálatát teljesítette az I. váltásban, 07.30–15.30 óra 

között, mint helyi rendőr, a Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség székhelyén, a Dózsa György (Gheorghe Doja) 

utca 9. szám alatt, a Diszpécseri és Területfelügyeleti Osztály keretében. 
Florea Florin nyilatkozatából kiderül még, hogy 12.00 óra körül a szolgálatos tisztnél jelentkezett két 

hímnemű személy, akik közül az egyik beszélgetések felvételére szolgáló, mikrofonnal és fülhallgatóval felszerelt 

készülékkel rendelkezett, és a két személy egyike azt kérte Vlasa Dan szolgálatos tiszttől, hogy beszéljen velük 

magyarul, bemutatva néhány szórólapot Olaszországból és más országokból származó példákkal arra vonatkozóan, 

hogy a Helyi Rendőrség köteles a gépkocsikon és a ruhájukon, az intézmény bejáratánál kihelyezett névtáblán magyar 

nyelven is feltüntetni az elnevezését. 

Az említett bizonyító eszköz tartalmából még kiderül, hogy nevezett Florea Florint telefonon 

tájékoztatta nevezett Vlasa Dan, hogy bár az utóbbi megpróbált az illető személlyel magyarul is értekezni, nem 

sikerült neki, mert abban a pillanatban az illető személy angol nyelven beszélt, ezért megkérte Florea Florint, 

hogy jöjjön a helyszínre. 
Nevezett Florea Florin állítása szerint, amikor a helyszínre érkezett, ő is próbált beszélni az illető személlyel, 

de az ugyanúgy hol magyarul, hol angolul szólt hozzájuk, és amennyire megértette az illető személy – akit, elmondása 

szerint, utólag Landman Gáborként azonosítottak – által angolul elmondottakból, az illető egy magyar tolmács 

jelenlétét követelte. 

Nevezett Florea Florin nyilatkozata szerint, arra kérte angol nyelven úgy Landman Gábort, mint 

az őt kísérő hímnemű személyt, hogy várjon az intézmény bejáratánál levő hallban, amíg talál egy 

tolmácsot, hogy ne akadályozza a szolgálatos tiszt szobájának a tevékenységét. Ennek a kérésnek a 

Landman Gábort kísérő hímnemű személy eleget tett, viszont az utóbbi ellenkezett, megemelte a hangját, és 

továbbra is a szolgálatos tiszt szobája előtt maradt. 

Nevezett Florea Florin állítása szerint, ő a rádió adóvevőn keresztül igényelte egy intervenciós egység 

jelenlétét, amely rövid idő múlva a helyszínre is érkezett, és a Gliga Vasile és Bândilă Mihai alkotta egység 

tagjai szintén megkérték angol nyelven nevezett Landman Gábort, hogy várjon az intézmény bejáratánál, 

aki ezt megtagadta, ezért a fentnevezett helyi rendőrök lefogták és megbilincselték, majd a 

Közlekedésbiztonsági Irodába kísérték. 
Nevezett Florea Florin nyilatkozatából még megjegyezzük, hogy abba az irodába ő is bement, és 

megállapította, hogy nevezett Landman Gábor – miután felkérték, hogy igazolja magát – bemutatta személyazonossági 

igazolványát, ugyanakkor Vlasa Dan ügyeletes tiszt kérte a Marosvásárhelyi Rendőrség egy egységének kiszállását. 

Nevezett Florea Florin nyilatkozatából megjegyezzük, hogy rövid időn belül megjelent egy tiszt a 

Marosvásárhelyi Rendőrségtől, akinek csak utónevét – Cristian – jegyezte meg, és aki megkérdezte őket, mi történt, 

majd azt mondta nekik, hogy intézkedjenek ennek megfelelően. 

Florea Florin még kijelentette, hogy szabálysértési bírságot elrendelő jegyzőkönyvet állított ki Landman Gábor 

nevére, a 61/1991 R Törvény rendelkezéseinek a megszegése okán, vagyis azért, mert megtagadta az intézmény 

székhelyének elhagyását. 

A szabálysértést megállapító jegyzőkönyv kiállításának a körülményeire vonatkozóan, nevezett 

Florea Florin kijelentette, hogy az illető jegyzőkönyvet Landman Gábor jelenlétében állították ki, 

ugyanakkor megjegyezve, hogy a jegyzőkönyv kiállítása után román nyelven megkérdezte Landman 

Gábort, hogy aláírja-e a jegyzőkönyvet, ő viszont angolul és magyarul válaszolt, hogy kötelesek ismerni a 

magyar nyelvet. Florea Florin még közölte, hogy mivel nevezett Landman Gábor megtagadta a jegyzőkönyv 

aláírását, azonosított egy segédkező tanút a jegyzőkönyv aláírása érdekében. 

A helyszíni helyzetről nevezett Florea Florin azt nyilatkozta, hogy a Marosvásárhelyi Rendőrség tisztje is, aki 

a Helyi Rendőrség Osztály székhelyére jött, megpróbálta megmagyarázni és angol nyelven értekezni Landman 

Gáborral, de az továbbra is fenntartotta, hogy a helyi rendőrség munkatársainak kötelességük ismerni a magyar nyelvet. 

Florea Florin állítása szerint, azonosított egy segédkező tanút Mircea Mihai személyében, akinek megmondta, 

hogy Landman Gábor nem írta alá a jegyzőkönyvet, majd az illető aláírta a szabálysértési jegyzőkönyvet. Florea Florin 

még elmondta, hogy abban a pillanatban Landman Gábor a Helyi Rendőrség intézményének a halljában tartózkodott, a 

jegyzőkönyv kiállítása után pedig Mircea Mihai segédkező tanút a Szociális Gondozási Ügyosztály irodái előtti hallban 

azonosította. 

A sértett személy, Landman Gábor választott ügyvédjének kérdésére, hogy elmagyarázta-e vagy nem a 

segédkező tanúnak azt a tényt, hogy Landman Gábor nem tud románul, és a jegyzőkönyvben felrótt szabálysértési 

cselekedetet nem hozták tudomására egy olyan nyelven, amelyet megért, Florea Florin elmondta, hogy a 



segédkező tanúnak tudomására hozták azt, hogy Landman Gábor ellen kiállították az illető jegyzőkönyvet, 

amelyet ő nem írt alá, majd a tanú azonosította magát, és aláírta a jegyzőkönyvet. 
Nevezett Florea Florin még kijelentette, hogy a segédkező tanú azonosítása előtt, amíg a Közlekedésbiztonsági 

Irodában volt, ahol jelen volt a Marosvásárhelyi Rendőrség tisztje is, valamint munkatársai, Gliga Vasile, Bândilă 

Mihai, Todoran Ciprian, Costin Viorel, odahozták Peti urat a szomszédos irodából, a Szociális Gondozási 

Ügyosztályról, aki megpróbálta magyarul elmagyarázni Landman Gábornak az általa elkövetett szabálysértést, de 

Florea Florin nem értette a beszélgetés tartalmát. 

A sértett személy, Landman Gábor választott ügyvédjének kérdésére, hogy a Petinek nevezett személy 

tolmácsi minőségben volt-e jelen vagy nem, Florea Florin kijelentette, hogy román nyelven elmagyarázta Peti úrnak a 

sértett személy által elkövetett cselekedetet, a Peti nevezetű személy pedig lefordította és elmagyarázta Landman 

Gábornak, de ezt a beszélgetést, amely a kettő között magyar nyelven zajlott, nem értette. Florea Florin még 

kijelentette, hogy miután a Peti nevezetű személy többször megpróbálta Landman Gábornak elmagyarázni azt, aminek 

a lefordítására Florea Florin megkérte, Peti úr végül feladta a próbálkozást, valami olyasmit mondva, hogy nem lehet 

közös nevezőre jutni. 

A nyomozó szerv által feltett kérdésre, hogy Landman Gábor ellen alkalmaztak-e testi vagy szóbeli 

erőszakot a Helyi Rendőrség Osztály székhelyén, Florea Florin azt nyilatkozta, hogy az illető ellen 

fokozatos erőt alkalmaztak, de csak az ártalmatlanná tétele érdekében, miután előzőleg felkérték, hogy 

hagyja el az intézmény székhelyét, és ő ezt határozottan megtagadta. Florea Florin még elmondta, hogy a 

sértett személy megemelte a hangját, gesztikulálni kezdett, békétlenkedett, megakadályozta az intézmény 

tevékenységének jó körülmények között való végzését, mert megtagadta, hogy távozzon a szolgálatos tiszt 

szobája elől, ahol a közönség fogadása zajlik, megakadályozva e tevékenység jó körülmények közt való végzését. 

Florea Florin nyilatkozatának végső részéből még kiderül, hogy a szabálysértési bírságot elrendelő 

jegyzőkönyv kiállítása után Landman Gábort kikísérte az épület halljába a másik személyhez, aki a kíséretében 

érkezett, ahol a két személy még több mint fél órát tartózkodtak, és fényképezték a helyi rendőrség munkatársainak 

öltözetét. 

A sértett személy, Landman Gábor választott ügyvédjének kérdésére, hogy milyen magyarázatot adhat Florea 

Florin arra, hogy a jegyzőkönyvet nem közölték ki a szabálysértő Landman Gábor lakcímére a törvényes előírásoknak 

megfelelően, Florea Florin azt nyilatkozta, hogy a jegyzőkönyvet átadták a Jogi Osztálynak, amelyiknek ez a 

feladatkörébe tartozik. 

