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Dr. K. Zsuzsanna Éva  XXIV. r. vádlott védelmében benyújtott védőbeszéd a Gál
György és társai ellen a Fővárosi Törvényszéken folyó 15. B. 1492/2010. sz.

ügyben

1.) Bevezetés

Tisztelt Törvényszék!

Galileo Galilei 1610-ben fedezte fel, hogy a Napon foltok vannak. Tudományos
közleménye szenzációszámba ment és értetlenséget, vagy inkább hitetlenséget váltott
ki. A kor tudományos etalonja, Arisztotelész óta tudja mindenki, volt a közvélekedés
és egyúttal kikezdhetetlen tényismeret a kor jeles tudósai között, hogy a Nap a
tökéletesség jelképe: gömbölyű, ragyogó, fényes, makulátlan. Még hogy foltok a
Napon! Micsoda képtelen feltételezés. Galilei, látva, hogy nem hisznek neki,
különleges távcsövével tudományos demonstrációt hirdetett meg és meghívta magához
a kor ismert tudósait felfedezése igazságának bizonyítására. Voltak, akik eleget sem
tettek a meghívásnak, olyannyira képtelenségnek tartották Galilei állítását, mások
felkeresték őt, majd a bevezető előadás után belepillantottak a különleges távcsőbe,
konstatálták, hogy a Napon foltok vannak, majd kijelentették: Galilei állítása téves,
ellentmond a sziklaszilárd, bizonyított tudományos tényeknek, a Napon nincsenek
foltok, hiszen már Arisztotelész is megmondta, a Nap a tökéletesség jelképe, amit
Galileo Galilei állít, nem igaz.

A kor legjelesebb elméi, a teológia, matematika, asztronómia és más tudományágak
jeles szakemberei nem azt fogadták el, amit a saját személyes tapasztalatukkal átéltek,
amit láttak, hanem azt, amit kétezer évvel azelőtt a Sztagirai Arisztotelész mondott.
Nem a saját szemüknek hittek, hanem egy másik, évezredekkel korábban élt
embernek.

Ez a történet ötlött fel bennem az ügyész úr vádbeszédét hallgatva. Mert mit is állított
az ügyész úr a vádbeszédében? Azt, hogy Z. János közterület felügyelő 2009. július
17-én esete 21 óra 20 perckor jogszerűen helyeztetett bilincset dr. Szabó Zoltán
gépkocsijára. Ezt azonban a felügyelő csak akkor tehette meg, ha Szabó Zoltán autója
a szóban forgó esetben nem a tűzcsapnál állt.

Ennek az ellenkezője azonban itt a tárgyaláson az ügyész úr számára is nyilvánvalóvá
válhatott. Az ügyész úr ugyanazokat a képeket láthatta, mint a bíróság, ugyanazokat,
mint a vádlottak, ugyanazokat, mint a védelem és a technika áldásos fejlődésének hála,
a hallgatóság, illetve a tárgyalótermi nézők. Mindenki számára szembeszökő,
vitathatatlan tényként állítom tehát: az autó a tűzcsapnál állt.
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Vádbeszédének tanúsága szerint azonban az ügyész úr úgy döntött, ahogy a
Galilei kor tudósai: nem a saját tapasztalatának, nem a saját szemének hisz, nem
– hogy saját példabeszédemnél maradjak – a napnál világosabb tényeknek hisz,
hanem Z. János közterület felügyelő önmentegető, ugyanakkor a valósággal
összeegyeztethetetlen szavainak.

2.) Az autó lebilincselése tűzcsapnál

És most a részletekről kicsit alaposabban.

A rendelkezésünkre álló adatok szerint az említett esetben az történt, hogy dr. Szabó
Zoltán a megjelölt időben az autójával tilos helyen parkolt le a Wesselényi utca és az
Akácfa utca sarkán, a gépkocsik parkolására kijelölt jelzővonalon túl, az utcasaroktól
számított 5 méteren belül, nem mellesleg a tűzcsapnál. Z. János közterület felügyelő
észlelve a szabálysértést, az autót lebilincseltette. Ezt pedig Z. János csakis akkor
tehette meg, ha nem álltak fenn azok a feltételek, amelyek a kerékbilinccsel való
rögzítést törvényesen kizárták. A mi esetünkben a kizáró ok a tűzcsap léte. Az idevágó
jogszabályok (melyeket később pontosan meg fogok jelölni) ugyanis semmi kétséget
sem hagyva mondják ki: „nem rögzíthető kerékbilinccsel tűzcsapnál vagy
tűzcsapszekrénynél álló jármű”.

A hely, ahol az eset történt, pontosan ismert. A gépkocsi elhelyezkedésének megítélése
sem okoz nehézséget, hiszen a szabálytalanul várakozó gépkocsiról Z. János
felvételeket készített 2009. július 17-én este, majd pedig a védelem is csatolt 2009.
december 18-án készített fotókat, amelyeken jól látszik az autó is, és a tűzcsap is.

