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5606/320/2014. sz. ügyirathoz való hozzáadás 
 
 
      A MAROSVÁSÁRHELYI BÍRÓSÁG 
 
         részére 
 
 
 LANDMAN GÁBOR, MENYHÁRT GABRIELLA ÉVA ügyvéd által, nevezett 
eljárási székhelye Menyhárt Gabriella Éva ügyvédi irodája, amely a Bihar megyei 
Nagyvárad megyei jogú városban, Primariei u. 21.sz., 2. a. címen található, a 
Marosvásárhelyi Megyei Jogú Város, Helyi Rendőrsége által benyújtott válasziratra 
vonatkozóan, benyújtjuk a következő: 
 

VISZONTVÁLASZT 
 
amely által bemutatjuk, hogy a válasziratban, az alperes által pontosan 
elmondottak NEM FELELNEK MEG AZ IGAZSÁGNAK, ezáltal: 
 
1. Az esemény 11 óra 15 perc és 11 óra 45 perc között történt, ezt az időszakot - 
időintervallumot hangfeltétel, illetve Jan Will Oomen is igazolja. A Marosvásárhelyi 
Megyei Jogú Város, Helyi Rendőrsége által, az Országos Diszkriminációellenes 
tanácshoz benyújtott válasziratban, alulírott 11 óra 50 perckor érkeztem a helyi 
rendőrségre egy másik személy kíséretében. A Bírósághoz benyújtott válasziratban a 
Helyi Rendőr Igazgatóság másképpen írta le az eseményt, abban az értelemben, 
hogy 11 óra 50 perckor elutasítottam az Igazgatóság székhelyének elhagyását. A 
hangfelvételnek megfelelően, az igazság az, hogy 11,50 perckor már a közintézmény 
székhelyén kívül voltam. 11 óra 50 perckor tehát, ahogyan az az alperes által 
benyújtott Válasziratban szerepel, nem követhettem el egyetlen szabálysértést sem, 
ugyanígy előtte sem követtem el a rendőrségi közegek által fenntartott 
szabálysértést.  
Landman Gábor úr a holland Amszterdami Térség Bíróságának hivatalos fordítója, 
alulírottat egy hollandiai rádió - a Radio 5 - kérte meg és kérte fel magyar nyelvről 
holland nyelvre történő fordítási tevékenység elvégzésére, ennek bizonyítékaként 
benyújtjuk alulírott fordítói engedélyét, amelyet az Amszterdami Térségi Bíróság 
bocsátott ki, és a 483. sz. Számlát, amelyet alulírott állított ki az NTR RADIO, mint 
vevő részére. 
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Figyelembe véve a 215/2011. sz. helyi közigazgatási törvény 19. cikkét, amely előírja, 
hogy „azokban a területi közigazgatási egységekben, amelyekben a nemzeti 
kisebbségek meghaladják a lakosok számának a 20%-os arányát, a helyi 
közigazgatási hatóságok, ezek alárendelt intézményei, valamint a dekoncentrált 
közszolgálatok biztosítják a velük való viszonyban az anyanyelv használatát is, az 
Alkotmány, a jelen törvény, és azon nemzetközi szerződések előírásainak 
megfelelően, amelyeknek Romániai szerződéses felét képezi", alperes nem tartotta 
be azokat a törvényes előírásokat, amelyekre ő maga hivatkozott, mivel: 
1.a. Amikor magyar nyelven fordultam a marosvásárhelyi rendőrséghez - mivel ez a 
nyelv a városban jelentős kisebbségi nyelv - ezt a szolgáltatást nem biztosították 
számomra. Én magyar-holland fordítói minőségemben fordultam a helyi 
rendőrséghez. A hollandi rádióállomás riportot szeretett volna készíteni egy, a 
rendőrség által regisztrált üggyel kapcsolatban. 
1.b. Európai állampolgár vagyok, európai állampolgárként jogomban áll azokra a 
törvényes előírások alkalmazására hivatkozni, amelyek a magyar etnikai kisebbségek 
esetében alkalmazandóak, ha ugyanazon tényleges körülmények merülnek fel 
esetemben, mint egy magyar etnikumú román állampolgár esetében. A jelen 
esetben, ahogyan a Bickel és Franz C-274/1996.sz. ügyben, amelynek tekintetében a 
Luxemburgi székhelyű Európai Bíróság határozata született, amelyet a jelen 
válaszirathoz csatoltunk, azáltal, hogy a helyi közigazgatási törvény idevágó 
törvényes előírásai által alkalmazandó, alulírottal szembeni magyar nyelvű 
kommunikáció elutasítása által - más részről, úgy vélem, hogy nem csak az idegen 
állampolgárok, de a magyar etnikumú román állampolgárok számára sem biztosítják 
ezt a szolgáltatást, sem anyanyelvi jogaiknak gyakorlását - diszkrimináltak, mint 
európai állampolgárt, a romániai nemzeti kisebbségek számára felkínált jogok 
alkalmazásának elmulasztása által. Idézünk a fent említett határozat szövegéből, 
ilyen értelemben: „A személyek szabad áramlásának és letelepedésének elvén 
alapuló Közösség kontextusában, a személyek nyelvi területen meglévő jogainak  és 
kedvezményeinek védelme kivételes fontossággal bír. (1985. július 11-i határozat, 
Mutsch,137/84,Rec.,2681. o.,11. pont) ". 
Az 1989. február 2-i Cowan-ügyben meghozott Határozat, 186/87, Rec.,195. o., 10. 
pontja által megtiltottak „bármilyen állampolgársági indokkal elkövetett 
diszkriminációt”, a szerződés 6. cikke tökéletes egyenlőséget ír elő azon személyekkel 
szemben, amelyek tekintetében a közösségi jog határoz, és a tagállamok 
állampolgáraival szemben. Tovább idézünk a fent említett határozatból: „a közösségi 
jog által szabályozott esetekbe tartoznak főként azok, amelyek a szolgáltatások 
szabad végzéséről szóló jog eseteibe tartoznak, amelyeket a szerződés 59. cikke 
biztosít. A bíróság joggyakorlatának megfelelően, ez a jog magába foglalja a 
szolgáltatások címzettjeinek szabadságát, miszerint más országba utazhatnak annak 
érdekében, hogy egy másik szolgáltatásban részesüljenek (előzőekben idézett 
Cowan-ügyben meghozott Határozat, 15. pont). Ezáltal, az 59. cikk előírásai alá 
tartoznak a tagállamoknak azon állampolgárai - anélkül, hogy a szerződés által 
biztosított, egyéb szabadságban részesülnének - amelyek egy másik tagállamba 
végeznek kiszállást azzal a céllal, hogy annak az illető állam területén végzett 
szolgáltatás kedvezményezettjei legyenek, joguk van ahhoz, hogy efféle 
szolgáltatásokban részesüljenek. Ugyanazon határozat 16. pontja előírja, hogy „ilyen 
tekintetben az Unió állampolgárainak lehetőségei arra vonatkozóan, hogy adott 
nyelven kommunikáljanak valamely állam közigazgatási és igazságügyi hatóságaival, 
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ugyanazon feltételek között történik, mint az illető állam állampolgárainak esetében, 
ennek természete, hogy megkönnyítse a közlekedés és a letelepedés szabadságának 
gyakorlását más tagállamban.... Ennek következtében ... jogukban áll olyan 
elbánásban részesülni, amely nem diszkriminálja őket ennek az államnak az 
állampolgáraihoz viszonyítva, a szerződés 6. cikkének értelmében, ami az illető 
államban beszélt nyelvek használatát illeti.”  
 
A fentiekben említett megfontolások tekintetében kiemeljük, hogy a helyi hatóságok 
által elkövetett diszkrimináció mellett, alulírottat akadályoztak a „fordítás” 
elvégzésében, amelyet a holland rádióállomás igényelt egy bizonyos ügy szakaszát 
illető riport elkészítése érdekében, vagyis sértettek a Szerződés 59. cikke által adott, 
szabad szolgáltatási tevékenységvégzési jogomban, amely jog tekintetében a 
jogsértési eljárás megindítását kezdeményeztem Romániával szemben, figyelembe 
véve, hogy nem csak a Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség utasította el a nyelvi jogaim 
biztosítását, de egyéb közintézmények is Kolozs (Cluj) megyében, Tordaszentlászló 
és Kisbács Polgármesteri Hivatala stb., ahol lehetetlenné vált a vevő által igényelt 
fordítási tevékenység elvégzése. 
 
