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A nap főbb hírei
2013.05.08. (szerda)
A főbb témák:
1. Kilátásban az eljárás Magyarország ellen
2. Hagyó-per
3. Bírósági ügyek
1. Kilátásban az eljárás Magyarország ellen
1.1. Megjelenés: 2013.05.07.
Forrás: MTI
Cím: Alkotmánymódosítás - Kilátásba helyezné a 7. cikk szerinti eljárást az Európai Parlament
jelentéstevője
Szerző: MTI
„Fennállhat a kockázata annak, hogy Magyarország súlyosan megsérti az Európai Unió szerződésének
második cikkében lefektetett értékeket, ezért a szerződés 7. cikkének 1. pontjában leírt vizsgálat
elindítását helyezi kilátásba Magyarország ellen az a jelentéstervezet, amelyet kedden hozott
nyilvánosságra az Európai Parlament szabadságjogi bizottságának jelentéstevője, Rui Tavares.”
„A dokumentum olyan ügyeket is említ, amelyeket jelenleg is vizsgál az Európai Bizottság: a politikai
hirdetések korlátozása, az Európai Bíróság ítéleteiből fakadó fizetési kötelezettség alapján kivethető
különadó és az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökének ügyáthelyezési joga. (…)Az
ügyáthelyezéssel kapcsolatosan pedig objektív kritériumok felállítását sürgeti a dokumentum.”
1.2. Megjelenés: 2013.05.07.
Forrás: www.nol.hu (Népszabadság online)
Cím: Javasolják az eljárást Magyarország ellen
Szerző: Zalán Eszter
„Feltételekkel, de javasolja a hetes cikk első bekezdése szerinti eljárás elindítását Magyarországgal
szemben az a jelentéstervezet, amelyen az Európai Parlament (EP) alapjogokkal foglalkozó bizottsága
dolgozik, és amelyet Rui Tavares portugál jelentéstevő kedd délután mutatott be hivatalosan.”
„A dokumentum továbbá kéri a Velencei Bizottság ajánlásainak való teljes megfelelést, többek között a
sarkalatos törvények nagy arányának visszanyesésében, illetve tájékoztatást arról, miként akarják
megoldani a hivatali idejük előtt elmozdított vezető tisztségviselők helyzetét – azzal a szándékkal, hogy
ilyen elmozdítás ne történjen többet. „Állítsák vissza az Alkotmánybíróság kivétel nélkül valamennyi
jogszabály felülvizsgálatához való jogát” – jelenti ki a szöveg, hozzátéve, hogy az AB-nek tudnia kell
vizsgálni minden jogszabályt, köztük az alkotmánymódosításokat is. Kiemeli a szöveg a Költségvetési
Tanács jogköreinek visszanyesését is, amely jelenleg a parlament hatásköreit csorbítja. Az
alaptörvénybe foglaltatnák a bírák elmozdításának tiltását, az igazságszolgáltatás irányító szerveinek
struktúráját és összetételét, és az AB függetlenségének biztosítékait. Felszólítja a magyar kormányt
arra is, hogy eredeti állásukba helyezzék vissza az ezt kérő, kényszernyugdíjazott bírákat. Objektív
kritériumok megállapítását kérik az ügyáthelyezésekkel kapcsolatban.”
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2. Hagyó-per
2.1. Megjelenés: 2013.05.07 és 2013.05.08.
Forrás: Népszava / www.nepszava.hu
Cím: Sürgős volt a BKV-per áthelyezése
Szerző: Népszava
Oldal: 1., 11. old.
Link: http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=643690
„Érthetetlen sietséggel döntött a BKV-per Budapestről áthelyezése ügyében az Országos Bírósági
Hivatal (OBH) elnöke - tudta meg a Népszava. Az OBH ugyanis csak 2012. február 20-án tette közzé a
peráthelyezésekkel összefüggő elnöki ajánlást, pedig korábban Handó Tünde - Szájer József fideszes
EP-képviselő felesége - már döntött arról, hogy az elsőrendű vádlott Hagyó Miklós volt főpolgármesterhelyettes után Hagyó-perként is ismert büntetőüg tárgyalását Budapest helyett Kecskeméten folytatja
le.”