3.) A fényképfelvételek

Az ügyész úr egyetértett Z. Jánossal, aki szerint az általa a helyszínen készített fotók és
a védelem által csatolt fotók között olyan szögkülönbség van, amelyből arra lehet
következtetni, hogy a védelem felvételeit egyfajta manipuláció jellemezné. Az ügyész
úr azt állította ugyanis, hogy a védelem által csatolt felvételeken az eltérő beállítottság
miatt a mi felvételünkön jóval közelebb állt a gépkocsi a tűzcsaphoz, mint azokon,
amelyeket Z. János az intézkedés alkalmával készített.

Ezt a megállapítást cáfolom. A Z. Jánostól származó felvételek természetesen más
fényképező-géppel készültek, amelynek a látószöge eltért a védelem által használt
fényképezőgép felvételeitől, továbbá az sem kétséges, hogy a védelem fotói nem
pontosan abból a szögből mutatják a gépkocsit, mint a közterület felügyelő felvételei.
Ez azonban fikarcnyit sem változtat azon a nyilvánvaló tényen, ami mindkét
felvételsorozaton pontosan látható, hogy a dr. Szabó Zoltán tulajdonában lévő
gépkocsi és a védelem által szándékosan beállított autó a gépkocsik várakozására
megjelölt legszélső vonal mellett közvetlenül, azzal párhuzamosan helyezkedik el –
nem vitatjuk szabálytalanul.
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Mivel pedig a tűzcsap jól láthatóan (de csak a mi felvételeinken jól láthatóan!), a
közúti jelzőtábla közvetlen közelében található, a Wesselényi utcából fényképezve az
ott várakozó autó takarásában, az is nagy biztonsággal rögzíthető, hogy dr. Szabó
Zoltán gépkocsija 2009. július 17-én az esti órákban a tűzcsapnál (tehát közvetlenül a
tűzcsap mellett) állt úgy, hogy a tűzcsap a gépkocsi jobb oldali sárvédőjének közvetlen
közelében volt. A gépkocsi fényképeken látható elhelyezkedését figyelembe véve,
ennél közelebb autó csak akkor állhatott volna a tűzcsaphoz, ha nekihajt, vagy ha
felugrat a járdára.

4.) Z. János vallomása

Éppen a tények egyértelműsége miatt nem állt szándékomban Z. János vallomásával e
vallomás puszta említésén túl is foglalkozni. Tekintettel azonban arra, hogy a vád
számára Z. János közterület felügyelő maga a bölcsek köve, néhány szóval mégis ki
kell térnem a közterület felügyelő vallomására.

Foglalkozhatnék vele persze hosszasan is. Kiemelhetném a vallomás nyilvánvaló
ellentmondásait, a tanú konok ragaszkodását egy elhibázott, vagy tudatosan
félremagyarázott jogi álláspont nyilvánvalóan téves értelmezéséhez, elemezhetném
nyilatkozatának a komolyság határait súroló tudálékosságát, a tanú önnön
fontosságába vetett hitének meghökkentő megnyilvánulásait, de nem teszem.

Éspedig azért nem, mert a tények nyilvánvalóak. A tanú hivatalos személyként
nyilvánvaló jégsértést követett el, amikor dr. Szabó Zoltán gépkocsiját lebilincselte. A
gépkocsi ugyanis tűzcsapnál állt, ott pedig kerékbilinccsel autót rögzíteni minden
korabeli és jelenlegi jogszabály szerint kifejezetten tilos:
 (ld. a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 20. § (1)

bekezdését;
 a 24/2009. (V.11.) fővárosi önkormányzati rendelet 49. § (2) bekezdés a/

pontját;
 a 26/2005. [VI.20.] Erzsébetváros önkormányzati rendeletének 19. § (2)

bekezdése a/ pontját.

Mérlegelésnek pedig nincs helye. Amit Z. János arról mondott, hogy neki jogában áll
a tűzoltóság szempontrendszerének figyelembe vételével és a saját, teljes körűnek
aligha mondható szakmai ismeretei szerint a tűzcsapnál lévő autó bilincselését
mérlegelni, nem más, mint tohuvabohu.

A tény ugyanis az, hogy a tanú olyat tett, amit számára a jogszabály megtiltott. És én
Z. Jánost még jóhiszeműnek sem nevezném.

A tanút, aki mint említettem, hivatalos személyként eljárva a reá irányadó
jogszabályok ellenében cselekedett, nem járt el jóhiszeműen, sőt merem állítani,
rosszhiszemű volt. Rosszhiszeműségét éppen az igazolja, hogy nem kevesebb, mint
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nyolc felvételt készített a helyszínen, ám ezek között egy sincs, hangsúlyozom,
egyetlen egy sincs, amelyiken a tűzcsap látható lenne; az a tűzcsap, amelynek léte,
illetve ott léte miatt az autót nem lett volna szabad lebilincseltetnie. A tanú által
készített felvételek egy kívülálló, a hatóság eljárásának korrektségében bízó, a
helyszínt nem ismerő személy számára messzemenően megtévesztőek.

