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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, 
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honlap: www.menyhart.ro  

 

Címzett:  

  MAROSVÁSÁRHELYI (TÂRGU MUREŞ) BÍRÓSÁG

  

  

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 

 

  KERESETET 

a következő alperes ellen: 

Marosvásárhely (Târgu Mureş) megyei jogú város, Helyi 

Rendőrség, székhelye: Marosvásárhely (Târgu Mureş) megyei 

jogú város, Gheorghe Doja u. 9., 540015, 

amelyben a 2013-ban módosított 2/2001. sz. kormányrendelet 31. 

és 32. cikke alapján, kérjük  

1. a PC sorozat 2955. számú, a Marosvásárhely (Târgu Mureş) 

megyei jogú város Helyi Rendőrsége által 2013.12.24-én kiállított 

jegyzőkönyv érvénytelenítését, 

2. 2 500 lej perköltség – ügyvédi munkadíj és költségek – 

megfizetését, 

a következők okán: 

    INDOKOK 
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I. Ténybelileg: 

2013. december 24-én, 11 órakor alulírott, egy holland újságíró 

társaságában, megjelentem a Marosvásárhelyi Helyi Rendőrségnél, hogy 

információkat kérjek egy aktuális ügyről. 

Magyar nyelven, udvariasan megkértem a kapust, hogy irányítson 

egy olyan köztisztviselőhöz – rendőrhöz –, aki beszéli a magyar nyelvet. 

Többször elismételtem kérésemet magyar, angol, holland és német 

nyelven, megmutattam neki a vonatkozó román jogszabályokat is, de a 

kapus nem volt hajlandó elirányítani egy magyarul beszélő rendőrhöz. 

Több percen keresztül ismételtem kérésemet – hogy vagy beszéljen 

magyarul, vagy irányítson egy rendőrhöz, aki ismeri a magyar nyelvet –, 

de a kapus teljes mértékben megtagadta, hogy magyar nyelven 

értekezzen velem. 

Erről az esetről felvétel is készült, amelyet mellékelünk a jelen 

keresethez. 

Ismételt kérésem nyomán, hogy magyarul beszéljenek velem, 

megjelent 3 vagy 4 személy – rendőr –, akik erőszakkal elhurcoltak, 

bilincsbe vertek és bevittek egy szobába, ahol egyikük megkérdezte 

tőlem, hogy „forradalmat akarok-e”!!! Én fennhangon felolvastam az 

Alkotmány 120. cikke 2 bekezdését, és hivatkoztam a 215/2001. 

törvényre, az 1206/2001. sz. Kormányrendeletre, a Strasbourgi 

Keretegyezményre, a Románia és Magyarország közötti együttműködési 

és jószomszédsági szerződésre és a Regionális Nyelvek Európai 

Kartájára. 
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Az egyik rendőr kitépte a törvénykönyvet a kezemből, és 

kijelentette, hogy Romániában nincsenek ilyen törvények. Megpróbálta 

eltépni a könyvet, de nem sikerült, mert a könyv borítója túl vastag volt. 

A rendőr nagyon dühösnek tűnt, a hangulat egyre agresszívabbá 

vált. Ezután valamelyikük becsukta az ablakot, és sötétség lett, és ebben 

a pillanatban egy erős, nagy ütést éreztem a hátamon. 

Ezután átkutatták a táskámat, fényképezőgépemet és személyi 

tárgyaimat. 

Ebben a pillanatban belépett két rendőr, ezek közül az egyik 

zavartan megkérdezte tőlem, hogy lehetséges, hogy valaki, aki magyarul 

beszél, nem tud románul is. Azt válaszoltam neki, hogy holland 

állampolgár vagyok, és nem ismerem a román nyelvet, azért jöttem 

Romániába, hogy szolgáltatást nyújtsak egy hollandiai rádióadó számára, 

vagyis magyar nyelvről holland nyelvre tolmácsoljak, tekintettel arra, 

hogy Hollandiában hites fordító vagyok, a benyújtott bizonyító iratoknak 

megfelelően. 

Ezt követően elkérték a személyazonossági iratomat, és kivezettek 

a kapuhoz, majd jómagam azonnal panaszt tettem a Marosvásárhelyi 

Rendőrségnél erről az ügyről. A fentiekkel ellentétben, a Marosvásárhelyi 

Rendőrségen, tekintve, hogy nem ismerem a román nyelvet, elvezettek 

egy alkalmazotthoz, aki ismerte a magyar nyelvet, neki elmagyaráztam, 

mi történt, és segítettek megfogalmazni a panaszt az alperes ellen. 

