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Fővárosi Bíróság

Budapest
Hiv.sz.: 15.B.1492/2010.

A különösen nagy kárt okozó csalás bűntette és más bűncselekmények miatt Gál György és társai ellen
indult bűnügyben Hunvald György II. r. vádlott védelmében

indítványozom,

hogy a Bíróság Hunvald György előzetes letartóztatását szüntesse meg, és szabadlábra helyezését
rendelje el.

A kényszerintézkedésről érdemben legutóbb a Fővárosi Ítélőtábla döntött, megváltoztatva az elsőbírói
szabadlábrahelyezést elrendelő végzést. Indokai között – a bűnszervezet megállapíthatóságáról szóló
polémián felül, melyben most terjedelmi okokból nem folyhatok bele – az szerepelt, hogy a bíróság az
eljárás ezen szakaszában nem foglalhat állást az ügy érdemében, bizonyíték mérlegelési lehetősége
korlátozott. Az Ítélőtábla érvelése szerint „Kétségtelen, hogy a bizonyítás folyamatában, annak menete
során adott esetben merülhetnek fel olyan körülmények, melyek már előre vetíthetik valamely vádbeli
állítás tarthatatlanságát; s mindez kihathat egyebek mellett a kényszerintézkedés kérdéskörére is.” Ezt
követően az Ítélőtábla rámutat arra, hogy a jelen ügyben csak az első három vádlott kihallgatása történt
meg, hátra van a teljes tanú és szakéretői bizonyítás.

Tisztelt Bíróság!

A majd három éve tartó letartóztatás Be. 129.§ (2) b) pontjával megalapozott indoka nyilvánvalóan az I.
vádpontban leírt 20 éves büntetési tételkeretben elbírálandó cselekménysorozathoz köthető.
Valamennyi vádlott kihallgatása megtörtént, valamennyi koronatanúvá átlényegült korábbi gyanúsított,
N. György, P.né D. Eszter és V. Ágnes is vallomást tett.
Mindazon személyek vallomást tettek, akik Hunvald György cselekvőségéről akár közvetett, akár
közvetlen információval rendelkeztek, azaz alanyi, szubjektív bűnössége kapcsán bizonyítékot
szolgáltathattak.

A Fővárosi Ítélőtábla indokolása szerint jelen eljárásban „…a közérdek abban határozható meg, hogy a
jelentős tárgyi súlyú és érdeklődésre számot tartó ügyben a bizonyítás a lehető legrövidebb időn belül
lefolytatásra és lezárásra kerülhessen.”
Ezzel – némileg talán eltérő alapokon - a védelem is természetesen egyetért, megjegyezve, hogy például
a Fővárosi Ítélőtábla végzésében is felhívott szakértői bizonyítást a Bíróság rendelte el, amennyiben arra
az ügy nyomozási szakaszában kerül sor, a bizonyítás hónapokkal előbbre tartana.

Az Ítélőtábla a fenti gondolatot azzal köti a kényszerintézkedéshez, hogy Hunvald György anyagi
helyzete és kapcsolatrendszere lehetővé teszi, hogy ha úgy ítéli meg, hogy az eljárás számára
kedvezőtlenül alakul, akkor kivonhatja magát alóla.

Az Ítélőtábla fenti állásfoglalása óta lefolytatott bizonyítás objektív szemmel nézve, és visszafogottan
fogalmazva, a legkevésbé sem tekinthető Hunvald György számára kedvezőtlenül alakulónak.
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Meg kell jegyeznem, hogy Hunvald György anyagi helyzetéről a teljes vagyonára, sőt rokonai, barátai,
üzlettársai vagyonára kiterjedő zár alá vétel alapján képet lehet alkotni, ez a kép nem kedvező.

Összefoglalva, álláspontom szerint a Bíróságnak, követve az Ítélőtábla útmutatását, most lehetősége van
a bizonyítás folyamatában felmerülő körülményeket mérlegelni, illetve, ugyancsak az Ítélőtábla
útmutatását követve értékelni, hogy a bűnszervezeti vádpontban Hunvald György alanyi bűnösségére
gyakorlatilag teljes körben lefolytatott bizonyítás eredménye alapján szökésének, vagy az eljárásból
való kivonásának esélye megalapozottan indokolttá teszi-e a legsúlyosabb kényszerintézkedés további
fenntartását.
Ennek során figyelembe veheti, hogy Hunvald György négy gyereket nevel(ne), akiknek eltartásáról
gondoskodnia kell(ene), legutóbbi szabadlábra kerülését követően heteken belül munkába állt, és
egyébként sem tett semmi olyat, amelynek alapján megalapozottan feltehető lenne, hogy az eljárásból
kivonná magát.

Mindezek alapján kérem, hogy indítványomnak szíveskedjenek helyt adni.

Budapest,2011. szeptember 30.
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