Nem véletlen, hogy a jelen bíróság egyik hivatásos bíró tagja ezt a tényt itt a
tárgyaláson maga is szóvá tette.

5.) F. Sz. Judit vallomása

Az ügyész úr végindítványában elfogadta Z. János közterület-felügyelő vallomását, de
előterjesztett egy értékelési változatot arra az esetre is, ha a bíróság F. Sz. Judit, a
Közterület-felügyelet koordinátora vallomását tekintené elfogadhatónak.

Ebben az összefüggésben F. Sz. Judit vallomása egyértelmű. A tanú határozottan
kijelentette, hogy az adott helyszínen, az adott körülmények között a gépkocsit nem
lett volna szabad bilinccsel rögzíteni és amennyiben ő maga erről akár bejelentés, akár
személyes észlelés alapján tudomást szerez, a bilincset leszedeti, ennek tényét pedig
úgy jegyeztette volna fel a jegyzőkönyvre, hogy a bilincselés oka „hivatalból
megszűnt”.

6.) A lehallgatási jegyzőkönyvek

A vádbeszéd lényeges elemeként az ügyész úr azt hangsúlyozta, hogy az általa
egyébként aggályos részletességgel felsorolt okirati bizonyítékokat a lehallgatási
jegyzőkönyvek töltik ki tartalommal. A mi esetünkben dr. K. Zsuzsanna Évának
Erzsébetvárosi jegyzőjének a használatában lévő telefon lehallgatásáról, a hivatalos
megfogalmazás szerint az általa használt „mobiltelefonon továbbított közlések
tartalmának megismeréséről és a technikai eszközzel történő rögzítéséről” van szó.

Az ügyész úr a tárgyaláson azt hangoztatta, hogy a 2009. március 18. 12. óra 00
percétől 2009. szeptember 18. 12 óra 00 percig szóló titkos adatszerzés törvényesen
történt és az ennek alapján összegyűjtött információk (a rögzített felvételek és a róluk
készült jelentések egyaránt) a büntetőeljárásban aggálymentesen felhasználhatóak.

Ezzel az állásponttal nem értek egyet és az a határozott véleményem, hogy (egyszerű
szóval jelzem) a lehallgatás nem felelt meg az idevágó szabályoknak és azt állítom,
hogy annak eredménye a jelen büntetőeljárásban törvényesen nem használható fel.

7.) A lehallgatás indokainak törvényessége

Mindenek előtt vitatom, hogy dr. K. Zsuzsannával szemben jogilag indokolt volt a
titkos adatszerzés elrendelése. A Be. 202. § (6) bekezdése szerint titkos adatszerzésnek
csak akkor van helye, ha megalapozottan feltehető, hogy más módon a bizonyíték
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beszerzése kilátástalan, vagy aránytalanul nagy nehézséggel járna, és a titkos
adatszerzéssel a bizonyíték beszerzése valószínűsíthető.

A titkos adatszerzés, annak valamennyi lehetséges következményével együtt a
bizonyítás, azon belül pedig a hatóság adatszerző tevékenysége körében az un. ultima
ráció, alkalmazására valóban csak akkor lehet törvényes alap és indok, ha az
egyébként beszerezni szükséges bizonyítékokhoz a hatóság másképpen nem juthatna
hozzá.

A jelen esetben azonban nem erről volt szó. A Központi Nyomozó Főügyészség 2009.
március közepén tett indítványt a nyomozási bírónak arra, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő, dr. K. Zsuzsanna jegyző által használt telefont hallgassák le. Az
ügyészség az indítvány indokolása szerint, amelynek egyébként a 2009. március 16-án
hozott engedélyező bírósági végzés szó szerint megfelel, azért tartja szükségesnek dr.
K. Zsuzsanna lehallgatását, mert – így az indítvány – adat merült fel arra, hogy a
jegyző hivatalos személyként eljárva meghiúsítani törekszik a Hunvald György és Gál
György ellen folyó büntetőeljárás sikerét.

8.) Az ingatlanértékesítés szakértői vizsgálata, mint a lehallgatás indoka

Ennek az állításnak az alapját az a hivatkozás képezte, mely szerint Erzsébetváros
Képviselőtestülete megbízást adott ingatlanforgalmi és jogi szakértőknek arra, hogy
megvizsgálják az önkormányzat büntető üggyel érintett ingatlan-értékesítési
gyakorlatának szak- és jogszerűségét. Az indokolás utal rá, hogy 2009. február 6-án
(tehát a titkos adatszerzés engedélyezését megelőzően 5 héttel) a szóban lévő szakértői
véleményt már a képviselőtestület elé terjesztették és határozathozatal előkészítésben
és lebonyolításban dr. K. Zsuzsanna részt vett. Megjegyzem: nem világos, mi
kivetnivaló van abban, ha a jegyző teljesíti törvényből fakadó kötelezettségét és részt
vesz a képviselőtestület ülésének előkészítésében és lebonyolításában.