II. Jogi indokok – a. közösségi jogszabályok és b. hazai 
jogszabályok: 

II. a. Marosvásárhely (Târgu Mureş) megyei jogú város Helyi 

Rendőrsége egy dekoncentrált közintézmény, így érvényesek rá nézve a 

helyi közigazgatási törvény előírásai a magyar nyelv használatának 
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biztosítására a lakossággal való kapcsolattartásban azokban a 

megyékben és városokban, ahol a kisebbségi lakosság aránya 

meghaladja az összlakosság 20%-át. Marosvásárhely (Târgu Mureş) 

megyei jogú városban a magyar lakosság aránya 46,8%, a 2012-es 

népszámlálás adatai szerint. A 215/2001. számú helyi közigazgatási 

törvénybe foglalt, a valamely nemzeti kisebbségekhez tartozó 

állampolgároknak a helyi közigazgatásban való anyanyelv-használati 

jogának gyakorlásával kapcsolatos előírások végrehajtási utasításainak 

jóváhagyására vonatkozó 1206/2001. számú kormányhatározat 2. cikk 2. 

bekezdése és 8. cikk 1. és 2. bekezdése alapján „Az 1. cikkben 

megnevezett állampolgároknak joguk van a helyi közigazgatási 

hatóságokkal és azok saját apparátusával saját anyanyelvükön is 

értekezni, írásban vagy szóban.  

(2) A helyi közigazgatási hatóságok és ezek szakapparátusa kötelesek 

mind román nyelven, mind pedig anyanyelven megválaszolni a 

megkereséseket.  

Az a tény, hogy jómagam holland állampolgár vagyok, semmit sem 

változtat a tényálláson és a jogi helyzeten, tekintettel az Európai 

Törvényszék joggyakorlatára. Európai állampolgárként, amennyiben 

ugyanolyan helyzetben vagyok, mint egy magyar nemzetiségű román 

állampolgár, igényelhetem a magyar nemzetiségű román 

állampolgárokra vonatkozó jogszabályi rendelkezések alkalmazását. A 

jelen esetben teljes mértékben alkalmazandók az Európai Unió 

luxembourgi Bíróságának a Bickel és Franz C-274/1996 ügy kapcsán tett 

előírásai és megállapításai, amelyeket mellékeltünk, és amelyek 

kimondták: amennyiben azonos tényszerű körülmények között nem 
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adnak meg egy európai állampolgárnak egy jogot, amely a tagállam 

valamely állampolgárát megilleti, az diszkriminációnak minősül. Idézzük a 

fent említett ítélet szövegét: „A személyek szabad közlekedése és szabad 

letelepedése elvére alapozott Közösség esetében a személyek nyelvi 

jellegű jogainak és kedvezményeinek a védelme különösen fontos” 

(Mutsch ítélet, 1985. július 11., 137/84, Rec., 2681. o., 11. pont). 

A Cowan-ítélettel (1989. február 2., 186/87, Rec., 195. o., 10. 

pont) megtiltottak „bármely, állampolgársággal indokolt 

megkülönböztetést”, a Szerződés 6 cikke elrendeli, hogy a 

közösségi jog által szabályozott helyzetben lévő személyek és 

az adott tagállam polgárai teljesen egyenlő elbánásban kell, 

hogy részesüljenek. Tovább idézünk a fent említett ítéletből: „a 

közösségi jog által szabályozott helyzetek közé tartoznak 

különösen a szerződés 59. cikkében előírt szabad 

szolgáltatásnyújtási jog hatálya alá tartozó helyzetek”. A 

Bíróság joggyakorlata szerint, ez a jog magában foglalja a 

szolgáltatások haszonélvezőinek azon jogát, hogy egy másik 

államba utazzanak, és ott részesüljenek a szolgáltatásban (a 

fentebb idézett Cowan ítélet 15. pontja). Eszerint az 59. cikk 

hatálya alá tartozik a tagállamok minden olyan állampolgára, 

aki, anélkül, hogy a szerződés által biztosított bármely más 

szabadságjogot gyakorolna, egy másik tagállamba utazik 

valamely szolgáltatások igénybevétele céljából, vagy akinek 

joga van ilyen szolgáltatásokat igénybe venni. Ugyanazon ítélet 

16. pontja kimondja, hogy „ilyen értelemben, az Unió 

állampolgárainak azon lehetősége, hogy egy adott nyelven 

értekezzenek egy állam közigazgatási és igazságszolgáltatási 
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hatóságaival, ugyanazon feltételekkel, mint az illető tagállam 

állampolgárai, megkönnyíti a más tagállamban való szabad 

mozgás és tartózkodás jogának gyakorlását. ... 