1.c. Az alperesnek, az alulírott és alperes között folytatott angol nyelvű 
kommunikációjára vonatkozó kijelentése sem valós!!! Alulírott, a magyar nyelv 
mellett, az összes nemzetközi forgalomban lévő nyelven megpróbáltam 
kommunikálni, amikor pedig ezeken a nyelveken sem kaptam választ, közölték 
velem, hogy Romániában az egyetlen hivatalos nyelv, a román nyelv. Ennek 
bizonyítékaként az a hangfelvétel szolgál, amely írásos áttételre került, és hiteles 
fordító általi román nyelvű fordításra, ez igazolja, hogy pontosan ALULÍROTT volt az, 
aki megpróbált több, nemzetközi forgalomban lévő nyelven beszélni, MINDEN HATÁS 
ÉS EREDMÉNY NÉLKÜL.  
 
1.d. Nem hatoltam be jogtalanul az épület belsejébe, tulajdonképpen ezt nem is 
lehet „erőltetni” - ahogyan az alperes állítja - a szolgálatban lévő rendőr irodájába 
való bejárat nyitva van, hozzáférhető a nyilvánosan számára, egyetlen korlát 
található, ezt a fényképek igazolják, amelyeket csatoltam az ügyirathoz. Alulírott 
bementem, és kérelmeztem egy olyan személy jelenlétét, aki ismeri a magyar 
nyelvet. A kérelmemet követően megbilincseltek, emberi méltóságomat lábbal 
tiporták a helyi rendőrség rendőrei. Ahogyan már említettem, az a személy, aki 
kísért, mp3-hangfelvételt készített, ennek szövegét teljes egészében lefordítottam, és 
benyújtjuk az ügyirathoz. Nem utasítottam el, hogy igazoljam magam, csupán nem 
értek román nyelven!!!, Több nemzetközi forgalomban lévő nyelven - angolul - 
franciául - németül - kértem, hogy biztosítsanak számomra olyan alkalmazottat, aki 
ismeri a magyar nyelvet, EZT VISZONT FOLYAMATOSAN és HATÁROZOTTAN 
ELUTASÍTOTTÁK, amíg a megbilincselésem alkalmával megkérdezték tőlem, hogy 
„forradalmat akarok”? Az audióeszközök által rögzített beszélgetés teljes szövege 
sokatmondó az ügyben, a helyi rendőrségnek biztosítania kellett volna számomra egy 
olyan alkalmazottat, aki ismeri a magyar nyelvet, de EZT ELUTASÍTOTTÁK, amely az 
országos törvényes szabályozásokra és az Európai Unió szabályozásaira hivatkozva, 
diszkriminációnak minősül. 
1.f. Az a tény, miszerint agresszíven reagáltam, EGYÁLTALÁN NEM IGAZ, ez a 
kijelentés nem kerül igazolásra az alperes részéről. Jan Willem-Oomen ott volt velem 
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a helyszínen, ő készítette a hangfelvételt, ő tudja igazolni, hogy egyáltalán nem 
voltam agresszív, civilizáltan viselkedtem.  
1.g. Figyelembe véve, hogy egyáltalán nem értem a román nyelvet, a helyi 
rendőrség rendőreinek biztosítaniuk kellett volna számomra egy fordítót, NEM 
BILINCSELHETTEK VOLNA MEG, NEM VIHETTEK VOLNA SÖTÉTKAMRÁBA, NEM 
ÜTHETTEK VOLNA A LAPOCKÁIM TÁJÉKÁN, MÍG VÉGÜL IGAZOLTATTAK, amikor 
kiderült, hogy holland állampolgár vagyok, és valóban nem tudok román nyelven!!! 
Mivel hiába kommunikáltak velem román nyelven, egy szót sem értettem, 
másképpen elmagyaráztam volna nekik érkezésem szándékát. Mivel nem 
biztosítottak számomra hivatalos tolmácsot, NEM TUDTAM ELUTASÍTANI AZ 
INTÉZMÉNY SZÉKHELYÉNEK ELHAGYÁSÁT, hiszen nem értettem a rendőrök 
beszédét. 
1.h. DURVA HAZUGSÁG A HELYI RENDŐRSÉG RÉSZÉRŐL, HOGY „A SZOCIÁLIS 
GONDOZÁS KERETÉN BELÜL MŰKÖDŐ, MAGYAR NYELVET BESZÉLŐ ALKALMAZOTT, 
AKIT A HELYSZÍNRE HÍVTAK, BESZÉLGETÉST FOLYTATOTT AZ ILLETŐ SZEMÉLLYEL, 
UTÓLAG PEDIG TUDOMÁSÁRA HOZTA A MEGSZEGETT TÖRVÉNYES 
JOGSZABÁLYOKAT”. Velem senki nem beszélt magyar nyelven!!! Nevezze meg - név 
szerint a helyi Rendőrség az illető személyt, kihallgatása tekintetében, annak 
kapcsán, milyen beszélgetést folytattam vele, és milyen törvényes jogszabályokat 
hozott a tudomásomra, utólag? 
 

 Kérelmezzük az alperes kötelezését arra, hogy nevezze meg ezt a 
személyt, aki beszél magyar nyelven, ennek a „név nélküli” 
személynek a kihallgatása érdekében, aki a Szociális Gondozó 
Szolgálat keretén belül dolgozik. 

 
1.i. Figyelembe véve a tényt, miszerint nem értettem román nyelven, és hogy nem 
biztosítottak számomra hivatalos tolmácsot, A HELYI RENDŐRSÉG ÁLTAL 
ELKÖVETETT BÁRMELY ELJÁRÁSI TETT VAGY IRAT TÖRVÉNYTELEN, ÉS EZEKET 
TELJES SEMMISSÉG SÚJTJA. Beleértve megbilincselésemet, alulírott hátára sújtott 
ütést a külön helyiségbe való vezetés pillanatában - amely a romániai titkosrendőrség 
(SRI) 1989 előtti gyakorlatára emlékeztet - és a szabálysértési jegyzőkönyv 
összeállítását. Alulírott, etnikai alapú jogkorlátozás által, a helyi rendőrség részéről 
elkövetett, szolgálati visszaélés áldozata voltam, emberi méltóságomat lábbal tiporták 
ezek a rendőrök. Nem tudtam elutasítani azon, Mircea Mihai segédtanú által 
megerősített körülményt, az alperes általi fenntartások szerint, amelyek igazából 
hazugságok, hogy jelen legyek a elmarasztaló irat összeállítása közben, HISZEN NEM 
ÉRTETTEM, MIT KÖZÖLTEK VELEM ROMÁN NYELVEN. 
 