A 11769/2014.12.23. sz. átiratban a Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség Osztály közölte, hogy objektív 

okokból nem lehetett a törvényben megszabott határidőn belül kiközölni a Landman Gábor holland állampolgár ellen 

kiállított bírságolási okmányt – konkrétan, a PC sorozat 2955/2013.12.24. sz. szabálysértési bírságolási jegyzőkönyvet 

–, mivel a szabálysértés elkövetésének napján fentnevezett személy határozottan megtagadta, hogy jelen maradjon a 

bírságolási jegyzőkönyv kiállításánál, mely körülményt a segédkező tanú, Mircea Mihai megerősített. Ugyanazon 

átirat tartalmában közlik, hogy mivel nem rendelkeztek konkrét adatokkal a nevezett Landman Gábor lakcímére 

vonatkozóan, a fenti jegyzőkönyvet nem közölték ki a módosított 2/2001. sz. Kormányrendelet 26. cikke (3) 

bekezdésének megfelelően. 

Nevezett Mircea Mihai kihallgatása nem sikerült, bár történtek erőfeszítések a kihallgatása 

érdekében. Az elvégzett ellenőrzésekből kiderült, hogy az illető Hollandiába utazott dolgozni, és nem 

sikerült megállapítani, hogy visszatér-e az országba, és ha igen, mikor. 

A nyomozó szerv által feltett kérdésre, hogy Landman Gábor kezéből elvettek-e okmányokat vagy 

iratokat, valamint hogy ellenőrizték-e vagy sem a fényképezőgépét, mobiltelefonját vagy a nála lévő csomagok 

tartalmát, Florea Florin azt nyilatkozta, hogy Landman Gábor jószántából átadta a helyi rendőrség 

munkatársainak felszólítására a személyazonossági okmányát, viszont csak akkor vetette alá magát az 

igazoltatásnak, amikor a Közlekedésbiztonsági Irodában kérték ezt tőle, a szolgálatos tiszt előtti hallban 

megtagadta azt. Florea Florin még elmondta, nem emlékszik, hogy volt-e Landman Gábornál fényképezőgép vagy 

mobiltelefon, és megjegyezte, hogy csak egy táska volt nála, valamint azt, hogy Landman Gábort nem motozták meg, 

és a csomagjait sem kutatták át. 

A sértett személy, Landman Gábor választott ügyvédjének kérdésére, hogy milyen nyelven kérték fel arra, 

hogy hagyja el az intézmény területét, Florea Florin azt nyilatkozta, hogy angol nyelven mondták ezt neki, a „Please 

go out!” kifejezést használva. 

Az ügyben kihallgatásra került Vlasa Dan is, az általa nyilatkozottakból kiderül, hogy 2013.12.24-én 

hivatali szolgálatát teljesítette, mint szolgálatos tiszt a Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség Osztályon, a Dózsa 

György (Gheorghe Doja) utca 9. szám alatt, és déltájban a szolgálatos tiszt szobájánál két hímnemű személy 

jelentkezett, akik közül az egyik látható módon egy hangfelvevő készüléket és mikrofont viselt. Vlasa Dan tanú 

nyilatkozatából kiderül, hogy a két személy nem mutatkozott be, egyikük pedig – nem az, aki a hangfelvevő 

eszközöket viselte – elkezdett magyarul beszélni, majd felváltva angolul, franciául, németül is. 

Erről a személyről nevezett Vlasa Dan elmondta, hogy utólag munkatársai Landman Gábor holland 

állampolgárként azonosították. 

A Vlasa Dan tanú által nyilatkozottakból még kiderül, hogy miután megmondta a nevét és hivatali minőségét 

a két személynek, mivel nem tud magyarul, az angol nyelvet pedig csak kis mértékben érti, megkérte a két személyt, 

hogy beszéljenek románul, de Landman Gábor továbbra is a fenti nyelveken váltakozva fejezte ki magát, ezért azt 



mondta neki román nyelven, hogy várjon, amíg odajön a főnöke, Florea Florin helyi rendőr. Vlasa Dan még elmondta, 

hogy a helyszínre hívta Florea Florint, akinek elmagyarázta, hogy nem tud szót érteni a két személlyel, mert nem 

ismeri a nyelveket, amelyeken kifejezik magukat. Vlasa Dan állítása szerint, Florea Florin helyi rendőr ezután angolul 

beszélt azzal a személlyel, aki a hangrögzítő eszközöket viselte – akinek elmondása szerint nem tudja a nevét. 

Vlasa Dan tanúvallomása szerint, míg Florea Florin ezzel a személlyel beszélt, Landman Gábor 

békétlenkedni kezdett, gesztikulált és megemelte a hangját Florea Florin irányában. 

Arra vonatkozóan, hogy miképpen zajlottak az események, Vlasa Dan elmondta, hogy mivel ő a munkahelyi 

feladatainak ellátásával volt elfoglalva, nem tudja, mit tárgyalt Florea Florin angol nyelven azzal a személlyel, akinél 

a hangrögzítő eszközök voltak, de megjegyezte, hogy Florea Florin rendőr átvezette a két személyt a Helyi Rendőrség 

székhelyének bejárati ajtaján túlra, mert Landman Gábor hangoskodó magatartásával zavarta a szolgálatos tiszt 

szobájánál zajló tevékenységet. 

A Vlasa Dan tanú által nyilatkozottakból még kiderül, hogy rövid idővel ezután Landman Gábor 

visszajött a szolgálatos tiszt szobája elé, gesztikulált és nagyon megemelt hangon, magyarul beszélt, a tanú 

nem értette, hogy mit mond. Vlasa Dan állításai szerint, ebben a helyzetben a rádió adóvevőn keresztül kérte a 

Bândilă Mihai és Gliga Vasile helyi rendőrökből álló intervenciós egység helyszínre jövetelét, akik 

megérkezésükkor szintén azt tapasztalták, hogy Landman Gábor magyar nyelven kiabált, és, mivel nem 

tudtak vele beszélgetni, lefogták és igazoltatás céljából a Közlekedésbiztonsági Irodába kísérték. Vlasa 

Dan megjegyezte, hogy nem látta, hogy Bândilă Mihai és Gliga Vasile helyi rendőrök megbilincselték 

volna Landman Gábort, valamint azt is, hogy nem tudja, mi történt abban az irodában, ahova Landman 

Gábort elvezették, hanem csak azt, hogy bizonyos idő múlva – nem tudja megmondani, mennyi idő múlva – 

Landman Gábor elhagyta a Helyi Rendőrség székhelyét, és a főépület halljában várta őt az a személy, aki 

előzőleg kísérte őt. 
Ugyanazon nyilatkozat tartalmából még kiderül, hogy a sértett személy távozása után, Florea Florin helyi 

rendőr közölte vele, hogy szabálysértésért megbírságolta Landman Gábort a 61/1991 R törvény rendelkezéseinek 

megfelelően. Vlasa Dan még elmondta, hogy mivel a jegyzőkönyvet nem a jelenlétében állították ki, nem tudja, 

milyen körülmények között, milyen módon és hol állította ki Florea Florin a szabálysértési bírságot elrendelő 

jegyzőkönyvet, és azt sem, hogy ezt átadták-e vagy kiközölték-e Landman Gábornak. 

Vlasa Dan még kijelentette, hogy az ő jelenlétében Landman Gábor ellen semmilyen testi vagy szóbeli 

erőszakot nem alkalmaztak, az ő jelenlétében nem vettek el tőle iratokat, írásokat vagy javakat. 

A tényállás és a jogi helyzet tisztázása érdekében, az ügyben azonosították az előző nyilatkozatokban Peti 

úrként említett személyt, Balog Péter személyében. Az említett személy tanúvallomásából megjegyezzük, hogy 

2013-ban, egy decemberi napon, munkahelyén tartózkodott Marosvásárhelyen, a Dózsa György (Gheorghe Doja) 

utca 9. szám alatt, és déltájban a Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség munkatársa, Şuvagău Sorin megkérte, hogy 

fordítsa magyarról román nyelvre a társalgást, amelyet a Helyi Rendőrség egyik irodájában tartózkodó személlyel 

folytatnak. 

Balog Péter azt nyilatkozta, hogy Şuvagău Sorinnal együtt az épület földszintjén – ahol a Helyi Rendőrség 

működik – található egyik irodába ment, ahol azt tapasztalta, hogy egy civilruhás hímnemű személy lábon állt, nem 

tudta meg az illető személy nevét, az illető személy mellett pedig két helyi rendőr helyezkedett el, akiket csak látásból 

ismert – egyikük a Helyi Rendőrség egyenruháját viselte, a másik pedig civil öltözéket viselt. Balog Péter azt 

nyilatkozta, hogy mivel nem emlékszik nagyon pontosan, lehetséges, hogy az irodában más személyek is jelen voltak, 

köztük Florea Florin helyi rendőr is. 