Következésképpen... jogosultak diszkriminációmentes 

elbánásban részesülni az illető állam állampolgáraihoz 

viszonyítva, a Szerződés 6. cikke értelmében, az illető államban 

beszélt nyelvek használata tekintetében.” 

II. b. A tettnek az alperes általi megállapítására 

vonatkozóan: 

A jegyzőkönyv több szempontból is semmis: 

1. A jegyzőkönyvet a eseményeket követően, utólagosan 

„gyártották”, a rendőrök visszaélésének megalapozása céljából, 

alulírott nem voltam jelen a jegyzőkönyv 

megszerkesztésekor, a szabálysértésként rögzített 

tettet nem hozták tudomásomra, nem tájékoztattak, 

hogy jogom volna „kifogásokat” tenni a 2/2001. sz. 

Kormányrendelet 16. cikk 7. bekezdésének megfelelően, 

a semmisség terhe alatt. Annak bizonyítéka, hogy a rendőrök 

által szabálysértésként rögzített tettet nem hozták 

tudomásomra, épp az a tény, hogy alulírott nem ismerem a 

román nyelvet, holland állampolgár vagyok, a holland és a 

magyar nyelvet ismerem, és nem volt jelen egyetlen hites 

fordító sem, aki tolmácsolta volna számomra a helyi rendőrség 

székhelyén történteket. Viszont az EJEB az Anghel kontra 

Románia ügyben hozott, 2007. október 4-i ÍTÉLETBEN 

(28183/03. sz. Kérelem), amely 2008.03.31-én vált jogerőssé, 

megállapította, hogy... „az illető eljárás egy bűnügyi 
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eljáráshoz hasonlítható”. Először is meg kell állapítani, hogy 

a rendelkezés, amelynek megszegését a felperesnek felróják, 

általános jellegű, és nem a személyek egy meghatározott 

csoportjára vonatkozik, hanem az összes állampolgárra; ez egy 

bizonyos viselkedésmódot ír elő, és a követelményt egy olyan 

szankcióval társítja, amely egyidejűleg próbál eltántorító és 

büntető szándékú lenni (mutatis mutandis, Öztürk kontra 

Németország, 1984. február 21-i Ítélet, A sorozat 73. sz., 53. 

cikk). A Bíróság emlékeztet, hogy bűnügyi tárgykörben a 

bizonyítékok szolgáltatásának kérdéskörét az Európai Emberi 

Jogi Egyezmény 6. cikke 2. és 3. bekezdése tükrében kell 

vizsgálni. Az első az ártatlanság vélelmét szentesíti. 

Előírja, többek között, hogy feladatuk teljesítése során a bíróság 

tagjai ne induljanak ki abból az előre megalkotott véleményből, 

hogy a vádlott elkövette a neki tulajdonított tettet; a 

bizonyítás terhe a vádlót terheli, és a kétséget a vádlott 

javára kell alkalmazni!!!. Amúgy az eseményekről 

készült felvétel, amelynek a szövegét leírtam és 

mellékeltem a jelen keresethez, szintén bizonyítja, hogy 

szó sem volt arról, hogy tudomásomra hoztak volna 

valamely tettet, amely a törvény által abban a formában 

büntetendő szabálysértésnek számítana. Társam, a 

holland újságíró, szintén tanúsíthatja ezt, vagyis hogy 

nem hozták tudomásomra a tettet, amiért szabálysértési 

bírságban részesültem, sem román nyelven, amelyet 

nem értek, sem holland vagy magyar nyelven, amely 

nyelveken értek. 



8 

 

2. Az 1. pontban bemutatott, az EJEB által az Anghel kontra 

Románia ügyben közölt, a szabálysértési eljárás természetére 

vonatkozó megállapítása gondolatának folytatásaként, idézzük 

az Egyezmény 6. cikkét, amely előírja a következőket: 

« 1. Mindenkinek joga van arra, hogy ügyét a törvény által 

létrehozott független és pártatlan bíróság tisztességesen, 

nyilvánosan és ésszerű időn belül tárgyalja, és hozzon 

határozatot polgári jogi jogai és kötelezettségei megszegése 

tárgyában, illetőleg az ellene felhozott büntetőjogi vádak 

megalapozottságát illetően (...) 

2. Minden bűncselekménnyel gyanúsított személyt 

mindaddig ártatlannak kell vélelmezni, amíg bűnösségét 

a törvénynek megfelelően meg nem állapították. 