  Tisztelt bíróság, kérem, figyeljenek fel AZ ALPERES KÖZLÉSEINEK 
ELLENTMONDÁSOS JELLEGÉRE. AZ ALPERES AZT ÁLLÍTJA, HOGY KÖZÖLTÉK 
VELEM, ÉS MEGKÉRTEK ARRA, HOGY HATÁROZOTTAN HAGYJAM EL A HELYI 
RENDŐRSÉG SZÉKHELYÉT, EZT KÖVETŐEN, A KÖVETKEZŐ BEJEGYZÉSBEN 
MÁR AZT ÁLLÍTJÁK, HOGY HATÁROZOTTAN ELUTASÍTOTTAM, HOGY OTT 
MARADJAK A ELMARASZTALÓ IRAT ÖSSZEÁLLÍTÁSA SORÁN, amelyet el sem 
tudtam utasítani, mivel nem tudok román nyelven, és nem biztosítottak 
számomra tolmácsot. Ugyanakkor az az idő, amelyet a helyi rendőrség 
székhelyén töltöttem, 30 perc. A helyi rendőrség UTÓLAGOS!!! AZAZ 
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UTÓLAGOS, CSAK ÉS CSAKIS UTÓLAGOS közlései szerint!!! MEGÉRKEZETT 
EGY ALKALMAZOTT, AKI ISMERTE A MAGYAR NYELVET, AMELYNEK NEVÉT ÉS 
FUNKCIÓJÁT AZ ALPERES NEM KÖZLI!!!! Ha az alperes állításait tekintjük, 
hogy a tolmács utólag érkezett, akkor az épület belsejéből való kilépésem 
időpontjáig nem volt jelen egyetlen tolmács sem, vagyis nem utasíthattam el  
a székhely elhagyását, azt sem tudtam volna határozottan elutasítani, hogy a 
elmarasztaló irat összeállításánál jelen legyek. Alperes NEM TUDJA MIT ÉS 
HOGYAN HAZUDJON AZ ESEMÉNY IDŐPONTJÁBAN ELKÖVETETT 
„VISSZAÉLÉS” MEGINDOKLÁSA ÉRDEKÉBEN, ILLETVE AZ ESEMÉNYT KÖVETŐ 
„VISSZAÉLÉSEK” MEGINDOKLÁSA ÉRDEKÉBEN, VAGYIS ALULÍROTTNAK AZ 
ORSZÁGOS DISZKRIMINÁCIÓELLENES TANÁCS ELŐTTI, 2014/9.SZ. 
DOSSZIÉBAN VALÓ RÁGALMAZÁSA TEKINTETÉBEN, - a tanács dossziéjába 
benyújtott válasziratban említés történik a szabálysértési jegyzőkönyvre 
anélkül, hogy erről a jegyzőkönyvről értesítették volna alulírottat, ennek 
létezéséről véletlenül szereztem tudomást!!! - és az utólagos hamis 
beszámolók összeállításáról most, amelynek tekintetében a bűnügyi 
nyomozást kiterjesztettem a Marosvásárhelyi Bíróság mellett működő 
Ügyészségnél a 28/P/2014 dossziéban okirat-hamisítás bűncselekményére is.    

  ALPERES SEMMILYEN BIZONYÍTÁSI ESZKÖZZEL ÉS BIZONYÍTÉKKAL SEM 
IGAZOLTA, HOGY JELEN VOLT EGY TOLMÁCS, AMELY LEFORDÍTOTTA VOLNA 
NEKEM A HELYI RENDŐRSÉG ÁLTAL KÖZÖLTEKET. AZ AZ ALKALMAZOTT, AKI 
„UTÓLAG” BESZÉLT VELEM MAGYAR NYELVEN, NEM LÉTEZIK, NEM KERÜLT 
IGAZOLÁSRA AZ ALPERES ÁLTAL. VAGYIS A BIZTOS ÉS BIZONYOS 
PREMISSZA AZ, HOGY ALULÍROTT NEM ISMEREM A ROMÁN NYELVET, ÉS A 
MÁSIK BIZTOS PREMISSZA, HOGY NEM BIZTOSÍTOTTAK SZÁMOMRA 
TOLMÁCSOT, AKI ELMAGYARÁZTA VOLNA, MIT KÖZÖLTEK VELEM A HELYI 
HATÓSÁGOK. 

  Alulírott igazoltattam magam, az alperes rendelkezik a 
személyigazolványommal, vagyis nem igaz azon  állítás sem, hogy 
nem ismerték lakhelyemet, ahová megküldhették volna a 
büntetésről szóló jegyzőkönyvet. Az az igazság !!! hogy semmilyen 
jegyzőkönyv nem kerül kiállításra a helyszínen, nem is állt szándékukban azt 
kiállítani, CSAK akkor, amikor az alperes arra ébredt, hogy panasz panasz 
hátán érkezik alulírott részéről februárban - mivel akkor már letelt a 
jegyzőkönyv 30 napos közlési időszaka, és MÁR NEM KÖZÖLHETTÉK A 
JEGYZŐKÖNYVET - kizárólag és csakis akkor állították össze a jegyzőkönyvet 
és a beszámolókat, az általuk elkövetett visszaélések igazolása tekintetében.      
 

 
2. Ami a rendőrök által összeállított beszámolókat illeti, amelyeket a válaszirattal 
együtt nyújtottak be, kérjük, vegyék figyelembe a következőket: 
 

2.1. Suragau Sorin: Ahogyan azt hangfelvétellel igazoltuk, és igazolni fogjuk 
Jan Willem Oomen tanú vallomástétele általi bizonyítékkal, az egész esemény, 
amely a helyi rendőrség székhelyén kapott helyet, CSAKIS ÉS KIZÁRÓLAG 30 
PERCET tartott!!!, 11 óra 15 perckor vette kezdetét és 11 óra 45 percig 
tartott!!! A beszámolók utólagos legyártása EGYÁLTALÁN NEM ÁLL 
ÖSSZHANGBAN még azzal az időszakkal sem, amennyit a helyi rendőrség 
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épületében belsejében töltöttem, mivel 11 óra 50 perckor, a rendőrök 
kijelentéseivel ellentétben, alulírott már elhagytam a helyi rendőrség 
székhelyét. Suragau Sorin urat, elmondása szerint 11 óra 50 perckor hívták 
be, amikor alulírott már kijöttem a rendőrségről, vagyis nem láthatott 
egyáltalán semmit, és nem tanúsíthat egyáltalán semmit ezzel az eseménnyel 
kapcsolatban Suragau úr azt állítja, hogy alulírott magyar nyelven vagy angol 
nyelven szerettem volna kommunikálni, elismeri, hogy senki nem tudott 
beszélni alulírottal ezen a két nyelven, mivel nem ismerték jól ezeket a 
nyelveket. A Suragau által elmondottakból kiderül, hogy Balogh Peti úr 
fordítási szolgáltatásait igényelték, és hogy ezzel a személlyel folytattam 
beszélgetést. A KÉRDÉS: MIÉRT NEM TALÁLHATÓ BALOGH PETI ÚR 
BESZÁMOLÓJA A BENYÚJTOTT BESZÁMOLÓK KÖZÖTT? KÉRELEM: 
KÉRELMEZZÜK BALOGH PETI ÚR TANÚKÉNT VALÓ, ESKÜ ALATTI 
KIHALLGATÁSÁT AZ ESEMÉNYEK LEFOLYÁSÁNAK TEKINTETÉBEN, MIRŐL 
BESZÉLT VAGY MIRŐL NEM BESZÉLT ALULÍROTT VELE, MIT KÖZÖLT VELE, 
TUDOMÁSOMRA HOZTA-E A TÉNYLEGES ÉS JOG SZERINTI HELYZETET 
OLYAN NYELVEN, AMELYEN ÉRTEK, A SZABÁLYSÉRTÉST, AMELYET 
ELKÖVETTEM A HELYI RENDŐRSÉG ÉRTELMEZÉSE SZERINT. Alulírott nem 
panaszt kívántam tenni vagy előterjesztést, HANEM egy rádióállomás nevében 
érkeztem, egy riportkészítés céljából, konkrét eset kapcsán, alulírott az 
Amszterdami Bíróság hiteles fordítója vagyok.   
2.2. Costin Viorel Mircea: Ugyanazon súlyos hiba a rendőr részéről, mint 
Suragau esetében, vagyis hogy 11 óra 50 perckor - amikor saját állítása 
szerint behívták a rendőrségre - és 11 óra 55 perckor, vagyis amikor beért a 
rendőrségre, alulírott már nem voltam a helyi rendőrség épületének 
belsejében, már kijöttem. NEVETSÉGES, HOGY A RENDŐR NEM VETTE ÉSZRE 
AZ ELLENTMONDÁST AKÖZÖTT, AMIT Ő ÍRT, ÉS AKÖZÖTT, AMIT AZ 
ALPERES ÁLLÍT, VAGYIS: Ő EZT MONDTA, HOGY FLORIN FLOREA ÚR 
MEGKÉRTTE ALULÍROTTAT, HOGY HAGYJAM EL AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYÉT 
A TOLMÁCS MEGÉRKEZÉSÉIG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! HOGYAN KÖZÖLHETTE FLOREA 
ÚR TÖRVÉNYES ÚTON A SZÉKHELY ELHAGYÁSÁT, HA NEM VOLT JELEN EGY 
TOLMÁCS. Costin Viorel Mircea azt állítja és tanúsítja, hogy amikor megkértek 
arra, hogy elhagyjam a helyi rendőrség székhelyét, nem volt jelen tolmács!!! 
Ezáltal, még ha el is hangzott a székhely elhagyásáról szóló kérelem, annak 
nincsenek jogi hatásai, mivel alulírott nem értettem, ami román nyelven 
közöltek velem, a hatóságnak ilyen esetben tolmács jelenlétét kellet volna 
biztosítania!!! 
Costin Viorel Mircea út azt állítja, hogy jelen volt a jegyzőkönyv 
összeállításánál, amely 11 óra 50 perckor nem történhetett meg alulírott 
jelenlétében, mivel 11 óra 45 perckor elhagytam a rendőrség székhelyét, 
vagyis azt a tényt igazolja, hogy A JEGYZŐKÖNYV AZ ESEMÉNYT KÖVETŐEN, 
UTÓLAG KERÜLT ÖSZEÁLLÍTÁSRA, SZEMÉLYEM HIÁNYÁBAN.  
2.3. Bindila Mihai: Ez a rendőr azt állítja, hogy 12,00 óra környékén kérte 
Florea Florin, hogy jelenjen meg a rendőrség székhelyén. 12,00 órakor 
alulírott már nem voltam a rendőrség épületének belsejében, vagyis nem 
láthatott a rendőrségen ebben az órában. Ez a rendőr is azt állítja és tanúsítja, 
hogy Florin Florea megkért arra, hogy hagyjam el a helyi rendőrség székhelyét 
ANÉLKÜL, HOGY JELEN LETT VOLNA EGY TOLMÁCS, AKI ELMAGYARÁZTA 
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VOLNA NEKEM AZT, AMIT A RENDŐR KÖZÖLT VELEM. Ez a rendőr azt állítja, 
hogy alulírott megbilincselését követően megjelent Balogh Peti tolmács, aki 
elmagyarázta megbilincselésem okát!!! A MEGBILINCSELÉS PILLANATÁBAN 
TOLMÁCSOT KELLETT VOLNA BIZTOSÍTANIUK, ÉS KÖZÖLNIÜK KELLETT 
VOLNA VELEM ENNEK AZ INTÉZKEDÉSNEK AZ OKÁT, NEM PEDIG UTÓLAG, 
AMI TELJESEN TÖRVÉNYELLENES. 