A hímnemű személyről, akiről Balog Péter a fentiekben beszélt, még elmondta, hogy nem volt 

megbilincselve vagy lefogva, és Şuvagău Sorin azt mondta neki, ez az a személy, akivel magyarul kell 

beszélnie. Balog Péter tanú még elmondta, hogy amennyire emlékszik, az illető személynek egy fényképezőgép volt 

a kezében. 

Balog Péter tanúvallomásának tartalmából még kiderül, hogy megpróbált ezzel a személlyel magyar 

nyelven beszélgetést kezdeményezni, de az illető nem vette őt figyelembe, olyan értelemben, hogy más 

nyelven kezdett beszélni – a tanú úgy értette, holland nyelven –, majd angolul beszélt. 
Balog Péter még elmondta, hogy magyarul megkérdezte ettől a személytől, hogy mi a baja, de az nem 

óhajtott vele magyarul beszélni, ezért a tanú Şuvagău úrhoz fordult, akinek megmondta, hogy mivel a személy 

elutasítja a beszélgetést, nincs mit tennie, és távozik. A Balog Péter kihallgatásán elhangzottakból még kiderül, 

hogy, amennyire emlékszik, Şuvagău Sorin megkérte, mondja meg az illető személynek magyarul, hogy egy 

bizonyos jegyzőkönyvvel kapcsolatban a bírósághoz fordulhat, és ezt Balog Péter tanú magyarul közölte az 

illető személlyel. A tanú nem emlékszik arra, hogy kapott-e valamilyen választ a lefordítottakkal kapcsolatban. 
Balog Péter még elmondta, hogy amikor még abban az irodában tartózkodott, a helyi rendőrök egyike váltott 

pár szót angolul az illető személlyel, de mivel ő nem tud angolul, nem értett belőle semmit, azután pedig, mivel 

visszatért az irodájába, nem tudja, hogy a továbbiakban mi történt. 

A nyomozó szerv által feltett kérdésre, hogy megfigyelte-e, hogy lettek volna az illető személyen 
külsérelmi nyomok, Balog Péter tanú azt nyilatkozta, nem figyelte meg, hogy lettek volna rajta sérülések, és 

megjegyezte, hogy amíg ő jelen volt az illető irodában, az illető személy békésen viselkedett, senki nem 

alkalmazott ellene testi vagy szóbeli erőszakot, és nem látta, hogy elvettek volna tőle valamit. 
Továbbá, arra a kérdésre, hogy ennél a személynél voltak-e vagy sem szórólapok vagy egyéb iratok, a tanú azt 



nyilatkozta, nem vette észre, hogy lett volna nála más, mint a fényképezőgépe, és nem figyelte meg, hogy a szobában 

található íróasztalon voltak-e tárgyak vagy iratok. 

A Marosvásárhelyi Bíróság melletti Ügyészség rendelkezésében elrendelteknek megfelelően, a Helyi 

Rendőrség Osztálytól átiratban kérték azon munkatársak listáját, akik 2013.12.24-én szolgálatban voltak az 

intézményben, illetve, a lehetőségek függvényében, azokét a személyekét, akik jelen voltak a sértett személlyel történt 

eseménynél, a 7970/2014.08.14. sz. átiratban Todoran Ciprian, Costin Viorel, Vlasa Dan, Florea Florin, Bîndilă Mihai 

és Gliga Vasile rendőrök nevét közölték. 

Gliga Vasile nyilatkozatából kiderül, hogy 2013.12.24-én helyi rendőrként hivatali szolgálatát teljesítette, 

járőrszolgálatot látott el Bîndilă Mihai helyi rendőrrel együtt, a Helyi Rendőrség járőrkocsiján, és emlékezete 

szerint 11.00 óra körül a Helyi Rendőrség szolgálatos tisztje – Vlasa Dan – az adóvevőn keresztül jelezte, hogy 

menjenek a Helyi Rendőrség székhelyére, mert nehézségeik támadtak egy békétlenkedő személlyel, aki nem volt 

hajlandó távozni az intézmény székhelyéről. Az intézmény székhelyén azt tapasztalták, hogy a Helyi Rendőrség 

székhelyének bejárati ajtaja előtt egy hímnemű személy tartózkodott, aki videokamerával és mikrofonnal rendelkezett, 

a Helyi Rendőrség szolgálatos tisztjének a szobája előtti hallban egy másik hímnemű személy tartózkodott, aki Gliga 

Vasile állítása szerint békétlenkedett, ezt a személyt utólag Landman Gábor holland állampolgárként azonosították. 

Gliga Vasile állítása szerint ez a személy lökdöste Florea Florin helyi rendőrt, aki próbálta neki angolul 

elmagyarázni, hogy hoznak majd neki egy magyar tolmácsot, de Landman Gábor továbbra is erőszakosan 

viselkedett, olyan értelemben, hogy magyarul kiabált, amennyire Gliga Vasile megértette, ez a személy az 

intézmény igazgatójához akart eljutni, hogy azt kérje, beszéljenek magyarul az intézményben. 
Gliga Vasile állítása szerint, Bîndilă Mihai helyi rendőr szintén megpróbálta angolul elmagyarázni Landman 

Gábornak, hogy jön majd egy tolmács, de ez több nyelven válaszolt, köztük angol és magyar nyelven, anélkül, hogy 

érthető volna, mit mond. 

Gliga Vasile nyilatkozatából még kiderül, hogy úgy ő, mint Bîndilă Mihai, bemutatkoztak, és felhívták 

Landman Gábor figyelmét arra, hogy ha nem nyugszik meg, kényszert alkalmaznak ellene, és mivel ő továbbra 

is erőszakosan viselkedett, és be akart hatolni az interfonnal felszerelt bejáraton, csendháborítást okozva a 

Helyi Rendőrség székhelyén, Bîndilă Mihai és Florea Florin közreműködésével lefogták és megbilincselték, 

majd bevezették a Közlekedésbiztonsági Irodába. 
Gliga Vasile még elmondta, hogy miután bevezették az említett irodába, a bilincset eltávolították, és hellyel 

kínálták egy széken. Ugyanabból a nyilatkozatból még megjegyezzük, hogy Florea Florin helyi rendőr felkérte a sértett 

személyt, hogy igazolja magát, amire az illető bemutatott egy, a holland hatóságok által kiállított személyazonossági 

iratot, amelyből megtudták, hogy a neve Landman Gábor. 

Gliga Vasile állítása szerint a sértett személy újságíróként mutatkozott be, és megkérdezte őket, miért nem 

beszélnek magyarul minden marosvásárhelyi intézményben, azt állítva, hogy Marosvásárhelyen sok magyar 

állampolgár él. 

Gliga Vasile nyilatkozata szerint, a sértett személynél, Landman Gábornál egy táska volt, amelyből kivett 

néhány papírt, és a táska mellé helyezte őket, az irodában lévő asztalra, emellett a sértett személynél volt egy 

mobiltelefon és egy fényképezőgép, amelyeket szintén az irodában lévő asztalra helyezett. 

Azokkal a papírokkal kapcsolatban, amelyeket a sértett személy az asztalra tett, Gliga Vasile azt nyilatkozta, 

hogy feléjük mutatott, és azt mondta, információt tartalmaznak Marosvásárhely magyar lakosságáról, a magyarok 

jogairól, valamint a magyar lakosság autonómiájával kapcsolatos dolgokat. Gliga Vasile nyilatkozatából még 

kiderült, hogy abba az irodába bejöttek még Costin Viorel, Şuvagău Sorin, valamint Todoran Silviu helyi rendőrök 

is, Şuvagău Sorin pedig szintén megpróbált beszélni Landman Gáborral magyarul, de ez elutasította a beszélgetést. 

Gliga Vasile még azt nyilatkozta, hogy annak érdekében, hogy beszélni tudjanak a sértett személlyel, Şuvagău Sorin 

odahívta Balog Pétert a Szociális Gondozási Osztályról, amelynek a székhelye a Helyi Rendőrség székhelye mellett 

található. Az ő megérkezésekor Gliga Vasile és Bândilă Mihai helyi rendőrök járőrözni távoztak. 

Gliga Vasile azt nyilatkozta, hogy a sértett személy, Landman Gábor ellen senki nem alkalmazott 

testi vagy szóbeli erőszakot, és miután az említett irodában eltávolították róla a bilincset, nem 

békétlenkedett tovább. 
A nyomozó szerv által feltett kérdésre, hogy Landman Gábor kezéből elvettek-e okmányokat vagy 

iratokat, valamint hogy ellenőrizték-e fényképezőgépét, mobiltelefonját vagy a nála lévő csomagok tartalmát, 

Gliga Vasile azt nyilatkozta, hogy Landman Gábortól semmit sem vettek el, Florea Florin felszólítására a 

Közlekedésbiztonsági Irodában az illető önként átadta a személyazonossági iratát, és miután az említett javakat 

elővette és az asztalra tette, ugyancsak sajátkezűleg tette őket vissza a táskába, senki nem vett el tőle egyáltalán 

semmit. A nyomozó szerv által feltett kérdésre, hogy Landman Gábor említett papírjait eltépték-e, Gliga Vasile 

azt nyilatkozta, hogy semmit nem vettek el tőle, ami nála volt, és ahogy nem is téptek el semmilyen papírt 

azokból, amelyek nála voltak. Gliga Vasile azt nyilatkozta, nem tud róla, hogy a sértett személy személyazonossági 

okmányáról fénymásolatot készítettek volna. 