3. Minden bűncselekménnyel gyanúsított személynek 

joga van – legalább – arra, hogy: 

a) a legrövidebb időn belül tájékoztassák olyan nyelven, 

amelyet megért, és a legrészletesebb módon az ellene 

felhozott vád természetéről és indokairól; 

b) rendelkezzék a védekezésének előkészítéséhez szükséges 

idővel és eszközökkel; (...) 

d) kérdéseket intézzen vagy intéztessen a vád tanúihoz 

és kieszközölhesse, a mentő tanúk megidézését és 

kihallgatását ugyanolyan feltételek mellett, mint ahogy 

a vád tanúit megidézik, illetve kihallgatják; 
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Idézzük az Anghel kontra Románia ítéletet: (...) » A tárgyban 

fennálló következetes joggyakorlatából kiemelt kritériumok 

tükrében (lásd, egyebek között: Ezeh és Connors kontra Nagy-

Britannia Egyesült Királysága [GC], ügyszám: 39665/98. és 

40086/98, 120. bekezdés, EJEB 2003-X), a Bíróság úgy ítéli 

meg, hogy a felperesre ténylegesen kirótt büntetés pénzbeli 

jellege, kis összege és az illető szabálysértést büntető törvény 

polgári jellege ellenére, az illető eljárás egy büntető 

eljáráshoz hasonlítható. Először is meg kell állapítani, hogy a 

rendelkezés, amelynek megszegését a felperesnek felróják, 

általános jellegű, és nem a személyek egy meghatározott 

csoportjára vonatkozik, hanem az összes állampolgárra; ez egy 

bizonyos viselkedésmódot ír elő, és a követelményt egy olyan 

szankcióval társítja, amely egyidejűleg próbál eltántorító és 

büntető szándékú lenni (mutatis mutandis, Öztürk, előzőleg 

idézve, 53 cikk). A Bíróság emlékeztet, hogy bűnügyi 

tárgykörben a bizonyítékok szolgáltatásának 

kérdéskörét a 6. cikk 2. és 3. bekezdése tükrében kell 

vizsgálni. Az első az ártatlanság vélelmét szentesíti. 

Előírja, többek között, hogy feladatuk teljesítése során a bíróság 

tagjai ne induljanak ki abból az előre megalkotott véleményből, 

hogy a vádlott elkövette a neki tulajdonított tettet; a bizonyítás 

terhe a vádlót terheli, és a kétséget a vádlott javára kell 

alkalmazni. Emellett tájékoztatnia kell az érdekelt felet arról, 

hogy milyen vádak képezik az eljárás tárgyát, hogy alkalmat 

adjon a védelme előkészítésére és bemutatására, és elegendő 

bizonyítékot kell szolgáltatnia, hogy megalapozza a bűnösségi 
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nyilatkozatot (Barberà, Messegué és Jabardo kontra 

Spanyolország, 1988. december 6-i ítélet, A sorozat, 146. sz., 

33. o., 77. bek.; Bernard kontra Franciaország, 1998. április 23-i 

ítélet, Ítéletek és határozatok gyűjteménye 1998-II, 879. o., 37. 

bek.)... » 

3. Annak bizonyítéka, hogy azt sem hozták tudomásomra, hogy 

kifogást emelhetek az eseményeket követően megszerkesztett 

jegyzőkönyv ellen, éppen abban a tényben rejlik, hogy alulírott 

NEM ISMEREM A ROMÁN NYELVET, ÉS NEM BIZTOSÍTOTTAK 

SZÁMOMRA HITES FORDÍTÓT, így tehát nem is nyilatkozhattam 

román nyelven arról, hogy európai állampolgár vagyok, és 

kérem, hogy magyar nyelven értekezzenek velem. Tekintettel 

arra, hogy egyáltalán nem ismerem a román nyelvet, nem is 

tudhattam ezt kinyilatkoztatni, tehát a jegyzőkönyvet a 

tényleges körülmények és a lezajlott események 

meghamisításával szerkesztették meg. Ugyanakkor az a tény, 

hogy nem tájékoztattak arról a jogomról, hogy kifogást emeljek 

a jegyzőkönyvvel szemben, a jegyzőkönyv semmisségét vonja 

maga után, tehát a jegyzőkönyv ebből a szempontból is 

érvénytelen. 