 Ugyanakkor nem értem, KI az a BALOGH PETI, tolmács vagy 
rendőr, vagy a Szociális Gondozási Szolgálat 
alkalmazottja!!!???  

 Ha Balogh Peti úr beszélt velem, miért nem fogalmazta meg 
senki, miről beszélgettem vele, mikor, és mit hozott a 
tudomásomra, és miért nem került benyújtásra az ő 
beszámolója a válaszirathoz???  

 
2.4. Todoran Ciprian: 12,00 óra környékén alulírott már nem tartózkodtam a 
helyi rendőrség épületében. Ez a rendőr is tanúsítja, hogy megbilincseltek és 
átvittek a közúti közlekedés irodájába anélkül, hogy jelen lett volna egy 
tolmács, anélkül, hogy megértettem volna mi miért történik, és mit kérnek 
tőlem!!! Abban az esetben, ha egy román állampolgár Hollandiában egy állami 
hatóság helyi szervéhez fordulna, AZ ELSŐ DOLOG EGY TOLMÁCS 
BIZTOSÍTÁSA LENNE, mivel ha egy ember nem érti, mit közölnek vele egy 
másik nyelven, nem tud ahhoz alkalmazkodni. A tolmács biztosítása minimális 
és kötelező követelmény, ami az alapvető emberi jogokat és az emberi 
méltóságot illeti. Azt jelenti, hogy Románia nagyon messze áll attól, hogy 
tiszteletben tartsa az ember jogait és az emberi méltóságot, ha egy egyszerű 
esetet, alulírott esetét nem tudták könnyedén és igyekezettel megoldani  az 
állami hatóságok helyi szervei. Ez a rendőr,  ahogyan a többi is, azt állítja, 
hogy az eseményeket követően tolmács került biztosításra - a szociális 
gondozás szolgálatának egyik alkalmazottja, AMELY MÁS RÉSZRŐL NEM IGAZ, 
és amely tolmács UTÓLAG elmagyarázta nekem a rendőrök által közölteket. 
Alulírott egyáltalán nem voltam agresszív, olyan nyelven szerettem volna 
kommunikálni, amellyel meg tudom magam értetni a rendőrökkel, de ez 
semmilyen eredménnyel nem járt. A rendőrök eljárása, intézkedéseik, hogy 
sötétkamrába vezettek, illegális, mivel nem volt jelen egy tolmács, aki egy 
általam ismert nyelven tudomásokra hozta volna azt, amit a rendőrök mondtak 
nekem.  
A rendőr által elmondottak szerint - amelyek valótlanok - alulírott néhány 
információt szerettem volna igényelni arról a szokásos eljárásról, amelyet 
abban az esetben szükséges követni, ha a kihágást elkövető személy nem ért 
egyet a jegyzőkönyvben megállapítottakkal. Azt kérdezem, ha azonnal 
tolmácsot biztosítanak számomra, nem lett volna elkerülhető EZ A CIRKUSZ, 
AMELYET A RENDŐRÖK GENERÁLTAK, ha kezdettől fogva biztosítják a nekem 
kijáró jogokat, elkerülhető lett volna az egész „történet”, amelyet a rendőrök 
utólag gyártottak. 
2.5. Vlasa Dan Ioan: Ellentmondás van az előzőekben bemutatott rendőrök 
beszámolói és a Vlasa Dan Ioan rendőr vallomása között, aki azt állítja, hogy 
alulírott csupán a magyar nyelvű kommunikációra korlátozódtam, a többi 
rendőrtől eltérően, akik azt állították, hogy úgy magyar, mint angol nyelven is 
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beszéltem. Valójában több nemzetközi használatban lévő nyelvvel is 
próbálkoztam, Vlasa rendőr egyiket sem ismerte ezen nyelvek közül. Megvan a 
helyi rendőrségbe való belépés alkalmával, a helyiség előtt, a szolgálatban 
lévő rendőrrel folytatott beszélgetés hangfelvétele, ezáltal bizonyíték van arra, 
hogy nem szólítottak fel bennünket sem angol, sem magyar nyelven arra, 
hogy hagyjuk el a helyi rendőrség székhelyét. Ugyanakkor készült hangfelvétel 
arról, hogy a helyiség előtt, a szolgálatban lévő rendőr nem szólított fel angol 
nyelven arra, hogy igazoltassam magam. A hangfelvétel a bizonyíték arra, 
hogy ezeket nem kérték tőlem, és arra, hogy nem erőltettem a szolgálatban 
lévő rendőr irodájába való bejutást. Másrészt, FIZIKAILAG nem lehetséges a 
szolgálatban lévő rendőr irodájába való bejutás erőltetése, mivel, ahogyan azt 
fénykép igazolja, ott csak egy korlát található, nincs sem ajtó, sem egyéb 
tárgy, amelyet feltörhettem volna. Alulírott közintézményekkel dolgozom 
Hollandiában, amelyekben megszokottan fordítást végzek hivatalos 
fordítóként, így tudom, hogyan viselkedjek ilyen helyzetekben, és melyek a 
jogaim illetve kötelezettségeim.  Balogh Peti úr, aki képes lett volna biztosítani 
a tolmácsolást, csupán a sötét helyiségbe jött be, miután a rendőrök 
törvénytelen módon megbilincseltek anélkül, hogy bármilyen törvénybe ütköző 
dolgot tettem volna, anélkül, hogy agresszíven viselkedtem volna, bár 
megsértették védelmi jogomat, és  azon jogomat, miszerint tudomásomra 
jusson az a vád, amely miatt megbilincseltek. Durva hazugság, hogy alulírott 
agresszív módon viselkedtem a rendőrökkel, alulírott csakis és kizárólag a 
jogaimat követeltem magyar, angol és német nyelven. A rendőrök azonban 
egyetlen nemzetközi használatban lévő nyelven, vagy általam értett nyelven 
nem hozták tudomásomra, amit a rendőrök mondtak nekem, hogy alulírott 
hagyjam el a rendőrség székhelyét, hogy ha nem hagyom el, az 
szabálysértésnek minősül, hogy jogom van ellenvetéshez. 
2.6. Florea Florin: Ez a rendőr,  ugyanúgy, ahogyan az előző, azt állítja, hogy 
11 óra 50 perckor kereste fel a szolgálatban lévő rendőr,  ebben az 
időpontban alulírott már nem voltam a helyi rendőrség székhelyének 
épületében. Ez a rendőr azt állítja, hogy azért keresték fel, mert „egy személy 
olyan nyelven beszél, amely eltér az állam hivatalos nyelvétől”. Nem értettem, 
mi a meglepő abban a Rendőr úrnak abban, hogy valaki más nyelvet beszél, 
mint a román nyelvet. Románia 2007 óta tagja az Európai Uniónak, ahol 
minden nyelv HIVATALOS NYELV, beleértve tehát a magyar nyelvet és az 
angol nyelvet és a német nyelvet és a francia nyelvet. Ugyanakkor az Európai 
Unió állami hatóságainak keretén belül hatalmas szervezésbeli hiány, ha az 
illető hatóság nem rendelkezik tolmáccsal. Egyetlen beszélgetést sem 
folytattam Florin Florea úrral, Jan Willem Oomen felvette a teljes beszélgetést, 
amelyet a szolgálatban lévő rendőr irodája előtt folytattunk. Florin Florea nem 
kérdezte meg tőlem angol nyelven, hogy szeretnék-e angol nyelven beszélni 
vagy sem, mert ha nem, akkor tolmácsot bocsát a rendelkezésemre. A 
hangfelvételt írásba ültettük, hiteles fordító fordította le román nyelvre, ezáltal 
ez a DURVA HAZUGSÁG is, egyébiránt az okirat-hamisítás bűncselekményének 
alkotóelemeit alkotja. Egyetlen elutasítás sem került rögzítésre részemről arra 
vonatkozóan, hogy elutasítottam volna bármilyen angol kommunikációt, és 
hogy csak magyar nyelven akartam kommunikálni. A hangfelvételnek 
megfelelően sem angol sem magyar nyelven nem lettem felszólítva arra, hogy 
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hagyjam el a hely rendőrség épületét. Az írásba ültetett hangfelvétel 10:08 
percében 10:08 Florin Florea rendőr beismeri, hogy „ But I don’t answer 
correct, 10:16 percben pedig answer no, I answer no... but I don’t speak 
English very good. Akkor kérdezem én, hogyan tudott volna megkérni arra 
angol nyelven, hogy hagyjam el a rendőrség székhelyét, ha nem tud beszélni 
angolul!!! A beszélgetés világos, miután a rendőr azt mondja, hogy nem tud 
válaszolni angolul, MÁR AZT MONDJA, HOGY HÍVJA A RENDŐRSÉGET ÉS AZ 
ELHÁRÍTÓ ERŐKET A LETARTÓZTATÁS TEKINTETÉBEN !!! Nem igaz, hogy 
megkértek, azonosítsam magam, ennek bizonyítéka a hangfelvétel. Florea 
rendőr elismeri, ugyanúgy, ahogy a többiek is, hogy alulírottat hamarabb 
megbilincseltek, mielőtt bármely tolmács a helyszínre érkezett volna, ennek 
bizonyítéka Jan Willem Oomen tanú vallomása és a hangfelvétel. Balogh Peti 
úr nem tolmács, nem mutatták be nekem ezt a személyt, mint hivatalos 
fordító, nem közölték velem azokat a törvényes előírásokat, amelyeket a 
rendőrök szerint megszegtem OLYAN NYELVEN, AMELYET ÉRTEK!!! EZ DURVA 
HAZUGSÁG- HAZUG DOLOG, HOGY A JEGYZŐKÖNYVET ELŐTTEM 
ÁLLÍTOTTÁK ÖSSZE, MIVEL BILINCSEIM FELOLDÁSÁT KÖVETŐEN 
ELHAGYTAM A HELYI RENDŐRSÉG ÉPÜLETÉT ÉS MINTEGY 8 PERC ALATT 
NEM ÁLLÍTHATÓ ÖSSZE EGY JEGYZŐKÖNYV.  
 