A nyomozó szerv által feltett kérdésre Gliga Vasile még azt nyilatkozta, hogy az ő jelenlétében a sértett 

személyre, Landman Gáborra nem szabtak ki szabálysértési büntetést, de az utólagos beszélgetésekből megtudta, 

hogy talán megbüntették szabálysértésért, és megjegyezte, hogy nem tudja, ki, milyen tettért, és azt sem, hogy 

aláírta-e vagy sem a jegyzőkönyvet. 

Az ügyben kihallgatásra került Bîndilă Mihai-Dorin is, és az általa nyilatkozottakból kiderül, hogy 



2013.12.24-én helyi rendőrként hivatali szolgálatát teljesítette, járőrszolgálatot látott el Gliga Vasile helyi rendőrrel 

együtt, a Helyi Rendőrség járőrkocsiján, és 11.00 óra körül a Helyi Rendőrség szolgálatos tisztje – Vlasa Dan – 

kérésére a Helyi Rendőrség székhelyére mentek, ahol azt tapasztalták, hogy Florea Florin helyi rendőr a szolgálatos 

tiszt szobája előtt tartózkodott, és angolul próbált beszélni egy hímnemű személlyel, akit utólag Landman Gábor 

holland állampolgárként azonosítottak. 

A Florea Florin helyi rendőr és Landman Gábor között angol nyelven lefolytatott beszélgetésből 

Bîndilă Mihai-Dorin megértette, hogy Florea Florin azt mondta az illetőnek, várjon az intézmény előtt, amíg 

egy magyar nyelvű tolmács érkezik, de a sértett személy erőszakos hangnemben válaszolt angolul, azt 

magyarral váltogatva, és azt mondta, hogy nem távozik a Helyi Rendőrség székhelyéről, amíg nem jön 

egy tolmács, elkezdett üvölteni, kiabálni és gesztikulálni, és azt állította, hogy a helyi rendőrség 

munkatársainak kötelessége magyarul beszélni. 

Bîndilă Mihai-Dorin helyi rendőr, állítása szerint, angol nyelven tudomására hozta a sértett 

személynek, hogy ha továbbra is így viselkedik, és megtagadja elhagyni a Helyi Rendőrség székhelyét, 

kényszert fognak alkalmazni, és mivel az illető megtagadta, hogy megtegye, amire felszólították – a 

sértett személy angolul közölte, hogy nem hajlandó elhagyni a Helyi Rendőrség székhelyét – Gliga Vasile 

és Florea Florin helyi rendőrökkel együtt megbilincselték, majd, anélkül, hogy bántalmazták volna, 

bevezették a Közlekedésbiztonsági irodába, ahol eltávolították a bilincset. 
Bîndilă Mihai-Dorin is hasonló információkat adott azokra a személyekre vonatkozóan, akik utólag abba az 

irodába jöttek, ugyanakkor elmondta, hogy a sértett személy, Landman Gábor, egyikük kérésére felmutatott egy 

holland személyazonossági iratot, Florea Florin elkezdett kitölteni egy szabálysértési jegyzőkönyvet, Bîndilă Mihai-

Dorin pedig folytatta a járőri tevékenységét, megjegyezve, hogy az irodából való távozása előtt bejött Balog Péter a 

Szociális Gondozási Osztályról, aki tud magyarul. 

Bîndilă Mihai-Dorin azt nyilatkozta, hogy a sértett személynek a kezéből nem vettek el okiratokat vagy 

írásokat, se más tárgyat, amely a birtokában volt. Emellett elmondta, hogy nem motozták meg, és nem kutatták át 

a csomagjait, és se testi, se szóbeli erőszakot ellene nem alkalmaztak. 

Az ügyben Costin Viorel kihallgatására is sor került, akinek a nyilatkozatából kiderül, hogy 

2013.12.24-én helyi rendőrként hivatali szolgálatát teljesítette, és 11.00–12.00 óra körül az adóvevőn azt 

hallotta, hogy a Helyi Rendőrség szolgálatos tisztje, név szerint Vlasa Dan, egy járőrcsapat jelenlétét kérte az 

említett intézmény székhelyén. Costin Viorel még azt nyilatkozta, hogy kb. 10 perccel később elment a 

szolgálatos tiszt szobájához, amely előtt a Bândilă Mihai és Gliga Vasile helyi rendőrök alkotta járőrcsapatot, 

valamint Florea Florin helyi rendőrt látta. 
Costin Viorel állítása szerint, a szolgálatos tiszt szobája előtt tartózkodott még egy hímnemű személy, akit 

utólag Landman Gáborként azonosítottak, aki magyar, holland, angol nyelven kiabált, Bândilă Mihai helyi rendőr 

pedig elkezdett vele angolul beszélni, és a Bândilă által a sértett személlyel folytatott beszélgetésből Costin Viorel 

megtudta, hogy a sértett személy egy szabálysértési jegyzőkönyvvel kapcsolatban sérelmezett valamit, amelyet egy 

helyi rendőr egy másik személy nevére állított ki. Costin Viorel nyilatkozatából még kiderül, hogy a sértett 

személynek román nyelven azt mondták, várjon a hallban, valamint az, hogy a Helyi Rendőrség Osztály 

székhelyének bejárati ajtaja mellett egy másik hímnemű személy tartózkodott, akinél mikrofon volt, és amikor 

Landman Gábornak azt mondták, hogy várjon a hallban, az illető személy kiment az említett bejárati ajtó előtti 

hallba. 
Costin Viorel azt nyilatkozta továbbá, hogy mivel a sértett személy, Landman Gábor felváltva kiabált angol, 

magyar és holland nyelven, és megtagadta, hogy a hallban várakozzon, zajos viselkedésével megzavarva a szolgálatos 

tiszt szobájának a tevékenységét, valamint a Szociális Gondozási Ügyosztály tevékenységét, Bândilă Mihai és Gliga 

Vasile helyi rendőrök megbilincselték, és elvezették a Közlekedésbiztonsági irodába. Costin Viorel állítása szerint, 

az illető irodában a sértett személy, Landman Gábor kezéről eltávolították a bilincset, Bândilă helyi rendőr 

megpróbált vele angolul beszélni, de nem járt sikerrel, mert az illető személy nem volt hajlandó együttműködni, 

hanem a korábban említett módon váltogatta a nyelveket. Costin Viorel még elmondta, hogy később az irodába jött 

az Építészetrendészeti Osztály vezetője, Todoran Daniel, valamint az Intervenciós Osztály vezetője, Şuvagău Sorin, 

az utóbbi pedig elment a Szociális Gondozási Osztályra, és Balog Péterrel jött vissza, aki tud magyarul. 

Costin Viorel még elmondta, hogy Balog Péter érkezése előtt, a sértett személy, miután felkérték, hogy 

igazolja magát, bemutatott egy holland újságírói igazolványt, és egy táskából pedig, amely nála volt, előszedett 

valamilyen szórólapokat – Costin Viorel azt nyilatkozta, hogy ezek tartalmát nem látta. Costin Viorel még 

elmondta, hogy a sértett személy, Landman Gábor a szórólapokat az íróasztalra helyezte, és megjegyezte, hogy volt 

még nála egy mobiltelefon is, amelyet a kezében tartott, viszont semmit nem vettek el tőle, távozásakor minden 

holmiját magával vitte. 

Costin Viorel még elmondta, hogy Balog Péter az ő jelenlétében beszélgetést kezdeményezett magyar 

nyelven Landman Gáborral, és az általa végzett fordításból megértette, hogy a sértett személy magyarázatot kért egy 

szabálysértési jegyzőkönyvvel kapcsolatban, amelyet korábban a Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség Osztály keretében 

dolgozó egyik helyi rendőr állított ki. Ezzel kapcsolatban Costin Viorel még elmondta, hogy Landman Gábornak azt 

válaszolták, tegyen panaszt az illetékes bíróságnál, hogy ezzel kapcsolatban választ kapjon, amit Balog Péter le is 

fordított neki, amire a sértett személy azt válaszolta, hogy a helyi rendőröknek kötelességük ismerni a magyar nyelvet 



is. 

Costin Viorel nyilatkozatából még kiderül, hogy miután Balog Péter lefordította Landman Gábornak, hogy 

panaszt tehet a bíróságnál, Balog Péter azt mondta, mindent elmagyarázott, amit el kellett neki magyaráznia, majd 

elment. 