Ebben a körben arra szeretném felhívni a Tisztelt Törvényszék figyelmét, hogy a
feljelentés, mely az ügyészséget a most említett indítvány megtételére és az indítvány
nyomán a bíróságot a lehallgatás engedélyezésére indította, 2009. február 9-én kelt, és
nem tartalmazott olyan érdemi adatot, nem involvált olyan megállapítást, amely a
magánszféra legszenzitívebb területét érintő részébe történő behatolás (titkos
adatszerzés) kezdeményezését indokolttá tette volna.

Ma már ismeretes, hogy a szóban forgó feljelentés készítője az a dr. H. László volt,
akiről utóbb derült ki, hogy az általa összeállított feljelentés hátterében személyes
üzleti érdekmotivációja állt. A február 9-én kelt, és még aznap a Központi Nyomozó
Főügyészség rendelkezésére bocsátott feljelentés egy olyan, egyébként az
önkormányzati vagyonnal való rendelkezés menetét ismerve szükségszerű lépést
minősített hivatali bűnpártolást megalapozó cselekménynek, amely lépés ésszerűsége,
megalapozottsága és indokoltsága vitathatatlan. Szakértők bevonása, hozzáértők
szakmai álláspontjának megismerése olyankor, amikor nemcsak az értékesítés
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indokoltságát, nemcsak az összegszerűség mértékét, hanem annak jogszerűségét is
támadják, s nemcsak támadják, hanem súlyos bűncselekménynek tartják, evidens lépés
azok részéről, akik a szóban forgó tevékenységben bármilyen formában érintve
vannak.

Csak megemlítem, hogy mindazon személyek eljárási pozíciója, akiket a
feljelentésben a feljelentő, mint a törvényesség elleni összeesküvés tevékeny részeseit
említi (egyebek között Patziger Ferenc szakértő, és dr. B. Tibor ügyvéd), az állítólagos
bűnpártolási céllal készített szakvélemény ellenére sem változott, tanúk maradtak az
ügyben. Ebben az összefüggésben dr. K. Zsuzsanna sem kikezdhető, vele szemben
ugyanis olyan magatartás miatt indult és folyik most büntetőeljárás, amelynek a
feljelentésben megjelölt hivatali bűnpártoláshoz az égvilágon semmi köze sincs.

A feljelentés két nappal a szakértői véleményeket megvitató testületi ülés előtt érkezett
az ügyészségre, amely azonban csak több mint egy hónappal ezután tett indítványt a
bíróságnak a lehallgatás engedélyezésére. Olyan időpontban, amikor a szóban lévő
információk már hetek óta ismertek voltak a hatóság előtt, hiszen a testületi ülés,
melynek a szakértői vélemények megvitatásra kerültek, 2009. február 11-én lezajlott.

9.) A lehallgatott mind adatszolgáltató

E tények ismeretében állítható, hogy a dr. K. Zsuzsanna használatában lévő telefon
lehallgatásának valós, okszerű és bizonyítási szempontból megindokolható alapja
2009. márciusának közepén nem volt, hiszen mint említettem, az ügyészi indítvány
indokolásában említett információk 2009. márciusának közepén a nyomozó hatóság
előtt már több, mint egy hónapja pontosan ismertek voltak. Azon indokok pedig,
melyekre a hivatkozás történik, semmilyen jogszerűtlen elemet sem foglalnak
magukban. (Patziger szakértői véleményét Turán Zsolt a bíróság elé terjesztett
szakvéleményében teljes egészében igazolta és dr. B. Tibor jogi álláspontjának
törvényes és szakmai alapjait sem tudta megcáfolni az eljárás során senki.)

Dr. K. Zsuzsanna mint Erzsébetváros jegyzője a jelen büntetőeljárás során első ízben
2006. augusztusában kapott megkeresést. Ekkor is, később is, mindig, minden
rendőrségi, majd ügyészségi megkeresésnek lelkiismeretesen, alaposan, pontosan tett
eleget. Adatszolgáltatásával kapcsolatban soha nem merült fel semmilyen hatósági
kifogás és azt sem állította, mert nem is állíthatta senki, hogy a dr. K. Zsuzsanna által a
megkeresésekre szolgáltatott információk tartalmi vagy formai kívánni valót hagytak
maguk után.

Ha pedig arra is figyelemmel vagyunk, hogy az eljárás folyamán dr. K. Zsuzsanna az
önkormányzat jegyzőjeként összesen 68 rendőrségi és ügyészségi megkeresésnek volt
köteles eleget tenni és ezt a feladatát kifogástalanul el is látta (még itt a bíróságtól is
dicséretet kapott kitűnő munkájáért), akkor különösképpen érthetetlen az általa
használt telefon lehallgatásának kezdeményezése és engedélyezése. Nem szabad
elfelejtenünk azt sem, hogy a dr. K. Zsuzsanna ellen irányuló tikos adatszerzést 2009.
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március hónapban, tehát olyan időpontban indítványozta az ügyészség, amikor a
lehallgatás célszemélye már csaknem három esztendeje lelkiismeretesen szolgáltatott
információkat a számára.