Teljességében közöljük a hangfelvétel fordítását, az összes eseményt, azok 
időtartamának jelzésével, amelyek megelőzték alulírott letartóztatását: 
 

http://hungarian-human-rights.eu/1005arrestatie.mp3 

 

GL Landman Gabor 

JW Jan Willem Oomen NTR alkalmazott 

OR 1  

OR2   

 

Ora  

0:00  

:0:26 

Itt nagyon erősen érződik, hogy az egyik nyelv uralni akarja a másik nyelvet. 

Azt hiszem, erre kell mennünk. 

Képzeld el, milyen abszurd az a helyzet, amikor egy ember nem mer autonóm 

nyelvet használni az utcán, vagy hogy nincs bátorságod ugyanezen a nyelven 

szólni a másikhoz. Mintha Hollandiában, ahol felnőttünk, nem mernénk 

hollandul beszélni.  

JW: Igen. 

1:03 Ez a 9-es szám, megérkeztünk.  

Itt van a Nagy Románia párt.  

Szóval ez a párt egy rasszista párt, amelynek célja Nagy Román Birodalmat 

alkotni, és nagyon gyakran támadta a magyar nyelvű személyek jogait, tehát 

alkalmazkodniuk kell. Nem gyakorolhatják jogaikat, és magyarul kell 

beszélniük az utcán.    

 JW: Szóval egy állami intézményen egy párt kifüggesztését láthatjuk. 

 Igen, most bemehetünk a helyi rendőrségre  

1:55 Itt van a helyi rendőrség 

2:22 Jó napot kívánok, egy szóvivőt keresek  

02:31 Tud itt valaki magyar nyelven beszélni? 
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02:33  --- 

3:00 

"Avec törvénytisztelőként" 

....... a román törvények szerint kérem, hogy …  

 Szóval ezzel szembesülnek az emberek, ez az ember nem beszél sem angolul, 

sem franciául, sem németül  

03:22 OR: "Románul" 

 Akkor ismertessük vele a törvényeket 

03:26 "Give me someone who speaks Hungarian" 

 "Beszélnek magyarul".. vagy. Megpróbálom elmagyarázni neki, hogy a törvény 

szerint valakinek magyarul kellene velünk beszélnie.  

03:33 Nem beszélek... nem tudok 

03:98 "Please give me someone who speaks Hungarian" 

03:41 Ez felháborító, mivel ez egy olyan város, ahol a lakosság több mint 40%-a 

beszél magyarul, és mégsem beszélnek magyarul, sőt, az úr elutasítottak, hogy 

magyar nyelven nyújtson nekünk segítséget. 

03:49 "Micsoda...." 

 "Illegal beszélni..." 

 OR: "Nem illegal" 

 "Please give me someone who speaks Hungarian we have a question regarding a 

fine which has been issued by your authority. I want to speak to someone of the 

press" 

04:05 "Nem... angolul" 

 "Please give me someone who speaks Hungarians" 

04:09 "Az úr románul beszél" 

04:11 Nem, magyarul beszélek 

 OR: "Keresek egy tolmácsot  ... jó" 

04:26 "Please give me someone who speaks Hungarian", hozzanak ide valakit, aki 

magyar nyelven beszél ... tartsák tiszteletben a törvényeket ... fejezzék be 

azonnal a törvénytelenségeket 

04:31 "No se .... spunec...." 

04:32 Ismételt módon elutasítja, hogy magyarul segítsen ki, azokat a személyek, akik 

bemennek, és magyar nyelven kérnek segítséget, egész egyszerűen kitessékelik 

...  

04: OR: "Uram".... mondjon valamit románul  

04:44 "Give me someone who speaks Hungarian" 

04:47 Or "...... várjanak" 

04:51 Nem értem, hozzanak ide valakit, aki beszél magyar nyelven 

 OR: "magyar nyelv.... nem tudok" 

05:00 "Nem az én problémám." 