Costin Viorel emlékezete szerint a helyszínre érkezett a Marosvásárhelyi Rendőrség egy egysége is, 

amely tárgyalt Landman Gáborral. Costin Viorel még elmondta, hogy a sértett személy, Landman Gábor ellen az 

ő jelenlétében semmiféle testi vagy szóbeli erőszakot nem alkalmaztak, nem vettek el tőle iratokat, írásokat vagy 

tárgyakat, ugyanakkor megjegyezte, tudomása van róla, hogy a helyi rendőr a sértett személy nevére 

szabálysértési jegyzőkönyvet állított ki a 61/1991 R. Törvény értelmében. Costin Viorel még kijelentette, hogy 

nem tudja, mikor és hogy állította ki Florea Florin a jegyzőkönyvet, és nem tudja, hogy Landman Gábor jelen 

volt-e a jegyzőkönyv megszerkesztésekor, sem azt, hogy átadták vagy kiközölték-e neki a jegyzőkönyvet. 
Az igazság kiderítésének érdekében sor került az ügyben Şuvagău Sorin helyi rendőr kihallgatására is, akinek 

a nyilatkozatából kiderül, hogy 2013.12.24-én, míg helyi rendőrként hivatali szolgálatát teljesítette, az adóvevőn 

értesítette a Helyi Rendőrség szolgálatos tisztje, Vlasa Dan, arról, hogy az említett intézmény székhelyén egy 

békétlenkedő személy tartózkodik. Şuvagău Sorin még azt nyilatkozta, hogy abban a pillanatban nem tartózkodott az 

intézmény székhelyén, valamint hogy az adóvevő készüléken keresztül hallotta, hogy Vlasa Dan szolgálatos tiszt kérte 

a Gliga Vasile és Bândilă Mihai helyi rendőrökből álló járőrcsapat jelenlétét az intézmény székhelyén, valamint a 

Marosvásárhelyi Rendőrség egy egységének kiszállását is a helyszínre. 

Şuvagău Sorin elmondta, hogy az intézmény székhelyére ment, ahol azt tapasztalta, hogy a 

Közlekedésbiztonsági Irodában egy hímnemű személy tartózkodott, akit Landman Gáborként azonosítottak, az 

illető nem volt megbilincselve vagy lefogva, ugyanabban az irodában tartózkodott még a fentebb említett két 

helyi rendőr, valamint Florea Florin helyi rendőr, az Építészetrendészeti Osztály vezetője, Todoran Daniel, 

valamint a Közlekedésbiztonsági Iroda vezetője, Costin Viorel. 
Şuvagău Sorin nyilatkozatának tartalmából kiderül, hogy bement az illető irodába, ahol feszült volt a légkör, 

mert a helyi rendőrök próbáltak angolul beszélni a sértett személlyel, de nem sikerült nekik, mert az illető csak annyit 

mondott angolul, hogy „I want to speak in magyar”. Şuvagău Sorin elmondta, hogy kérte egy magyar nyelvet 

beszélő személy jelenlétét a helyszínen, pontosabban Balog Pétert, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal 

Szociális Gondozási Osztály alkalmazottját, aki rövid időn belül a helyszínre érkezett, és beszélgetést 

kezdeményezett magyar nyelven Landman Gáborral, a Balog Péter által Şuvagău Sorin számára tolmácsoltakból 

az utóbbi megértette, hogy a sértett személy magyarázatot kért egy szabálysértési jegyzőkönyvvel kapcsolatban, 

amelyet korábban a Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség Osztály keretében dolgozó egyik helyi rendőr állított ki. 
A Şuvagău Sorin által nyilatkozottakból még megjegyezzük, hogy ő azt válaszolta a sértett személynek, 

nyújtson be panaszt az illetékes bírósághoz, hogy választ kapjon erre vonatkozóan, és ezt Balog Péter lefordította és 

közölte a sértett személlyel. 

Şuvagău Sorin még elmondta, hogy a sértett személy úgy angolul, mint magyarul azt válaszolta, hogy a helyi 

rendőröknek kötelességük ismerni a magyar nyelvet is. Şuvagău Sorin állítása szerint, a sértett személynél valamilyen 

szórólapok voltak, amelyek tartalmát nem látta, mert nem adták a kezébe azokat. Şuvagău Sorin még elmondta, hogy 

miután Balog Péter lefordította a sértett személynek, Landman Gábornak, hogy panaszt tehet a bíróságon, Balog Péter 

azt mondta, nincs már, mit elmagyarázzon neki, és hogy elmagyarázott mindent, amit el kellett magyaráznia, ezt 

követően pedig hazament, mivel Szenteste napja volt. 

Şuvagău Sorin még elmondta, hogy a helyszínre érkezett a Marosvásárhelyi Rendőrség egy egysége is. 

Şuvagău Sorin nyilatkozata szerint, az ő jelenlétében Landman Gábor sértett személy ellen 

semmilyen testi vagy szóbeli erőszakot nem alkalmaztak, nem vettek el tőle iratokat, írásokat vagy 

tárgyakat. 
Şuvagău Sorin még elmondta, emlékszik arra, hogy Florea Florin helyi rendőr kiállított egy szabálysértési 

jegyzőkönyvet Landman Gábor nevére, a 61/1991 R sz. Törvény elleni szabálysértés ügyében, de nem emlékszik, hogy 

a sértett személy jelen volt-e az illető jegyzőkönyv kiállításánál, vagy hogy Florea Florin tudomására hozta-e a 

jegyzőkönyv tartalmát. 

Az ügyben kihallgatásra került Todoran Daniel is, aki azt nyilatkozta, hogy 2013.12.24-én a Helyi 

Rendőrség Osztály székhelyén tartózkodott, mint az Építészetrendészeti és Utcai Plakátozási Ellenőrző Osztály 

vezetője, és 12.00 óra körül, amint kilépett a Közlekedésbiztonsági Irodából, találkozott egy hímnemű személlyel 

– akiről utólag megtudta, hogy a neve Landman Gábor és holland állampolgár –, akit Bândilă Mihai és Gliga 

Vasile helyi rendőrök az említett irodába kísértek. Todoran Silviu Ciprian elmondta, hogy folytatta útját, a sértett 

személyről, Landman Gáborról pedig megjegyezte, hogy emelt hangon beszélt, váltakozva angol és magyar 

nyelven. 
Todoran Silviu Ciprian nyilatkozatából kiderül, hogy kb. 10 perc után visszatért az illető irodába, ahol jelen 

volt a fentebb említett két rendőr az intervenciós osztályról, valamint Costin Viorel és Florea Florin helyi rendőrök. 

Todoran Silviu Ciprian emellett azt nyilatkozta, hogy az irodában angolul és felváltva magyarul folytak beszélgetések 

Landman Gáborral, a helyi rendőrök megpróbáltak Landman Gábornak információt szolgáltatni az általános 

eljárásmódra vonatkozóan abban az esetben, ha valaki panaszt tesz egy szabálysértési jegyzőkönyv ellen. Todoran 

Silviu Ciprian azt nyilatkozta: „Landman Gábor angol nyelven – a jelenlétemben – információt kért egy szabálysértési 



jegyzőkönyvre vonatkozóan, amelyben egy másik személyt bírságoltak meg”. 

Todoran Silviu Ciprian nyilatkozata szerint kiderül, utólag tudta meg a munkatársaitól, hogy Landman Gábor 

azt kérte a Helyi Rendőrség szolgálatos tisztjétől, hogy hozzanak neki egy tolmácsot, amire azt a választ kapta, legyen 

türelemmel pár percig, mert jön majd valaki, aki tud magyarul. Todoran Silviu Ciprian emellett még azt nyilatkozta: 

„úgy én, mint kollégáim megkérdeztük tőle angolul, milyen minőségben igényli ezeket az információkat, amire 

Landman Gábor felmutatott egy igazolványt, amelyről azt mondta, hogy holland újságíró... e beszélgetés közben jött be 

az irodába az Intervenciós Osztály vezetője, Şuvagău Sorin, aki megkérdezte tőlünk, mi történik, és elmondták neki, 

hogy Landman Gábor azt kéri, hogy magyarul beszélhessen, Şuvagău pedig hozott egy kollégát a Szociális Gondozási 

Osztályról, akinek a nevét nem tudom, és aki beszél magyarul... Megjegyzem, hogy mind a köztem és a kollégáim, 

illetve Landman Gábor közötti társalgás során, mind a Landman Gábor és a Szociális Gondozási Osztályról átjött 

személy közti társalgás során, Landman Gábor felváltva használta az angol és magyar nyelvet, ami nagyon 

megnehezítette a vele való kommunikációt. Nekem személy szerint nagyon furcsának tűnt, hogy egy holland 

állampolgár angol nyelven azt kéri, hogy magyarul közöljenek vele információkat, amelyeket angolul is megkaphatott 

volna, és amelyeket utólag megkapott magyar nyelven Şuvagău Sorintól a Szociális Gondozási Osztályon dolgozó 

személy tolmácsolásán keresztül.” 

Todoran Silviu Ciprian nyilatkozatának tartalmából még kiderül, hogy nem látta, hogy a sértett 

személlyel durváskodtak vagy vele szemben bármilyen erőszakot alkalmaztak volna, és hogy a testén nem 

voltak külsérelmi nyomok. 
A beszélgetéssel kapcsolatban, amelyet Şuvagău Sorin a Szociális Gondozási Osztályon dolgozó személy – 

akit a nyomozás során Balog Péter személyében azonosítottak – közvetítésével folytatott a sértett személlyel, Todoran 

Silviu Ciprian azt nyilatkozta, hogy Landman Gábor emelt hangon, angol nyelven válaszolt. 