2.2. Megjelenés: 2013.05.07.
Forrás: MTI
Cím: Hagyó-per - A kedden kihallgatott egyik tanú lényegében visszavonta vallomását
Szerző: MTI
„Az egyik tanú lényegében visszavonta vallomását azt állítva, hogy a bíróságon felolvasott nyomozati
vallomás nem az övé. Erről a Hagyó Miklós egykori szocialista főpolgármester-helyettes és társai ellen
a Kecskeméti Törvényszéken folyó per keddi tárgyalásán beszélt.”
„Az utóbbi húsz évben több magyarországi bűnügy kapcsán ismertté vált tanú azt állította, hogy egy
általa felkért, nem a BKV Zrt.-vel kapcsolatos szerződés ügye miatt felbérelt magánnyomozó jelentéseit
tárták elé, majd írták le, amikor a nyomozati szakban kihallgatták. "Ha beidézik azt a nyomozót,
szívesen elmondom a szemébe is, hogy mi történt a kihallgatás alatt" - mondta a tanú Homonnai János
ügyész kérdésére válaszolva.”
Írt róla még: Magyar Hírlap (2. oldal), Népszabadság (2. oldal)
3. Főbb bírósági ügyek
3.1. A berzéki emberölésben hirdettek ítéletet
Megjelenés: 2013.05.07.
Forrás: MTI
Cím: A berzéki emberölésben hirdettek ítéletet
Szerző: MTI
„A Miskolci Törvényszék 20, illetve 15 év fegyházra ítélt két férfit és 12 év börtönre két nőt, akik a
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Berzéken a kocsmában rátámadtak egy férfire, aki belehalt sérüléseibe,
valamint bántalmazták a pultosnőt is - közölte a megyei főügyészség osztályvezető ügyésze kedden az
MTI-vel.” (…)
„Az ítélet nem jogerős. Az ügyész az ítéletet tudomásul vette, a vádlottak és védőik felmentésért
fellebbeztek.”
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3.2. Iszapömlés - Szemtanúkat szembesítettek eltérő vallomásaik miatt
Megjelenés: 2013.05.07.
Forrás: MTI
Cím: Iszapömlés - Szemtanúkat szembesítettek eltérő vallomásaik miatt
Szerző: MTI
„Alapvetően eltért egymástól a vörösiszap-katasztrófa miatt indított büntetőper keddi tárgyalásán
meghallgatott szemtanúk vallomása, ezért szembesítették őket egymással. A szembesítés
eredménytelenül zárult, sem az időpontokat, sem a látottakat illetően nem egyezett a tanúk vallomása.”
3.3. Három évre ítélték jogerősen a korábbi élettársát elhurcoló férfit
Megjelenés: 2013.05.07.
Forrás: MTI
Cím: Három évre ítélték jogerősen a korábbi élettársát elhurcoló férfit
Szerző: MTI
„Jogerősen három év börtönbüntetéssel sújtotta kedden a Szegedi Ítélőtábla azt a férfit, aki 2011-ben
testvérével elrabolta korábbi élettársát, és arra akarta kényszeríteni, hogy közös gyermekükkel
költözzenek Angliába.”
3.4. Húsz év fegyház az erőszakoskodó tatabányai gyilkosnak
Megjelenés: 2013.05.07.
Forrás: MTI
Cím: Húsz év fegyház az erőszakoskodó tatabányai gyilkosnak
Szerző: MTI
„Jogerősen húsz esztendei fegyházbüntetéssel sújtotta kedden a Győri Ítélőtábla azt a tatabányai férfit,
aki másfél éve fojtogatta, megerőszakolta, majd torkára taposva megölte szomszédasszonyát.”