05:02 "NIce hozzám" 

05:14 Ő alapjáraton már megszegte a törvényt, mivel kitessékeli azokat az embereket, 

akik magyar nyelven szólnak hozzá mindazzal együtt, hogy a lakosság több 

mint 50%-ának magyar az anyanyelve, és ahol a román törvények előírják a 

magyar nyelv használatát, szóval ez teljesen abszurd. Kicsit állhatatos voltam, 

másképp már 10-szer kitessékeltek volna anélkül, hogy valaki segített volna.   

05:39 Ez nagy kihágás a román törvényeknek megfelelően is, és azt hiszem, most 

telefonon beszél valakivel és mindjárt visszatér egy magyar kollégával.  

06:01 Köszönöm szépen. 

 Ha látnák, hogy kezelik a magyarokat, és hogy kezelik a törvényeket a magyar 

nyelv használatára vonatkozóan, szóval ha valami ilyesmi történne mondjuk 
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Bruxelles-ben, szóval hihetetlen, pedig ismertettem vele a törvényeket … 

06:17 "O Legitimatia....avec..." 

06:20 Kérem, beszéljen magyarul, "vorbit... respecteaza lege.... ...po....mare..." 

06:40 "I don't speak Romanian, I speak Hungarian, dutch german French and I would 

just like you to respect my rights" 

 Látja, két szót mondtam román nyelven, rögtön elutasítja, hogy magyar nyelven 

beszéljen velem.  

06.56 "No .... magyar..." 

07:08 Kérem, hozzon ide valakit, aki beszél magyar nyelven … 

07:31 Hozzon ide valakit, aki beszél magyar nyelven... fejezzék be azonnal ezeket a 

törvénytelenségeket... ezek nagyon súlyosak... hozzanak ide valakit, aki beszél 

magyar nyelven ..  

07:53 Látja … itt ismételten elutasítják azt, hogy magyarul beszéljenek. Én egész 

egyszerűen azt szeretném, hogy találjak valakit, aki magyarul beszél velem, egy 

olyan városban, ahol a lakosság 50%-a magyar … 

Szóval egész egyszerűen hihetetlen. 

08:14 JW: Szóval a rendőrségi helyeket románok foglalták el. 

 GL: Így van, a magyaroknak nincs mit keresniük itt, ők rothaszthatják … 

08:26  Ők egész egyszerűen falba ütköznek itt … 

 Ha van valamilyen problémád, egész egyszerűen megrohadhatsz. Az lenne a 

legkevesebb, ha hoznának valakit, aki beszél magyar nyelven.  

08:35 "Jó napot kívánok... Florin...." 

08:36 Kérem, beszéljen magyarul.  

 "Okok..." 

08:43 Kérem, beszéljen magyarul 

08:49  

 "Jöjjenek a tolmáccsal"  

08:56 Tolmáccsal kell visszajönnünk, és a törvények... szóval nem állhatják a 

törvényt.  

08:59 "GL Tartsák be a törvényt"  

 Or "Pontosan... Románia alkotmány...a hivatalos nyelv a román nyelv" 

09:07 Nézze, itt vannak a törvények 

09 OR: "a Román alkotmányban..... írja"  

09:17 Szó sem lehet róla… 

09:20 "Kérjem...." 

09:21 Ne beszéljenek magyarul… 

Hozzanak ide valakit,aki beszél magyar nyelven.. 

 Hozzanak ide valakit,aki beszél magyar nyelven és hagyják abba a megtorlást 

…  

 JW: "Can I ask you a question ? 

Why is it it not possible to being helped in the Hungarian Language ?" 

 OR 2  

"Because in Romania the language official is Romanian a román 

alkotmánynak megfelelően" 

09:49 JW: But according to European law people should be addressed also in 

Hungarian language... if there are more than 20 % of the people living here 

are actually Hungarian..  

10:01 OR2 "Yes but... I don't speak very good English.. I understand..."  

 JW You understand the question !  
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10:08 "But I don't answer... correct"  

 JW You don't know the answer 

10:16 OR "answer no.. I answer no..  but I don't speak English very good...."  

10:21 JW "but you can try"  

 OR2 "yes" 

10:25 JW ".... but if you try what would be your answer..."  

 OR2 "This is the answer from the constitution... the language in the state is 

romanian ...."  

 GL "This is the constitution read it..."  

10:41 GL. Amit ők most tesznek, az nem más, mint a törvény súlyos áthágása.. itt azt 

csinálnak, amit akarnak. Hozzanak ide valakit, aki beszél magyar nyelven. Itt a 

törvény, tartsák be a törvényt...  

10:45 "Ok viszlát..."  

10:49 GL No give me someone who speaks Hungarian. 

Hozzanak ide valakit, aki beszél magyar nyelven, szeretnék panaszt tenni.. 

hivatalos problémám van.. segítsenek magyarul, ez egy alapvető jog  

10:56 "Nem..."  

11:00 Nem "call the police" , hívja a rendőrséget..   

Hívjuk a rendőrséget.  

 JW De nem a rendőrségen vagyunk?  

11:19 GL Dehogynem, de ez helyi rendőrség és a polgármesteri hivatalhoz tartozik. 

Én nem tudom letartóztatni, vagy ilyesmi.  

11:21 JW Szóval ezt akarják 

11:24 Igen, de most hatalmas botrányt csapok  

"You are a shame for Europe. 

You are a true shame for Europe. It is a shame that you are in the European 

Union" 

11:33 JW Most le fognak minket tartóztatni? 

 GL Nem tudnak 

 JW Most hozzák az erősítést? 

 GL Miért nem tudnak idehívni valakit, aki beszél magyar nyelven?  

 "Your identity card please !" 

11:44 Kérem beszéljenek magyar nyelven.  

Hozzanak ide valakit, aki beszél magyar nyelven. nekem jogom van magyar 

nyelven beszélni.  

Miért nem tudják betartani a törvényt?  

Beszéljenek magyar nyelven, vagy ne beszéljenek. 

Hozzanak egy kollégát, aki tud magyarul.  

Ezek alapvető jogok.  

Miért nem tisztelik a jogokat? 

Miért nem tisztelik a törvényt? 

12:05 Szóval ez történik, ha magyar nyelven beszélsz. ez  egy hivatalos nyelv a román 

jog szerint. 

 JW Jönnek a speciális elhárító erők  

12:15 GL Beszéljenek magyarul 

 JW Landman Gabort letartóztatták  

 GL Kiáltások 
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ALULÍROTT, FIGYELEMBE VÉVE, HOGY HOLLANDIÁBAN ÉLEK, AHOL A 
KÖZÖSSÉGEK NYELVI JOGAIT TISZTELETBEN TARTJÁK A HELYI HATÓSÁGOK, 
TELJESEN ABERRÁNSNAK TŰNIK A RENDŐRSÉGI KÖZEGEK ÖNKÉNYES 
MAGATARTÁSA, AZ HOGY ILYEN MÓDON TIPORJÁK MEG EGY KÖZÖSSÉG 
NYELVI JOGAIT, FŐLEG AZT, HOGY UTÓLAG HAMISÍTJÁK MEG AZ ÖSSZES 
IRATOT, JEGYZŐKÖNYVET, BESZÁMOLÓKAT. 
 
2.7. Következésképen: 

1. Hiányzik Balogh Peti, a helyszínre hívott rendőr beszámolói, amelyek 
nagyon fontosak, főként, hogy a rendőrök elmondásai szerint Balogh Peti 
tolmácsolt nekem, ami nem igaz, 

2. Azzal a szándékkal érkezte, hogy a helyi rendőrség egy szóvivőjével 
beszéljek, vagyis nem igaz, hogy azért érkeztem, hogy egy jegyzőkönyvvel 
kapcsolatban igényeljek információkat, 

3. Úgy vélem, hogy csakis és kizárólag etnikai alapon utasították el a magyar 
nyelvű segítséget, és az erdélyi magyar közösséggel szemben tanúsított 
rasszizmus okán, ennek okán egészítettem ki a bűnügyi tárgyú panaszomat 
ezekkel a bűncselekményekkel, 

4. A rendőrök kommunikációja teljes egészben román nyelven hangzott el - 
kivéve Florin rendőr két mondatát, a mi részünkről magyarul, angolul, 
franciául, németül, hollandul. A kommunikáció nem jött létre, mindenki 
monológot folytatott, annak érdekében, hogy a másik fél megértse, 
minden eredmény nélkül, 

5. az hogy elutasították az összes nemzetközi használatban lévő nyelvet, 
minden szempontból diktatórikus és rasszista rezsimről tanúskodik, és 
visszaélésről, a román etnikumtól különböző etnikumú személyek jogainak, 
etnikai alapú korlátozása által,  

6. Jan Willem Oomen mellettem volt a szolgálatot teljesítő rendőr irodája 
előtt, egészen a letartóztatásomig, nem értem, a magatartásom milyen 
oknál fogva volt agresszív - amelyet a hangfelvétel nem igazol, sem Jan 
Willem Oomen magatartása, aki nem ismeri a magyar nyelvet, nem 
agresszív, és nem próbált meg erőszakosan behatolni, holott pontosan 
mellettem állt! 