Miközben tehát a nyomozó szervek adatot kértek tőle, mint jegyzőtől, és nagy
precizitással ellenőrizték, hogy információi megfelelnek-e a tényeknek, ugyanezek a
nyomozó hatóságok a leghalványabb szakmaetikai aggály nélkül avatkoztak a
köztiszteletben álló jegyző asszony magánéletének legszenzitívebb szférájába és
minden ésszerű és törvényes ok nélkül ellenőrizték a telefonbeszélgetéseit a
törvényben lehetővé tett lehetséges leghosszabb ideig, 6 teljes hónapig. Hogy azután
egy egész másfajta bűncselekmény elkövetésével gyanúsítsák meg, mint amely miatt
az egész tikos adatszerzést lefolytatták.

Határozottan állítom ezért, hogy a titkos adatszerzésnek nem volt törvényesen
megindokolható alapja, a lehallgatás célszemélyének kiválasztása sem konkrét gyanú
alapján, illetőleg a törvényben meghatározott ultima rációként, hanem kizárólag un.
adathalászati céllal történt (amit ezt a későbbi események kétséget kizáróan igazolták
is).

10.) Akire az engedély szólt, annak nincs köze az ügyhöz, akit lehallgattak, arra
nem volt engedély

Más kifogásom is van azonban dr. K. Zsuzsanna lehallgatása ellen. Nevezetesen az,
hogy a Központi Nyomozó Főügyészség elsősorban, majd pedig a Pesti Központi
Kerületi Bíróság másodsorban jelentős, a bizonyíték felhasználását kizáró hibát
követett el.

Nem arra a személyre kérték és engedélyezték a lehallgatást, akire az engedély szólt és
nem arra szólt az engedély, akit lehallgattak.

A lehallgatás engedélyezésével kapcsolatos egyik legalapvetőbb szabály, hogy
„személyre nem koncentrált titkos adatszerzés alkalmazása engedélyezésének,
végrehajtásának nincs helye.”

A titkos adatszerzés ugyanis olyan bizonyítékgyűjtés, amely nem tárgyra, hanem
passzív alanyra irányul, mert hiszen szükségképpen az érintett magánszférájának
legbensőbb körébe hatol be, és a célba vett alany legérzékenyebb titkainak a
kifürkészését teszi lehetővé. Ezért egyáltalán nem közömbös kérdés, hogy személy
szerint ki válik az ejárás passzív alanyává ( magyarul lehallgatott személlyé).

Az ügyészség szerint nem történt érdemleges hiba, hiszen az indítványokban és a
végzésekben olyan elírások történtek, amelyek kijavítására utóbb sor került.

Csakhogy.
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A lehallgatás 2009. március 18-án 12.00 órától egyszeri meghosszabbítással 2009.
szeptember 18-án 12 óráig tartott. Ezen idő alatt, noha az eljáró szerveknek nemcsak
joguk, hanem büntetőeljárási kötelezettségük is a lehallgatás törvényes feltételeinek
folyamatos figyelemmel kísérése, egyáltalán nem tűnt fel senkinek, hogy az, akit
lehallgatnak, nem azonos azzal, akire az engedély szól. Az ügyészség ezt a problémát
– noha a lehallgatás anyagát érzékelhetően folyamatosan figyelemmel kísérte – még a
lehallgatás befejezését követően sem észlelte hónapokon keresztül.

Amikor 2009. december 10. táján elkészült a dr. K. Zsuzsannának, mint gyanúsítottnak
szóló idézés, azt borítékba tették, a borítékra ráírták a mellesleg nem valós lakcímet és
elvitték Erzsébetváros Önkormányzatához, hogy átadják a jegyzőnek. Dr. K.
Zsuzsanna nem tartózkodott az irodájában, talán éppen képviselőtestületi ülésen volt.
A titkárnője elolvasván a címzést, közölte, hogy ez nem a főnöknőjének szól. Mire azt
mondták neki, nem fogadják el, amit mond, és ha nem veszi át az egyébként rossz
címre szóló idézést, botrányt csinálnak. A titkárnő erre átvette az idézést, amelyről
csak 2009. december 17-én, gyanúsítotti kihallgatás során derült ki, hogy éppen úgy
hibás, ahogy dr. K. Zsuzsanna összes többi személyi adata is az.

Ezután – nem kevesebb, mint 3 hónappal a lehallgatás befejezése után –
kezdeményezte az ügyészség a korábbi határozatok kijavítását, mint ahogy az
ügyészségi indítványok kijavítása is csak ekkor történt meg. Mellesleg, érzékelték a
hiba súlyosságát, mert az egész processzust (indítvány, annak a bíróságra való
eljuttatása, a bírósági végzés meghozatala) egyetlen nap alatt, láthatóan égető
sürgősséggel bonyolították le.

11.) Az engedélyező határozatok nem javíthatók ki

Messzemenően nem értek egyet az ügyészség azon álláspontjával sem, hogy a jelen
esetben elírásról, elütésről, egyszerű hibakijavításról van szó.