Todoran Silviu Ciprian azt nyilatkozta továbbá, hogy a helyszínre érkezett két rendőr a Marosvásárhelyi 

Rendőrségről, ő pedig akkor távozott az irodából, és folytatta szolgálati feladatai ellátását, és elhagyta az épületet, 

amelyben a Helyi Rendőrség Osztály működik, úgyhogy nem tudja, mi történt ezt követően. Todoran Silviu Ciprian 

nyilatkozatából még kiderül, tudomása van arról, hogy Landman Gábor ellen Florea Florin szabálysértési büntetést rótt 

ki, de nem tudja, pontosan milyen szabálysértésért, sem azt, hogy milyen körülmények között – az időpont és módozat 

tekintetében – állították ki a jegyzőkönyvet. A nyomozó szerv által feltett kérdésre, hogy Landman Gábor kezéből 

elvettek-e okmányokat vagy iratokat, valamint hogy ellenőrizték-e a fényképezőgépét, mobiltelefonját vagy a nála lévő 

csomagok tartalmát, Todoran Silviu Ciprian azt nyilatkozta, hogy az ő jelenlétében nem vettek el tőle semmilyen 

tárgyat, írást vagy dokumentumot. 

Az ügyben elvégzett ellenőrzésekből kiderült, hogy a Marosvásárhelyi Rendőrségtől a helyszínre irányították a 

Năznean Cristian vezető rendőrfőközegből és Magos Radu törzsőrmesterből álló egységet, később a helyszínre 

irányították Ţintoşan Mircea vezető rendőrfőközeget is. 

Năznean Cristian vezető rendőrfőközeg nyilatkozatából kiderül, hogy 2013 decemberének egyik napján, 

amikor szolgálatot teljesített a Marosvásárhelyi Rendőrség Közrendészeti osztálya keretében, egy csendőr kíséretében, 

akinek a nevére nem emlékszik, a Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség székhelyére irányították, a Dózsa György (Gh. 

Doja) utcába, ahonnan egy konfliktust jeleztek, amelyben egy idegen állampolgár is részt vett. Az említett intézmény 

székhelyén a Helyi Rendőrség szolgálatos tisztje beszámolt neki, hogy egy idegen állampolgár békétlenkedő 

magatartást tanúsított az intézmény székhelyén, amiért bevezették egy helyiségbe, hogy törvényes intézkedéseket 

foganatosítsanak. Năznean Cristian azt nyilatkozta továbbá, hogy a Rendőrség szolgálatos tisztjével együtt az illető 

helyiségbe ment, ahol azt tapasztalta, hogy bent egy hímnemű személy tartózkodott, akiről azt a tájékoztatást kapta, 

hogy ez az a személy, aki békétlenkedő magatartást tanúsított. Năznean Cristian még elmondta, hogy abban a 

helyiségben tartózkodott még, emlékezete szerint, 4 vagy 5 helyi rendőr, valamint egy további hímnemű személy, 

aki nem tartozik a Helyi Rendőrség szervezetéhez, és aki abban az épületben dolgozik – ez a személy tudott 

magyarul. 
Năznean Cristian nyilatkozatából még kiderül, hogy a helyiségben tartózkodó helyi rendőrök tájékoztatták, 

hogy a Helyi Rendőrség székhelyén tanúsított békétlenkedő magatartása miatt az illető személyre, aki külföldi 

állampolgár, szabálysértési bírságot róttak ki. 

Năznean Cristian azt nyilatkozta továbbá: „az alatt az idő alatt, amíg az illető helyiségben tartózkodtam, tanúja 

voltam egy magyar nyelven folyó beszélgetésnek a idegen állampolgár és a helyi rendőrök között, amelyet a magyar 

nyelven tudó személy tolmácsolt. Már nem emlékszem, miről folyt a beszélgetés, homályosan emlékszem, hogy az 

idegen állampolgár talán azt állította, hogy megütötték vagy megbilincselték a helyi  rendőrök, de nem emlékszem, 

hogy láttam-e látható külsérelmi nyomokat a testén. Tekintettel arra, hogy én nem tapasztaltam szabálysértést vagy 

bűncselekményt, az idegen állampolgár pedig elhagyta a Helyi Rendőrség székhelyét, távoztam a helyszínről... 
jelenlétemben az illető személy ellen testi vagy szóbeli erőszakot nem alkalmaztak.” 

A szabálysértési bírságolási jegyzőkönyvre vonatkozóan, Năznean Cristian azt nyilatkozta, nem emlékszik 

pontosan, megemlítve, hogy kiállítottak egy szabálysértést megállapító jegyzőkönyvet, de mivel a részletekre nem 

emlékszik, nem tudja megmondani, hogy a jegyzőkönyvet felolvasták-e vagy átadták-e az idegen állampolgárnak vagy 

nem. Ugyanő még elmondta: „Én az idegen állampolgárral valóban folytattam egy beszélgetést a magyar nyelven 

beszélő személy közvetítésével, akit korábban említettem, de nem emlékszem, mivel volt elégedetlen az illető.” 

Năznean Cristian azt nyilatkozta, hogy a csendőr, akivel együtt járőrözött, nem jött be a Helyi Rendőrség 

székhelyére, hanem az autóban várakozott, amit Magos Radu csendőr nyilatkozatában megerősített. 



Kihallgatásra került Ţintoşan Mircea – rendőrközeg a Marosvásárhelyi Rendőrség Közrendészeti 

Osztálya keretében – is, az általa nyilatkozottakból kiderül, hogy 2013-ban a karácsonyi ünnepek előtt valamelyik 

nap, amikor szolgálatban volt, a Marosvásárhelyi Rendőrség szolgálatos tisztje a Helyi Rendőrség székhelyére 

irányította, ahonnan egy idegen állampolgárral kapcsolatos eseményt jelentettek. 
A helyszínen Ţintoşan Mircea azt tapasztalta, hogy a Helyi Rendőrség szolgálatos tisztjének a szobája előtti 

hallban egy hímnemű személy tartózkodott, aki magyarul beszélt, és amikor megkérdezte a magyarul beszélő személyt, 

hogy mi a baja, az illető magyar nyelven azt állította, hogy a Helyi Rendőrség munkatársai bántalmazták az intézmény 

székhelyén. Ţintoşan Mircea azt nyilatkozta továbbá: „megjegyzem, hogy a helyszínen tartózkodott egy férfi, aki 

tudott magyarul, és aki lefordította nekem az illető személy által mondottakat, és ennek a férfinak a közvetítésével 

megmondtam az illetőnek, hogy előzetes magánindítványt tehet az általa elmondottakkal kapcsolatban. A magyar 

nyelven beszélő személyt ... a jelenlétemben nem azonosították” 

A nyomozó szerv által feltett kérdésre, hogy az illető személy testén vagy arcán voltak-e vagy nem 

látható külsérelmi nyomok, Ţintoşan Mircea azt nyilatkozta, nem vette észre, hogy külsérelmi nyomok lettek 

volna az illetőnek a testén vagy az arcán, és hogy az ő jelenlétében az illető személy ellen sem testi, sem 

szóbeli erőszakot nem alkalmaztak. 
Tekintettel arra, hogy a sértett személy, Landman Gábor nyilatkozatából kiderül, hogy fényképről fel tudná 

ismerni a személyeket, akik 2013.12.24-én részt vettek a Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség Osztályon a 

megbilincselésében, sor került egy fénykép alapján való azonosításra. Az ügyben összeállított jegyzőkönyv tartalma 

szerint, a sértett személy a fényképeken rámutatott Florea Florinra, megjegyezve, hogy ez az a személy, akitől a Helyi 

Rendőrség székhelyének a bejáratánál magyar és angol nyelven segítséget kért, és aki azt válaszolta, hogy a hivatalos 

nyelv a román. Ugyanannak a jegyzőkönyvnek a tartalmából még kiderül, hogy a sértett személy a 6. számú 

fényképen szereplő személyt – amelyen, a fénykép hátlapján szereplő adatok szerint, Bândilă Ioan Dorin látható 

– azonosította, mint azt, aki megbilincselte, megjegyezve ugyanakkor, hogy ez a személy kivette a kezéből az 

anyanyelven való értekezésre vonatkozó törvényeket tartalmazó könyvet, és eltépte. 
A 7. számú fényképen szereplő személyről – aki a fénykép hátoldalán szereplő adatok szerint Şuvagău Sorin – 

a sértett személy, Landman Gábor azt nyilatkozta, hogy ő az, aki utólag bejött a helyiségbe, amelybe bevitték. 

Ugyanakkor a sértett személy azt nyilatkozta, hogy ez a személy két másik személlyel együtt jött be az irodába, akik 

körül az egyik Balog Peti, a másik pedig egy rendőr, aki a Román Rendőrség egyenruháját viselte. Landman Gábor 

még elmondta, hogy Suvagău Sorin tört magyarsággal megkérdezte, honnan tud egy holland magyarul. 

Az 1. számú fényképen látható személyre – aki a fénykép hátoldalán szereplő adatok szerint Costin Viorel – 

vonatkozóan a sértett személy elmondta, az nem lehet más, mint Vlasa Dan, aki a bejáratnál, közvetlenül a sorompó 

mögött állt. A 3., 4. és 5. számú képen látható személyekről Landman Gábor azt nyilatkozta, hogy nem ismeri 

őket, de lehetséges, hogy jelen voltak, valamint azt, hogy ezekkel nem beszélgetett. 

A 2. számú fényképen szereplő személyről – Florea Florin – a sértett személy még elmondta, hogy a 

helyiségben tartózkodó többi személy kizárásával, ő az a személy, aki hátba verte, és a 6. számú fényképen 

látható személy – a fénykép hátlapján szereplő adatok szerint Bândilă Ioan Dorin – előtte állt az ütés pillanatában. 
 