4. A jegyzőkönyv azért is semmisnek tekintendő, mert Mircea Mihai 

tanút nem szembesítették velem, nem is hozták tudomásomra, 

hogy volna egy tanú, hogy ki az a tanú, és mit bizonyítanak 

azzal a tanúval – a közeg azt állítja, hogy „jelen voltam a 

jegyzőkönyv megszerkesztésekor”, ami hazugság, és nem felel 

meg az igazságnak –, tehát SZEMBESÍTENIÜK KELLETT 

VOLNA ENGEM EZZEL A SZEMÉLLYEL, AZ ÚGYNEVEZETT 
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TANÚVAL. De nem szembesítettek senkivel, mert nem voltam 

jelen a jegyzőkönyv megszerkesztésekor, az alatt a 30 perc 

alatt, ameddig a helyi rendőrség székhelyén tartózkodtam – és 

amely fél óra tartalmazza azt az időtartamot is, amíg ismételten 

kértem, hogy biztosítsanak számomra egy magyar nyelven 

beszélő személyt – teljesen lehetetlen is lett volna 

megszerkeszteni a jegyzőkönyvet, tudomásomra hozni a tettet, 

amelyért megbírságoltak, bemutatni nekem a tanút, és 

szembesíteni őt velem!!! Nagyjából 30 percig tartózkodtam a 

rendőrség székhelyén, amelyet a hangfelvétel átirata bizonyít, 

amelyet benyújtottam és mellékeltem jelen keresethez.  

5. Amennyiben bebizonyosodik, hogy a megnevezett tanú egy 

megállapító közeg, akkor a jegyzőkönyv ebből a szempontból is 

semmis, mivel megállapító közeg nem töltheti be a tanú 

szerepét!!!, a 2014-ben újraközzétett és módosított, 2/2001. sz. 

Kormányrendelet 19. cikke 2. bekezdése értelmében. 

6. Ugyanakkor felhívom a figyelmet arra, hogy a jegyzőkönyvet 

2013. december 24-én állították ki, de nem kézbesítették 

számomra tértivevényes levélben, a Legfelsőbb Ítélő- és 

Semmítőszék (ICCJ) által a 7/2013. sz. ügyiratban hozott, a 

2013. június 10-i nyilvános tárnyaláson kihirdetett, a Romániai 

Hivatalos Közlöny 2013. július 23-i 450. számában (megjelent 

2013. július 30-án) közzétett határozatnak megfelelően, amely 

előírja, hogy Jóváhagyja a Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszék 

mellett működő ügyészség főügyésze által a törvény érdekében 

megfogalmazott fellebbezést, és következésképpen, a 

szabálysértések jogrendszerére vonatkozó, 2/2001. sz. 
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Kormányrendelet (az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel) 27. cikke I. tétele értelmezésében és 

alkalmazásában, a 14. cikk (1) bek., 25. cikk (2) bek. és 31. cikk 

(1) bekezdés viszonylatában elrendeli: a szabálysértési 

jegyzőkönyvnek és a fizetési felszólításnak a 

szabálysértő lakhelyén vagy székhelyén való 

kifüggesztés formájában történő kiközlése másodlagos 

módszer a tértivevényes postai kézbesítés mellett.”  

Alulírott esetében a jegyzőkönyvet sem tértivevényes 

postai kézbesítés, sem a lakhelyemen való 

kifüggesztéssel nem közöltek ki számomra, ezt 

bizonyítja az alperes válasza megkeresésünkre, és az, 

hogy a jegyzőkönyvet csak április 15-én, e-mail 

csatolmányban juttatták el alulírott ügyvédjének a 

címére. 

7. A jegyzőkönyvben leírt tett nem felel meg a valóságban 

történteknek, a hangfelvételből kiderül, hogy engem 

letartóztattak, bilincsbe vertek és egy külön szobába vittek, ahol 

az egyik rendőr megütött, így tehát a szabálysértésként 

megjelölt tettet, „a helyi rendőrség székhelyéről való eltávozás 

megtagadását” nem követtem el, engem törvénytelenül 

letartóztattak, és nem is állt módomban elhagyni a rendőrség 

székhelyét, amíg meg nem szüntették törvénytelen 

fogvatartásomat. 

8. Amint kiléptem a helyiségből, azonnal büntetőpanaszt tettem a 

helyi rendőrség keretében működő rendőrök ellen, mely panasz 
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a Marosvásárhelyi Bíróság melletti Ügyészségnél 28/P/2014 

számmal iktatott bűnügyi eljárás tárgyát képezi. 

Bizonyítékok: írásbeli bizonyítékok – a hangfelvétel átirata, 

tanúbizonyíték – Jan Willem Oomen holland újságíró, az NTR 

alkalmazottja, 

Jogilag: az Európai Emberi Jogi Egyezmény 6. cikke, a 2/2001. sz. 

Kormányrendelet 16., 17., 19. cikke, valamint a 61/1991. sz. Törvény 3. 

cikke 1. bekezdése, 

 

    LANDMAN GÁBOR 

    képviseletében MENYHÁRT GABRIELLA ÉVA 

ügyvéd 

 

 

  ______________________________ 