Az ügyészség álláspontját látszólag a nyomozási bíró is elfogadta, hiszen az ügyészség
idevágó indítványát fenntartás nélkül nyomban teljesítette és az indokolásban a Be
határozatok kijavítására vonatkozó 261. §-ának (1) bekezdésére hivatkozott.

Csakhogy az ügyben elkövetett ügyészi eljárási hibákat a téves nyomozási bírói döntés
miben sem érinti. Ahogy az indítvány téves volt, éppen úgy hibás a bírói döntés is.

A Be. 261. §-ának (1) bekezdése szerint „nyilvánvaló név-, számelírás, számítási hiba
és más hasonló elírás esetén a bíróság a határozat kijavítását mind indítványra, mind
hivatalból elrendelheti. A kijavítást elrendelő végzés ellen az ügyész és az élhet
fellebbezéssel, akire a határozat vagy kijavítása rendelkezést tartalmaz, a vádlott
esetén a védő is.”

A Büntetőeljárás kommentárja erről szó szerint a következőket írja.
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„A kijavítás lehetősége a ’nyilvánvaló’, vagyis az olyan hibákra korlátozódik,
amelyeket egy figyelmes olvasónak azonnal fel kell ismernie. A rendelkezés példálózó
felsorolást ad az ilyen típusú hibákról van szó. Névelírás, ha valakinek a neve akár egy
helyen, akár több helyesen tévesen szerepel a határozatban, de egyértelmű, hogy
ugyanarról a személyről van szó. Hasonló természetű a számelírás Kijavítása akkor
lehetséges, ha a helyes szám magából a határozatból kitűnik, vagy az ügy irataiból
megállapítható.” (ld. Magyar büntetőeljárás, Kommentár a gyakorlat számára, II. 22.
pótlás, 739-740. oldal).

Nem igényel részletes magyarázatot, hogy a mi esetünkben nem olyan hibáról,
illetőleg hibákról van szó, melyek egyszerű értelemzavaró módja könnyűszerrel
helyrehozható, hanem egészen másról. Arról ugyanis, hogy az ügyészség más
személyre kért és kapott lehallgatási engedélyt, mint akit le akart hallgatni és mást
hallgatott le, mint akinek a nevére az engedély szól.

Az ugyanis, aki az indítványokban és végzésekben meg van jelölve, olyas valaki, akit
majdnem ugyanúgy neveznek, mint a jelen ügy XXIV. r. vádlottját, de akinek neve
mégsem azonos a vádlottéval (a vádlott Zsuzsanna Éva, míg az „engedélyes” csupán
Zsuzsanna), viszont az összes többi személyi adata egészen más, hiszen létező
személy, akinek minden személyi adata ugyanakkor valós.

12.) A „másik” dr. K. Zsuzsanna

Annak igazolására, hogy az ügyészi indítványok és a bírói végzések nem a
mobiltelefont használó dr. K. Zsuzsanna Éva lehallgatásának engedélyezésére
vonatkoztak, csatolom a szóban lévő személy nyilatkozatát ügyvédi
ellenjegyzéssel, továbbá személyi igazolványának és lakcímkártyájának a
fénymásolatát, amely iratmásolatok jelen perben való felhasználására az érintett
személy, dr. K. Zsuzsanna (nem a vádlott!) a hozzájárulását adta.

A titkos adatszerzés engedélyezésével kapcsolatos eljárásnak a legapróbb részletekig
tökéletesnek, aggálymentesnek kell lennie. Nem véletlen a jogintézmény
feltételrendszere kidolgozottságának aprólékossága, továbbá az eljárási hibák
következményeinek szigorúsága. Törvényi előírás, hogy a titkos adatszerzésnek az
eljárás teljes folyamatában ellenőrzés alatt kell állnia, ennek az ellenőrzésnek
természetesen nem csak a lehallgatás tartalmára, hanem a feltételrendszer minden
elemére is ki kell terjednie. A jelen esetben aligha vitás, hogy mindazok, akiknek
kötelezettségük lett volna, hogy eme előírásnak megfeleljenek, nem teljesítették a
feladatukat.

Már a személyazonosítás során valaki, vélhetően az ügyészség valamelyik munkatársa
súlyos hibát követett el (csak zárójelben jegyzem meg, megítélésem szerint a szóban
lévő magatartás a Btk. 274. §-ának (1) bekezdés a/ pontjába ütköző és a /3/ bekezdés
szerint minősülő gondatlanságból elkövetett közokirat-hamisítás vétségének fogalmi
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körébe vonható), amely hibát – nyilván vétlenül – a bíróság tetézte és ez egészen
addig, amíg a gyanúsítás meg nem történt, a kapitális tévedés senkinek sem tűnt fel.

