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   „Menyhárt Gabriella Éva” ügyvédi iroda – 
„Európai ügyvéd”, a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja 

Nagyvárad (Oradea), Primăriei u. 21/2., Bihar (Bihor) megye 
telefon: 0040747409424, 0036-70-243.9982, 
e-mail: gabriella.menyhart@yahoo.com, gabriella@menyhart.ro  

honlap: www.menyhart.ro  

 

Címzett:  

MAROSVÁSÁRHELYI BÍRÓSÁG MELLETTI ÜGYÉSZSÉG 

 ÜGYSZÁM: 28/P/2014 

 

Alulírott LANDMAN GÁBOR képviseletében MENYHÁRT Gabriella 

Éva ügyvéd, peres eljárás céljára választott kézbesítési címe: Menyhárt 

Gabriella Éva ügyvédi iroda, Nagyvárad (Oradea), Primăriei u. 21/2., 

Bihar (Bihor) megye, benyújtom a következő 

 

   KÉRELMET ÉS BŰNÜGYI FELJELENTÉST 

 

Kérem, hogy a jelen ügyben lefolytatandó bűnügyi 

nyomozás során vegyék figyelembe a Marosvásárhelyi Helyi 

Rendőrség által elkövetett alábbi törvénytelenségeket is: 

 

Az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál a rendőrök 

visszaélése által az alulírott elleni diszkrimináció megállapítására 

vonatkozó kérelmével kapcsolatos 9/2014. sz. ügyben benyújtott 

állásfoglalásában a Helyi Rendőrség rámutatott, hogy alulírottat a PC 

sorozat 2955 számú, 2014. december 24-én kiállított jegyzőkönyvvel 

szabálysértésért megbírságoltak!!! Ezt a jegyzőkönyvet, vagyis az általam 

elkövetett szabálysértésként megállapított tettet április 15-éig a 

panaszomban szereplő intézmény és rendőrök nem hozták 
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tudomásomra. Az alperes álláspontjának elolvasásakor láttam, hogy erre 

a szabálysértési jegyzőkönyvre hivatkozik, megszegve ezzel az esetleges 

szabálysértés megállapításával kapcsolatban előírt kötelezettségeit, 

valamint alulírott ártatlanságának vélelmét, az Európai Emberi Jogi 

Egyezmény 6. cikke biztosít.  

 

Nevezett intézmény azon magatartása, hogy alulírottat 

megvádolja egy másik közintézmény előtt, hogy nyilvánosan – 

az ODET (CNCD) 9/2014. sz. ügyében – hivatkozik azon 

jegyzőkönyvben megállapított „bűnösségemre”, amelyet 

semmilyen módon nem hoztak alulírott tudomására, 

NEMZETISÉGI ÉS NYELVI ALAPON ELKÖVETETT SZOLGÁLATI 

VISSZAÉLÉS, amely a Büntetőtörvénykönyv 297. cikke 2. 

bekezdése szerint büntetendő.  

Ugyanakkor azáltal, hogy a jegyzőkönyvben foglalt tettet 

és a jegyzőkönyvet nem közölte velem, súlyosan és 

nyilvánvalóan megszegte védelemhez való jogomat, különös 

tekintettel arra, hogy egy másik közintézmény előtt hivatkozott 

„elmarasztalásomra”. 

 

Kérem kiterjeszteni a bűnügyi nyomozást az itt előadott 

eseményekre és a helyi rendőrség intézménye és rendőrei 

utólagos magatartására is, amelyek kimerítik a nemzetiségi és 

nyelvi alapú szolgálati visszaélés bűncselekményének fogalmát. 

 

Mellékeljük a Helyi Rendőrség válaszát a kérésünkre, hogy 

közöljék ki számunkra a büntetést megállapító jegyző-
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könyvet!!!, amelyet a kiközléstől számított 15 napos törvényes 

határidőn belül megtámadtunk a Marosvásárhelyi Bíróságon. 

 

    LANDMAN GÁBOR 

 képviseletében MENYHÁRT GABRIELLA ÉVA ügyvéd 

 

 

  ______________________________ 