7. A beszámolók azt követően került összeállításra, hogy az alperes megkapta 
az Országos Diszkriminációellenes Tanácstól az értesítést, mivel panaszt 
tettem ellene, ezek a beszámolók: Florin Florea 2014. február 14-i 
beszámolója, és a többi rendőr 2014. február 14-i beszámolója, amely az 
eseménytől számított mintegy 2 hónapot jelent.  

8. Nem találkoztam egyetlen FORDÍTÓVAL, TOLMÁCCSAL sem  TANÚVAL!!!, 
ez kiderül a rendőrök hamis vallomásaikból is.  

9. Dl. Balogh Peti, - gondolom az a személy, akivel 2 mondatot váltottam 
magyar nyelven - egy másik rendőrrel együtt jelent meg MIUTÁN A KÜLÖN 
SZOBÁBA VEZETTEK, ÉS HÁTON ÜTÖTTEK. Neki elmondtam, hogy 
megvertek, és megkérdezte, mi az oka a jelenlétemben a RENDŐRSÉG 
SZÉKHELYÉN!!! TEHÁT KIZÁÁRÓLAG ÉS CSAKIS A TÖRVÉNYTELENSÉGEK 
ELKÖVETÉSE UTÁN ÉRKEZETT MEG BALOGH PETI ÚR, AKIVEL CSAK AZ 
ELMONDOTTAKRÓL BESZÉLTEM, NEM HOZTA A TUDOMÁSOMRA AZT, 
HOGY SZABÁLYSÉRTÉST KÖVETTEM EL, SEM ANNAK JOG SZERINTI 
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OKÁT, SEM A RENDŐRÖK ÁLTAL HOZOTT INTÉZKEDÉSEK JOG SZERINTI 
OKÁT.  

10.  Alulírott NEM LÁTTAM SEMMILYEN JEGYZŐKÖNYVET, AMELYET A 
HELYSZÍNEN TÖLTÖTTEK VOLNA KI, EGYETLEN RENDŐR SEM 
KÉRDEZETT MEG ARRÓL, OLYAN NYELVEN, AMELYET ÉRTETTEM VOLNA, 
HOGY SZERETNÉK-E JELEN LENNI VAGY SEM AKÁRMILYEN VAGY 
BÁRMELY JEGYZŐKÖNYV ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNÁL!!! 
 

3. Jog szerinti indokok: 

3.a. A jegyzőkönyvet az események lezajlását követően „gyártották le”, a rendőrök 

törvénytelen magatartásának igazolása tekintetében, alulírott kijelentem, hogy nem 

voltam jelen a jegyzőkönyv összeállításánál, nem hozták tudomásomra, 

hogy ellenvetéseket tehetek, holott jogom lett volna ellenvetések 

megfogalmazásához a 2001/2. sz. Kormányhatározat 16. cikk 7. 

bekezdésének előírásai szerint, a jegyzőkönyv semmisségének szankciója 

alatt. Annak egyik bizonyítéka, hogy nem voltam jelen a jegyzőkönyv 

összeállításánál az, hogy 8 perc alatt, amennyit az elkülönített szobában 

tartózkodtam, fizikai képtelenség összeállítani egy jegyzőkönyvet, képtelenség a 

törvényes előírások - amelyek a rendőrök elképzelése szerint általam áthágásra 

kerültek - lefordítása - amely másrészről meg sem történt, mivel nem volt jelen 

egyetlen fordító sem, előttem pedig egyetlen iratot sem írtak meg, képtelenség az 

ellenvetések meghallgatása, és azok lefordítása!!!" Nem volt egyetlen fordító 

sem a helyszínen, a fordító nem írta alá a jegyzőkönyvet, és a 

jegyzőkönyvben nem szerepel, hogy nem tudok román nyelven, illetve 

hogy XY lefordította azt a tettet, amelyet elkövettem, és annak törvényes 

indoklását. Ellentmondás van a rendőrök beszámolói és az elmarasztaló irat között. 

ha a helyszínen volt a fordító, miért nem foglalták bele az iratba annak nevét, és 

miért nem fordította le a rendőrök által közölteket???, Ugyanakkor, a szabálysértési 

jegyzőkönyv 11 óra 50 perckor került összeállításra, alulírott pedig a helyi rendőrség 

épületén kívül voltam!!! 

A CEDO a Románia elleni Anghel-ügyben, 2007. október 4-én Strassbourgban 

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

véglegessé, úgy rendelkezett, hogy ... „ a szóban forgó eljárás 

büntetőeljárásnak minősíthető. Elsősorban azt szükséges megállapítani, hogy a 

rendelkezés, amelyet a felperes megszegett általános jelleggel bírt, és nem egy 
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bizonyos embercsoportnak volt intézve, hanem az összes állampolgárnak; ez 

bizonyos magatartást érvényesített, és ezt a kérelmet egy olyan szankcióval 

társította, amelyet ugyanakkor megpróbált elbátortalanítani és büntetni (mutatis 

mutandis, Öztürk Németország ellen, 1984. február 21-i Határozat, A sorozat 73. sz., 

53. par.). A bíróság felidézi, hogy a bűnügyi jogkörben a bizonyítékok kezelését az 

emberi jogokról szóló európai Megállapodás 2. és 3. paragrafusainak fényében 

szükséges vizsgálni. Az első a vélelem és az ártatlanság elvének szentelt. Egyebek 

között azt követeli, hogy a bíróság tagjai, betöltve funkcióikat, ne abból az előzetesen 

kialakított nézetből induljanak ki, hogy a vádlott elkövette a neki tulajdonított 

cselekedetet; a bizonyíték bemutatása a vád képviselőjének feladata és a kétség a 

vádlott javára használt!!! ». 

 

A jegyzőkönyvben nem szerepel a fordító családi és utóneve, hogy milyen 

nyelven történt a fordítás, bár beszámolókban a rendőrök kijelentik, hogy 

utólag fordítót hívtak, aki tudomásomra hozta az elkövetett cselekedetet, 

valamint ennek törvényes besorolását és következményeit!!! Ezen túlmenően, 

még a rendőrök kérelmeit sem hozták tudomásomra olyan nyelven, amelyet 

értek, sem az elutasítás következményeit nem hozták tudomásomra olyan 

nyelven, amelyen értek, ezáltal NEM BESZÉLHETÜNK EGYETLEN JOGSZABÁLY 

ALULÍROTT ÁLTALI MEGSZEGÉSÉRŐL SEM, MERT PONT A RENDŐRÖK 

VOLTAK AZOK, AKIK NEM TARTOTTÁK BE AZON KÖTELEZETTSÉGÜKET, 

HOGY FORDÍTÓT BIZTOSÍTSANAK, ÉS TÁJÉKOZTATÁSI 

KÖTELEZETTSÉGÜKET.  

3.b. A folytatásban bemutatásra kerülnek az 1.a. pontban bemutatott fogalmak a 

szabálysértési eljárás jellegét tekintve, amelyeket a CEDO rögzített a Románia ellen 

indított Anghel-ügyben, ez előírja a következőket:  

« 1. Bármely személynek joga van ügyének egyenlő, nyilvános és méltányos 

időn belül történő, független és pártatlan bíróság általi elbírásáshoz, amely 

határoz akár polgári jellegű jogainak és kötelezettségeinek áthágása, akár 

bármely ellene irányuló, bűnügyi jogtárgyú vád megalapozottsága 

tekintetében (...) 
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2. Bármely bűncselekményyel vádolt személy ártatlannak minősül, amíg 

bűnössége nem kerül törvényes rögzítésre.  