Ehhez képest egyébként az ügyészi indítványok és a bírói végzések nemcsak
formailag, hanem értelemszerűen tartalmilag sem felelnek meg, mert nem felelhetnek
meg a valóságnak, hiszen az a dr. K. Zsuzsanna, akinek adatai a végzések rendelkező
részében szerepelnek, nem használta, hiszen nem használhatta azt a valójában dr. K.
Zsuzsanna Éva (a jelen ügy XXIV. r. vádlottja) használatába adott mobiltelefont,
amelynek forgalmazására vonatkozó lehallgatást a bíróság engedélyezte.

Az a dr. K. Zsuzsanna, akinek a lehallgatását a bíróság engedélyezte, viszont nem
rendelkezett az Erzsébetvárosi önkormányzat tulajdonában lévő mobiltelefon
használati jogával, hiszen erre őt senki sem jogosította, mert nem is jogosíthatta fel.

13.) A lehallgatási jegyzőkönyvek és jelentések a jelen büntetőeljárásban nem
használhatók fel

A Be. 203. §-ának (1) bekezdése szerint a titkos adatszerzés engedélyezéséről a
bíróság az ügyész indítványára határoz, amely indítványnak a (2) bekezdés c/ pontja
szerint „tartalmaznia kell a titkos adatszerzés tervezett alkalmazásával érintett nevét,
illetőleg az azonosításra alkalmas adatot, valamint a titkos adatszerzés vele szemben
alkalmazni kívánt eszközének vagy módszerének megnevezését”.

A Be. 206. § (3) bekezdése kimondja, hogy „A titkos adatszerzés eredménye annak a
bűncselekménynek a bizonyítására, és azzal szemben használható fel, amely miatt és
akivel szemben a titkos adatszerzés engedélyezte.”

A kifejtettek alapján nyilvánvaló, hogy a jelen ügyben elkövetett hiba eredményeként
az elhibázott ügyészi indítvány nyomán a bírói engedély nem azzal a személlyel
szembeni titkos adatszerzést alapozta meg, akivel szemben az engedély szólt és emiatt
a titkos adatszerzés eredménye a jelen ügyben nem használható fel, mert hiszen a
titkos adatszerzést mással szemben engedélyezték, mint aki a szóban lévő telefont
valójában használta.

A kérdés mármost az, hogy az eljárt hatóságok, az ügyészség, a bíróság súlyos
hibájának eljárási konzekvenciáját kinek kell viselnie, annak-e, akit
törvénysértően lehallgattak, aki a sérelmet elszenvedte, vagy pedig annak, aki a
jogsértést megvalósította. E kérdésre a válasz akkor is egyértelmű volna, ha nem
a legérzékenyebb, az érintettek legszenzitívebb adatait érintő nyomozati
cselekményről volna szó, amelynek kezdeményezése, lefolytatása, engedélyezése,
folyamatos ellenőrzése, megismerése, és felhasználása a legaggályosabb szabályok
betartásához volna kötve.

Így pedig, hogy a meghatározó tévedés éppen ezt a bizonyítási eszközt érinti,
annak eljárási  következményeit a hibát megvalósító ügyészségnek kell viselnie: a
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2009. július 17-ei cselekményre vonatkozó lehallgatási jegyzőkönyvek anyagát
valamennyi érintett tekintetében ki kell zárni a bizonyítás anyagából (zárójelben
jegyzem meg, hogy megítélésem szerint megvalósult közokirat-hamisítás vétsége
miatt a bizonyíték-kizárás 78. § (4) bekezdésében megjelölt feltételei is
megvalósultak.)

14.) Az ügyben nincsenek dr. K. Zsuzsanna bűnösségét megalapozó törvényes
bizonyítékok

Az eddig felsorolt okok alapján védencemmel szemben a bűncselekmény
elkövetésének igazolására nincsenek elfogadható törvényes bizonyítékok. Az
ügyészség által felsorolt okirati bizonyítékok sem külön-külön, sem együttesen nem
teremtik meg a vádirati tényállás bizonyítási alapját. A lehallgatási jegyzőkönyvek
kirekesztésével pedig elenyészik az ügyész úr által a vádbeszédben említett az a
bizonyítási anyag, melynek a vádirati tényállást kellene megtöltenie tartalommal. Ezen
bizonyítékok hiányában nincs olyan tényállás, melyhez a bűncselekményt, illetőleg a
bűnösséget lehetne kapcsolni.

15.) A vádirati tényálláshoz képest sem valósult meg bűncselekmény

Ugyanakkor az is határozott meggyőződésem, hogy a vádirat III/7. pontjában
megfogalmazott tényálláshoz képest sem valósult meg bűncselekmény.

A hivatali visszaélés bűntettét az a hivatalos személy követi el, „aki azért hogy
jogtalan hátrányt okozzon vagy jogtalan előnyt szerezzen, hivatali kötelességét
megszegi, hatáskörét túllépi, vagy hivatali helyzetével egyébként visszaél.”