Az ügyben lefolytatott teljes bizonyítási eljárással kapcsolatban szükséges a következő megjegyzéseket tenni: 

Egy személy bűnösségét nem lehet kisebb vagy nagyobb valószínűséggel megállapítani, teljes bizonyosságra 

van szükség. Továbbá, az ártatlanság vélelmének egy másik jellemzője az lenne, hogy a büntetőjogi felelősségre vont 

személy ártatlanságára vonatkozó bizonyítékok értelmezése során a nyomozó szerv célja az igazság megállapítása, 

ami a bizonyosság meglétét feltételezi. Amennyiben nincs bizonyosság azokra a tettekre és helyzetekre vonatkozóan, 

amelyeket a bűnügyi nyomozó hatóság a bizonyítékok értelmezése alapján meghatároz, addig nem lehet igazságról, 

valamint bűnösségről beszélni. 

 

A Landman Gábor által megfogalmazott büntetőpanaszra, valamint az eredeti panaszhoz csatolt 

kiegészítésekre vonatkozóan, megállapítható, hogy a következő büntetőjogi jogszabályi előírások vonatkoznak ezekre 

(Büntetőtörvénykönyv,  286/2009. sz. Törvény): 

 

205. cikk 

Törvénytelen fogvatartás 

(1) Egy személy törvénytelen fogvatartása egy évtől 7 évig terjedő börtönbüntetéssel büntetendő. 

(2) Fogvatartásnak számít egy olyan személy elrablása is, aki képtelen akaratát kinyilvánítani vagy 

védekezni. 
271. cikk 

Az igazságszolgáltatás akadályozása 

(1) Az a személy, aki, miután figyelmeztették cselekedeteinek következményeire vonatkozóan: 

... 

b) megtagadja, hogy a bűnügyi nyomozó hatóság, a bíróság vagy a csődbiztos rendelkezésére bocsássa, 

összességükben vagy részben, a birtokában lévő adatokat, információkat, iratokat vagy javakat, amelyeket 

kifejezetten kértek tőle, a törvény értelmében, egy ügy megoldása érdekében, 3 hónaptól egy évig terjedő 

börtönbüntetéssel vagy pénzbüntetéssel büntetendő. 



296. cikk 

Visszaélésszerű magatartás 

(1) Sértő kifejezések használata egy személlyel szemben a szolgálati feladatait végző személy által egy hónaptól 6 

hónapig terjedő börtönbüntetéssel vagy pénzbüntetéssel büntetendő. 

(2) A fenyegetés vagy megütés vagy egyéb erőszakos cselekedet, amelyet az (1) bekezdés körülményei közt 

követnek el, a törvény által az illető bűncselekményre előírt büntetéssel sújtandó, egyharmaddal megnövelt 

különleges határértékekkel. 

297. cikk 

Szolgálati visszaélés 

(1) Annak a köztisztviselőnek a tette, aki szolgálati hatáskörének ellátása során nem hajt végre egy 

intézkedést vagy hibásan hajtja azt végre, és ezzel egy természetes személynek vagy egy jogi személynek kárt 

okoz vagy megsérti annak törvényes jogait vagy érdekeit, 2 évtől 7 évig terjedő börtönbüntetéssel és a 

köztisztviselői tisztség ellátása jogának megvonásával büntetendő. 

(2) Ugyanúgy büntetendő annak a köztisztviselőnek a tette, aki szolgálati hatáskörének ellátása során 

korlátozza valamely személy valamely jogának gyakorlását, vagy nemzetiségi, etnikai .... alapon hátrányos 

helyzetet teremt számára... 

321. cikk 

Közhivatalnok által elkövetett közokirathamisítás 

(1) Egy közokirat meghamisítása szerkesztése során egy közhivatalnok által, szolgálati hatáskörének ellátása 

során, a valóságnak nem megfelelő tények vagy körülmények tanúsítása vagy egyes adatok vagy körülmények 

tudatos kihagyása által, egy évtől 5 évig terjedő börtönbüntetéssel büntetendő. 
369. cikk 

Gyűlöletre vagy diszkriminációra való felbujtás 

A nyilvánosságnak a személyek egy kategóriája elleni gyűlöletre vagy diszkriminációra való felbujtása, bármilyen 

eszközzel, 6 hónaptól 3 évig terjedő börtönbüntetéssel vagy pénzbüntetéssel büntetendő. 

439. cikk 

Emberiség elleni bűncselekmények 

(1) A következő tettek valamelyikének elkövetése, egy civil lakosság ellen indított általános vagy szisztematikus 

támadás keretében: ... 

j) egy csoport vagy egy adott közösség üldözése, az alapvető emberi jogok megvonásával vagy ezen jogok 

gyakorlásának súlyos korlátozásával, politikai, faji, nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, szexuális alapon, vagy egyéb, 

a nemzetközi jogban megengedhetetlenként elismert szempontok függvényében; 

... 

(2) Ugyanúgy büntetendők az (1) bekezdésben felsorolt tettek, amelyeket egy faji csoportnak egy másikkal 

szembeni szisztematikus elnyomását és uralását szolgáló intézményesített rendszerben követnek el, az illető rendszer 

fenntartása érdekében. 

 

A fogvatartás, visszaélésszerű magatartás és szolgálati visszaélés bűncselekményeire vonatkozóan: 
A helyi rendőrség tevékenységét szabályozó jogszabályokat elemezve, megállapítjuk, hogy az újraközölt 

155/2010.07.12. sz. Törvény 20 cikke 1. bek. f) pontja értelmében, jogkörének gyakorlása során, a törvénynek 

megfelelően, a helyi rendőrnek jogában áll erőszakot alkalmazni, a törvény által megszabott feltételekkel, az erőszak 

alkalmazását indokoló tényállással arányosan, a jogköre gyakorlása során adott utasítások be nem tartása esetén, 

ugyanazon törvénycikk g) pontjának megfelelően pedig, jogában áll igazoltatni és meghatározni a személyazonosságát 

azoknak a személyeknek, akik megszegik a törvényes rendelkezéseket, vagy arra mutató jelek vannak, hogy egy 

törvénybe ütköző tettet készítenek elő vagy követtek el. 

Ugyanakkor, ugyanazon jogszabály és törvénycikk h) pontjának rendelkezései szerint, a helyi rendőrnek 

jogában áll a helyi rendőrségnek vagy a Román Rendőrség területi egységeinek/szervezeteinek székhelyére 

vezetni azokat a személyeket, akik cselekedeteikkel veszélyeztetik a személyek testi épségét, egészségét vagy 

életét, a közrendet vagy egyéb társadalmi értékeket, valamint a törvénytelen cselekedetek elkövetésével 

gyanúsított személyeket, akiknek a személyazonosságát nem lehetett a törvény szerint megállapítani. Az ezekbe a 

kategóriákba tartozó személyek helyzetének tisztázását és esetenként a törvény által előírt intézkedések meghozatalát 

a személy kézrekerítésétől számított legtöbb 12 órán belül kell elvégezni, adminisztratív intézkedésként. 

A 155/2010.07.12. sz. Törvény 24. cikke 1. bekezdésében foglalt rendelkezések vizsgálatából még 

megjegyezzük, hogy a közrendet és csendet megzavaró személyeknek az erőszakos cselekedetektől való elriasztása, 

azok megakadályozása és semlegesítése érdekében, amennyiben ezeket nem lehetett egyéb módszerekkel elhárítani 

vagy megszüntetni, a helyi rendőrök alkalmazhatnak bilincseket, valamint egyéb ártalmatlanná tételi eszközöket, 

amelyek nem veszélyeztetik az életet és nem okoznak súlyos testi sérülést. 

Ugyanazon cikk 2. bek. b) pontja előírja, hogy az (1) bekezdésben említett eszközök használhatók azok 

ellen a személyek ellen, akik törvénytelenül lezárnak közutakat, megpróbálnak behatolni, jogtalanul behatolnak 

vagy megtagadják a távozást a közhatóságok székhelyéről, politikai pártok, köz- vagy magánintézmények és 

szervezetek székhelyéről, bármilyen módon veszélyeztetik ezeknek vagy ezek személyzetének az épségét vagy 

biztonságát vagy megzavarják a tevékenység normális menetét. 



Ezek szerint, az ügyben lefolytatott bizonyítási eljárás figyelembe vételével, megállapítjuk, hogy az 

ügyben nem teljesülnek a törvénytelen fogvatartás bűncselekmény tényálladéki elemei. 

A sértett személlyel szembeni feltételezett erőszakos cselekedetek vagy sértő kifejezések használatára 

vonatkozóan, a bizonyítási eljárás anyagaiból megállapítjuk, hogy ezek nem léteznek, a sértett személy 

ártalmatlanítására vonatkozóan pedig, amely lato sensu erőszakként lehetne értelmezhető, ezt (az 

ártalmatlanítást) a törvényes rendelkezések betartásával követték el. Ezekből a megállapításokból következik, hogy 

a visszaélésszerű magatartás bűncselekmény tényálladéki elemei sem teljesülnek. 