3. Bármely vádlottnak fogában áll, különösképpen:  

a) hogy a lehet legrövidebb időszakon belül tájékoztatást kapjon, olyan 

nyelven amelyen ért, és részletes módon az ellene felhozott vádak természetét 

és a vád ügyét illetően; 

b) hogy rendelkezzen a védelmének előkészítéséhez és 

segítségkéréshez szükséges idővel;(...) 

d) hogy kérje vagy igényelje a vád tanúinak kihallgatását, és hogy 

elintézze a védelem tanúinak a beidézését és kihallgatását, ugyanazon 

körülmények között, mint ahogyan az a vád tanúi esetében történt; 

Idézünk a Románia ellen indított Anghel-ügy Határozatából (...) » A jogkörben 

folyamatos joggyakorlatából kiemelt kritériumok fényében (lásd egyebek 

között, Ezeh és Connors Nagy-Britannia Egyesült Királysága indított ügyét 

[GC], 39665/98. és 40086/98. sz., 120. bekezd., CEDO 2003-X), a Bíróság 

úgy véli, hogy a felperes által ténylegesen alkalmazott pénzbeli szankció kis 

összege és az illető szabálysértés polgári büntető törvényének jellege ellenére, 

a szóban forgó eljárás büntetőeljárásnak minősíthető. Elsősorban azt 

szükséges megállapítani, hogy a rendelkezés, amelyet a felperes megszegett 

általános jelleggel bírt, és nem egy bizonyos embercsoportnak volt intézve, 

hanem az összes állampolgárnak; ez bizonyos magatartást érvényesített, és 

ezt a kérelmet egy olyan szankcióval társította, amelyet ugyanakkor 

megpróbált elbátortalanítani és büntetni (mutatis mutandis, előzőekben idézett 

Öztürk, 53. par.). A Bíróság felidézi, hogy bűnügyi tárgy tekintetében a 

bizonyítékok kezelését a 6. cikk 2. és 3. paragrafusainak fényében 

szükséges vizsgálni. Az első a vélelem és az ártatlanság elvéről szól. 

Egyebek között azt követeli, hogy a bíróság tagjai, betöltve funkcióikat, ne 

abból az előzetesen kialakított nézetből induljanak ki, hogy a vádlott elkövette 

a neki tulajdonított cselekedetet; a bizonyíték bemutatása a vád 
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képviselőjének feladata és a kétség a vádlott javára használt. Sőt, ennek be 

kell mutatnia az érdekeltek számára, milyen vádak képezik a tárgyat, hogy 

felkínálja következésképpen a védelem előkészítését és bemutatását, és hogy 

elégséges bizonyítékot szolgáltasson a bűnösségi nyilatkozat megalapozása 

érdekében (Barberà, Messegué és Jabardo Spanyolország ellen indított ügy, 

1988. december 6-i határozat, A sorozat, 146. o. 33. o. 77. par.; Bernard-ügy 

Franciaország ellen, 1998. április 23-i Határozat, határozatok és ítéletek 

gyűjteménye 1998-II., 879. old. 37. par.)... » 

Ami azt a törvényes vélelmet illeti, amire az alperes hivatkozott, 

nyilvánvalóvá tesszük a következőket: Ugyanezen határozat 60. paragrafus 

előírja, hogy ... « A bíróság megállapította, hogy bármely jogi rendszer 

ismeretében van a tényleges és jogi vélelmeknek; Az Egyezmény 

nem elvből akadályoz, de bűnügyi jogkörben arra kötelezi a 

szerződéses országokat, hogy ne lépjenek át egy bizonyos 

küszöböt!!!. Főként a 6. bekezd. 2. bekezdése kéri az államoktól, 

hogy elfogadható határokon belül tekintsék sajátjaiknak ezeket a 

vélelmeket, figyelembe véve a tét súlyosságát és megőrizve a 

védelmi jogokat (Salabiaku-ügy Franciaország ellen, 1988. október 

7-i Határozat, A sorozat 141-A. sz., 15. old., 28. par.; Telfner-ügy 

Ausztria ellen, 33501/96. sz., 16. par., 2001. március 20.)... » 

Ezáltal kérelmezzük a bíróságot a fent említett és a CEDO által az 

Anghel-ügyben, de egyéb ügyekben is elrendelt kritériumokat, úgy a 

tanúk kihallgatása alkalmával, mint az okirati bizonyítás kezelése 

során, itt főként a megállapító közeg beszámolójára gondolunk, aki 

nem pártatlan és független. Ugyanakkor kerüljenek alkalmazásra a 

CEDO fentiekben közölt kritériumai a jelen ügyben hozott határozat 

kihiredetése alkalmával. 

3.c. Ami a megállapító közeg beszámolóját illeti, mint bizonyító 

eszközt, Kérem, figyeljenek fel arra, hogy ez 2014 februárjában 

került összeállításra!!! Ahogyan a szabálysértési panasz 

rendezésének eljárása során, NEM kerül érvényesítésre, hogy a 
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megállapító közeg beszámolója - amely pro causa (a megtámadott 

jegyzőkönyv összeállítási időpontját követően, és a szabálysértési 

panasz 2. példányának közlését követően) került összeállításra - 

annak érdekében, hogy a válaszirathoz csatolják, bizonyító 

eszközként legyen számon tartva, mivel ez olyan abszurd helyzetet 

eredményezhet, amelyben a kérvényező-kihágást elkövető személy 

esetleges bűnössége olyan okirat alapján kerülhet rögzítésre, 

amelyet ugyanazon megállapító közeg állított össze, amelynek 

jegyzőkönyve kétségbe vont a törvényesség/megalapozottság 

szempontjából, és ennek értelmétől fogva jóváhagyná, hogy egy 

jegyzőkönyv abszolút semmissége (a cselekmény megállapítási 

időpontjának feltüntetésének elmulasztása, a tett nem megfelelő 

leírása miatt stb.) elfedhető efféle okirat által, ebben az esetben a 

2/2001. sz. Kormányrendelet 17. cikkének rendelkezései lényeg és 

jogi célszerűség nélkül maradnának, bár nem ez volt törvényhozó 

követendő célja az illető törvényszöveg, az említett cikk 

szerkesztése során. 

Ellenkezőleg, a 17. cikk értelmezéséből arra következtethetünk, hogy a 

törvényhozó figyelembe vette azt az esetet, amelyben a törvényes ellenőrzést 

követően a bíróság megállapítja, hogy a szabálysértési jegyzőkönyvet abszolút 

semmisség sújtja, elrendelésre kerül az elmarasztaló iratnak a semmissé 

nyilvánítása anélkül, hogy engedélyezett lenne a semmisség egyéb eszközök 

általi lefedése. 

Ebben a tekintetben említést teszünk arra, hogy maga Románia 

Alkotmánybírósága emeli ki a 1096/2009. sz. [13] Ítélet tartalmából, hogy:  

„Annak, aki a panaszt megfogalmazta, nem kell bizonyítania saját 

ártatlanságát (…). Bár a 2/2001. sz. Kormányhatározat hivatkozik a Polgári 

perrendtartás rendelkezéseire, a bíróság nem korlátozódhat az onus 

probandi incumbit actori szabály szigorú alkalmazására, pontosan 

ellenkezőleg, aktív szerepet kell tanúsítania az igazság kiderítése tekintetében, 
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attól a pillanattól fogva, hogy a szabálysértés Az emberi jogok és alapvető 

szabadságok védelméről szóló egyezmény 6. cikkének hatálya alá tartozik.      

 
Mellékelve benyújtjuk: a hollandiai állami hatóságok által kibocsátott fordítói 
engedélyemet, az audiófelvétel holland és angol nyelvről román nyelvre fordított 
szövegét, 
 
    LANDMAN GABOR     
               MENYHÁRT GABRIELLA ÉVA ügyvéd 
 