Amint azt már igazoltuk, a jelen ügyben dr. Szabó Zoltán gépkocsijának
kerékbilinccsel való rögzítése jogsértően történt (ha aggályos precizitással elemezzük
a hivatali visszaélés törvényi tényállását és megvizsgáljuk az egyes törvényi tényállási
elemeket, akkor okkal vetődhet fel bennünk, nem történt-e éppen azáltal hivatali
visszaélés, hogy dr. Szabó Zoltán gépkocsiját a hivatalos személynek minősülő
közterület-felügyelő kötelességsértő módon és jogtalan hátrányt okozva rögzítette).

Létrejött tehát egy nyilvánvalóan jogsértő helyzet, melynek megszüntetése
szükségessé vált.

Azt, hogy a jogsértő helyzet megszüntetése ilyen esetben a jogszabály idevágó
rendelkezései alapján indokolt, nem csak F. Sz. Judit és dr. K. László vallomásai
alapján állapíthatjuk meg, hanem ezt támasztja alá a Budapesti Törvényességi
Felügyeleti Ügyészség vezetője által 2008. július 21-én szignált válaszlevél is, melyet
a Józsefvárosi Közterület Felügyelet vezetőjének megkeresésére írt. E levél 3.
oldalának 1. bekezdésében jogszabályi hivatkozással megállapítja az ügyészségi
vezető, hogy a közterület felügyeletnek haladéktalanul intézkednie kell a térítésmentes
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leszerelés érdekében, ha azt észleli, hogy kerékbilincset jogszabály megsértésével
szerelték fel a gépkocsira.

A kerékbilincs leszerelésére irányuló utasítás a jogsértő helyzet megszüntetésre
irányuló nyilvánvalóan jogszerű és helyes utasítás volt. A bilincs leszerelésének
jogszerűsége abból fakadt, hogy olyan személy utasítására történt, akinek erre
törvényes felhatalmazása volt (a közterület felügyelet vezetője), és az a szerv végezte a
leszerelést, amelyiknek ez ugyancsak jogszabály, illetve jogszabályon alapuló
szerződésből fakadó jogosultsága volt (a „Centrum”Parkoló Társaság Kft.). Erre az
esetre alkalmazták az egyébként előírt eljárás helyett a „hivatalból megszűnt”
jogalkalmazási kategóriát.

Amint az a Btk. kommentárjából kiderül, a hivatali visszaélés büntette csak akkor
állapítható meg, ha igazolható, hogy a célzatként megfogalmazott „előny” vagy
„hátrány” jogellenes (ld. „Az előnynek vagy a hátránynak ’jogtalannak’ kell lennie.
Jogellenessége nem a hivatalos személy kötelességszegő eljárásából ered, hanem az
adott helyzetre vonatkozó rendszerint nem büntetőjogi szabályokból.” vö. Magyar
Büntetőjog, Kommentár a gyakorlat számára I. 39. pótlás 580/1.)

Az ügyész úr álláspontja szerint a bűncselekmény megvalósulása szempontjából
jelentősége van annak, hogy dr. Szabó Zoltánt milyen cél vezérelte. Nevezetesen az,
hogy minél előbb lekerüljön a gépkocsijáról a bilincs, és ne kelljen ezért költséget
fizetnie.

A védelem jogi álláspontja szerint ennek a körülménynek az adott esetben azért
nincs jelentősége, mert olyan objektív helyzet jött létre, melyben a jogellenes
alaphelyzet megszüntetésének törvényes célja kizárta az előny jogellenes jellegét.
A jogrend törvényességének helyreállítása a jog által előírt módon akkor sem
eredményezhet büntetőjogi következményeket, ha az egyébként jogszerű eljárás
motívuma etikailag kifogásolható.

A mi esetünkben az, hogy dr. Szabó Zoltán gépkocsijáról a kerékbilincset leszerelték,
kétségkívül előny. Mármint előny ahhoz képest, hogy a bilincs a gépkocsijának
elvitelében megakadályozta őt és a bilincs leszerelése csak viszonylag hosszadalmas
eljárás eredményeként volt megvalósítható. Minthogy azonban a kerékbilincs
leszerelése éppen a megsértett jogrend helyreállítását célozta, és az azonnali leszerelés
a sérelmes helyzet megszüntetésének elfogadott, követett és a Budapesti
Törvényességi Felügyeleti Ügyészség által is elismert egyedül helyes eszköze, a
nyilvánvalóan törvénysértő helyzetnek a jogszabályok által előírt módon történő
megszüntetése fogalmilag sem lehet jogtalan.

Mindebből következik, hogy a hivatali visszaélés törvényi tényállásában megjelölt
előny nem lévén jogellenes, a törvényi tényállás nem valósult meg, azaz nem teljes. Ha
pedig a törvényi tényállás a maga teljességében nem valósult meg, akkor
bűncselekmény megállapítására sincs törvényes alap.
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Indítványozom, hogy a Tisztelt Törvényszék dr. K. Zsuzsanna Évát az ellene
emelt vád alól a Be. 331. §-ának (1) bekezdése alapján mentse fel.

Budapest, 2012. február 8. napján.

dr. Kádár András
dr. K. Zsuzsanna védője