A szolgálati visszaélés bűncselekménye tekintetében megállapítjuk, hogy az ügyben a Marosvásárhelyi Helyi 

Rendőrség munkatársai az ügyben alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően jártak el, ez a tény ezen 

bűncselekményre vonatkozóan a Büntető eljárási törvénykönyv 16. cikke 1. bek. b. pont I. tétele rendelkezéseinek 

alkalmazhatóságát is magával vonja. Ugyanakkor, a szabálysértési jegyzőkönyv közlésének elmulasztásával 

kapcsolatban megállapítottuk, hogy objektív okokból nem került sor a Landman Gábor holland állampolgár nevére 

kiállított bírságolási jegyzőkönyv – konkrétan a PC sorozat 2955/2013.12.24. sz. szabálysértési bírságolási 

jegyzőkönyv – kiküldésére a törvényes határidőn belül, mivel a szabálysértés elkövetésének napján a fentnevezett 

személy megtagadta, hogy jelen maradjon a bírságolási jegyzőkönyv kiállításánál, és a Landman Gábor lakcímére 

vonatkozó konkrét adatok hiányában a fent említett jegyzőkönyvet nem kézbesítették, a módosított 2/2001. sz. 

Kormányrendelet 26 (3) cikke alapján. 

A sértett személy által hivatkozott igazságszolgáltatás akadályozása bűncselekménnyel kapcsolatban, arra 

vonatkozóan, hogy a szabálysértési bírságolási jegyzőkönyvhez mellékelt jelentéseket összeállító rendőrközegek a 

valóságnak nem megfelelő tényállásokat állítottak, az ügyben alkalmazott teljes bizonyítási eljárás viszonylatában 

megállapítjuk, hogy ez nem létezik, mert az ügyben kihallgatott személyek igazolták azt, hogy a sértett személy 

békétlenkedő magatartást tanúsított, és megtagadta az intézmény székhelyének elhagyását. 

Ami a közhivatalnok által elkövetett közokirathamisítás bűncselekményt illeti, a 2955/2014.12.24. sz. 

szabálysértési bírságolási jegyzőkönyvre vonatkozóan szükségesek a következő megjegyzések: 
A 61/1991. sz. Törvény 2013.12.24-én hatályban lévő változatának 3. cikke 12. pontja szerint, szabálysértést 

képez a következő tettek bármelyikének elkövetése, amennyiben nem olyan körülmények között követik el őket, hogy 

a büntetőtörvény értelmében bűncselekménynek számítsanak: a központi és helyi közhatóságok, közintézmények, 

oktatási intézmények székhelyére és az ezekhez tartozó, bármilyen rendeltetésű helyiségekbe, közhasznú társaságok, 

gazdasági társaságok, pártok vagy egyéb politikai szervezetek, kormányzati és nemkormányzati szervezetek, más 

államok nagykövetségének és külképviseletének, nemzetközi szervezetek Románia területén található székhelyére 

való, a belépés törvényes szabályainak megszegésével való behatolás, valamint a nagykövetségek és külképviseletek 

területének vagy az ezek határain belül fekvő területeknek jogtalan elfoglalása vagy elhagyásuk megtagadása a 

rendfenntartó erők kérésére; 

A fentiekben említett jegyzőkönyvben rögzített szempontokat az ügyben alkalmazott teljes bizonyítási eljárás 

megerősítette arra vonatkozóan, hogy a sértett személy megtagadta az intézmény székhelyének elhagyását, sőt, a 

segédkező tanú is. 

Meg ha elfogadjuk is annak lehetőségét, hogy a segédkező tanú nem érzékelte ex propribus sensibus azt, 

hogy a sértett személy megtagadta a szabálysértési jegyzőkönyv aláírását, megemlítendő, hogy a 2/2001. sz. 

Kormányrendelet 19. cikke szerint, a jegyzőkönyv minden oldalát aláírja a megállapító közeg és a szabálysértő. 

Amennyiben a szabálysértő nincs jelen, megtagadja az aláírást vagy nem tudja aláírni a jegyzőkönyvet, a 

megállapító közeg megjegyzésben rögzíti ezeket a körülményeket, amelyeket legalább egy tanúnak meg kell 

erősítenie. Ebben az esetben a jegyzőkönyvnek a tanú személyazonossági okmányában szereplő személyi 

adatokat és a tanú aláírását is tartalmaznia kell. Nem szerepelhet tanúként egy másik megállapító közeg. Tanú 

hiányában a megállapító közeg részletezi az okokat, amelyek a jegyzőkönyvnek ilyen módon való kiállításához 

vezettek. 

Amennyiben a segédkező tanú nem tapasztalta közvetlenül azt, hogy a szabálysértő megtagadta a 

szabálysértési bírságolási jegyzőkönyv aláírását, úgy értékeljük, anélkül, hogy az igazságszolgáltatási szervek szerepét 

átvennénk, hogy ez az esetleges szabálytalanság nem vonhatja maga után az irat abszolút semmisségét, így tehát az irat 

megsemmisítéséhez az szükséges, hogy a kérelmező jogai sérüljenek, úgy, hogy a megsemmisítést az utóbbi jogainak 

védelme szükségessé tegye. Az ügyben ilyen jogsérelem nem létezik, egyik fél sem tagadja, hogy a jegyzőkönyvet a 

kérelmező távollétében, a Helyi Rendőrség intézményének székhelyén állították ki. A segédkező tanú szerepe viszont 

éppen az, hogy tanúsítsa a körülményeket, amelyek közt a szabálysértési jegyzőkönyvet készítették, amely 

körülményekből más szempontok is következhetnek, amelyek egy szabálysértési panasz igazságos megoldásához 

vezethetnek. Következésképpen, amennyiben a segédkező tanú nem tapasztalta közvetlenül azt, hogy a sértett személy 

megtagadta a jegyzőkönyv aláírását, úgy ítéljük meg, hogy a 19. cikk által óvott érdek csakis sajátos jellegű lehet, és 

így alkalmazhatók a relatív semmisségre vonatkozószabályozások, amelyek keretében meg kell állapítani, hogy az 

ügyben sérültek-e valamely személy jogos érdekei oly módon, hogy azt csak az irat semmissé nyilvánításával lehet 

jóvá tenni, viszont a jelen ügyben megfigyelhető, hogy a szabálysértés megléte és az elkövetésének vétkességi formája 

minden kétségen felül bizonyított, valamely szabálysértés megállapításának és büntetésének eljárásrendi szempontjai 

pedig nem olyan jellegűek, hogy, megszegésük esetén, meglétét kétségessé tennék. 

Így a közhivatalnok által elkövetett közokirathamisítás bűncselekményére vonatkozóan alkalmazhatók a 

BET 16. cikke 1. bek. b pontjának rendelkezései. 



A gyűlöletre vagy diszkriminációra való felbujtás bűncselekményére vonatkozó vádról a bizonyítási 

eljárás megállapításaihoz viszonyítva úgy értékeljük, hogy nyilvánvalóan alaptalan és túlzott, mivel a helyi 

rendőrök magatartása a törvény által megszabott határok között maradt, és biztosították a sértett személy számára 

a lehetőséget, hogy magyarul fejezze ki magát. 

A Btk. 439. cikke 1. bek. j esetében meghatározott bűncselekményre vonatkozóan, a BET 38. cikke 1. 

bek. a) pontja rendelkezéseivel összevetve, megjegyezzük, hogy ez a Marosvásárhelyi Fellebbviteli Bíróság 

hatáskörébe tartozik, ezért elrendeljük az ügytől való különválasztását, és az illetékes Ügyészségnek való 

átadását. 

A fentiek értelmében, a BET 315. cikke 1. bek. b) pontja és 5. bekezdése, valamint a BET 16. cikke 1. 

bek. a, b) pontja, a BET 63. és 46. cikke alapján 

ELRENDELEM 

 

1. A fenti számú ügy megszüntetését a következő bűncselekmények elkövetésére vonatkozóan: 

1) Törvénytelen fogvatartás, a Btk. 205. cikke 1., 2. bek. szerint, 

2) Az igazságszolgáltatás akadályozása, a Btk. 271. 1. bek. b pontja szerint, 

3) Visszaélésszerű magatartás a Btk. 296. cikke 1. és 2. bek. szerint, 

4) Szolgálati visszaélés a Btk. 297. cikke 1. és 2. bek. szerint, 

5) Közhivatalnok által elkövetett közokirathamisítás, a Btk. 321. cikke szerint, 

6) Gyűlöletre vagy diszkriminációra való felbujtás, a Btk. 369. cikke szerint, és 

7) a Btk. 38. cikke 1. és 2. bek. alkalmazásával 

2. A Btk. 439. cikke 1. bek. j pontjában és 2. cikkében meghatározott emberiség elleni bűncselekmény 

elkövetésére vonatkozó ügy különválasztását, az így különválasztott ügynek a Marosvásárhelyi 

Fellebbviteli Bíróság melletti Ügyészségnek való továbbítását a hatáskörben való megoldás 

érdekében (e célból másolat készül a teljes iratcsomóról). 

3. Az 50 lej összegű bírósági költséget az állam viseli, a BET 275. cikke 5. bek. és 275. cikke 3. bek. 

alapján. 

4. A határozat közlésre kerül. 

 

Ügyész 

Obreja Dan Alin 

olvashatatlan aláírás sk. 

Bélyegző: Legfőbb Ügyészség – Marosvásárhelyi Bíróság melletti Ügyészség 


