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A nap főbb hírei
2013.07.24. (szerda)
A főbb téma:
1. A legfőbb ügyészhez és az OBH elnökéhez fordult Bárándy Gergely egy hadbíró ügye mi
2. Rövidebb úton a börtönbe
3. Lép-e már az AB Handó-ügyben?
4. Főbb bírósági ügyekről
1. A legfőbb ügyészhez és az OBH elnökéhez fordult Bárándy Gergely egy hadbíró ügye miatt
Megjelenés: 2013. 07.24.
Forrás: MTI
Cím: A legfőbb ügyészhez és az OBH elnökéhez fordult Bárándy Gergely egy hadbíró ügye miatt
Szerző: MTI
„Levelet írt Polt Péter legfőbb ügyésznek és Handó Tündének, az Országos Bírósági Hivatal (OBH)
elnökének Bárándy Gergely, hogy tájékoztassák Varga Béla hadbíró tábornok ügyéről - erről az MSZPs politikus szerda kora reggel tájékoztatta az MTI-t.”
„Az MSZP nevében: várják a további fejleményeket és követelik a teljes nyilvánosságot a hadbíró
tábornok ügyében éppúgy, mint a Szilvásy-perben.”
A hírt reggel átvette:
HVG.hu
http://hvg.hu/itthon/20130724_Polt_levelet_kapott_egy_hadbiro_miatt#utm_source=hirkereso&ut
m_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2013_7_24

Klubrádió
http://www.klubradio.hu/cikk.php?id=16&cid=160238

2. Rövidebb úton a börtönbe
Megjelenés: 2013. 07.23.
Forrás: nol.hu
Cím: Ítélkezés: Rövidebb úton a börtönbe
Szerző: Fekete Gy. Attila
Megszólaló: Ibolya Tibor
„Egyre gyakrabban alkalmazza a Fővárosi Főügyészség a köznyelvben gyorsított eljárásnak nevezett
bírósági eljárást. A főügyész szerint egyértelmű üzenet, hogy aki bűncselekményt követ el akár
napokon belül börtönben találhatja magát.”
„Abban, hogy Budapesten a bíróság elé állítással zárult ügyek száma jelentősen megnőtt, a főügyész
eltökéltsége mellett valószínűleg a vonatkozó jogszabályok (a rendőrség és az ügyészség számára)
kedvező változása is közrejátszott.”
„Az V. és a XIII. kerületi ügyészségen külön bíróság elé állító csoportot állítottak fel, amelynek a
megbízott főügyész szerint komoly szerepe volt az eljárások számának megugrásában. Ma ha egy bíró
azért nem talált bírság elé állításra alkalmasnak egy ügyet, mert pár könnyen pótolható bizonyítékot
nem csatoltak be, a csoport napok alatt pótolja a hiányzó iratokat, és a harmincnapos határidőn belül
akár újra bíróság elé állítja a vádlottat.”
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„Változott azonban a bíróságok hozzáállása is – ismerte el Ibolya Tibor. Korábban sűrűn előfordult,
hogy a bíró rövid úton visszadobta a bíróság elé állításos ügyeket, arra hivatkozva, hogy azok nem
egyszerű megítélésűek, vagy az ügyészség álláspontjával ellentétben mégsem állnak rendelkezésre a
szükséges bizonyítékok. Újabban viszont már az is előfordul, hogy maga a bíró kéri, hogy bíróság elé
állításos ügyeket is tárgyalhasson. A Fővárosi Törvényszék a növekvő ügyészi igénynek engedve meg
is növelte az ügyeletes bírák számát. Ibolya szerint a bíróságok együttműködése nélkül nem is lehetne
hatékony ez az eljárás.”
A hírt átvette:
2013. július 24.
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Ittas vezetés miatt napokon
belül bíróság elé lehet kerülni
Pillanatokon belül a bíróság
előtt találhatja magát a részeg
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online
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Online
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online

http://inforadio.hu/hirek/belfold/hir-575465
http://www.klubradio.hu/cikk.php?id=16&cid=160236

Ittas vezetés miatt napokon
belül bíróság elé lehet kerülni
Ittas vezetés miatt napokon
belül bíróság elé lehet kerülni

http://www.metropol.hu/itthon/lapszemle/cikk/1066150

Szinte azonnal bíróság elé
kerülhetnek mostantól az ittas
vezetők
Azonnal bíróság elé kerülhet,
aki ittasan vezet
Pillanatokon belül bíróság elé
állíthatják az ittas vezetőket

http://www.atv.hu/belfold/20130724-szinte-azonnalbirosag-ele-kerulhetnek-mostantol-az-ittasanvezetok/hirkereso
http://index.hu/belfold/2013/07/24/azonnal_birosag_ele_
kerulhet_aki_ittasan_vezet/
http://hvg.hu/cegauto.autoshirek/20130724_Pillanatokon
_belul_birosag_ele_allithatja#utm_source=hirkereso&ut
m_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2013_07_
24

http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/ittasvezetes-miatt-napokon-belul-birosag-elelehet-kerulni-2202077

3. Lép-e már az AB Handó-ügyben?
Megjelenés: 2013. 07.23.
Forrás: egyenlítő.blog.hu
Cím: Lép-e már az AB Handó-ügyben?
Szerző: Egyenlítő blog
Link: http://egyenlito.blog.hu/2013/07/23/lep-e_mar_az_ab_a_hando-ugyben
„Kilencven nap telt el azóta, hogy Handó Tündét, az Országos Bírói Hivatal elnökét meghallgatta az
Alkotmánybíróság (AB) a peráthelyezési ügyekkel kapcsolatban. Mint ismeretes, a fővárosi bíróságok
túlterheltségére hivatkozva, több pert is vidékre költöztettek, ám az ezt elősegítő jogszabályt az AB
megsemmisítette. A civil szféra, a jogvédők és az Európai Bizottság is tiltakozott az áthelyezések ellen,
mert aggályosnak találták a demokratikus berendezkedésre nézve. Handó meghallgatásával
kapcsolatban is felvetődtek aggályok, főként annak zárt ajtók mögötti lebonyolítása, illetve titkosítása
miatt. Később a társadalmi nyomás hatására a meghallgatás jegyzőkönyvét nyilvánosságra hozták”
„Mivel a bevezetőben említett meghallgatás óta eltelt 90 nap, és a fentiekből egyértelműen kiderül, hogy
Magyarországon a perek központi áthelyezése jogellenes, az alábbi levéllel kerestük meg az
Alkotmánybíróságot. Azt szeretnénk tudni, mikor foglal állást a testület a korábbi áthelyezések ügyében.
Kíváncsian várjuk a választ.”
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„A Handó-meghallgatásból csak egy jegyzőkönyv-kivonat ismert, minden mást titkosítottak. Nem
vagyunk tisztában azzal, hogy pontosan mi hangzott el. Viszont eltelt azóta három hónap, és nem
történt semmi.”
4. Főbb bírósági ügyekről:
Volt titkosszolgálati vezetők
„A Debreceni Törvényszék megadta a választ a Nemzetbiztonsági Bizottság Elnökének megkeresésére.
A kérelem arra irányult, hogy a bizottság tagjai a Galambos Lajos és társai ellen kémkedés bűntette
miatt folyamatban lévő büntetőeljárás iratainak másolatban történő megküldésével az ügybe betekintést
nyerhessenek.”
„A bíróság érdemben azt követően kíván nyilatkozni, miután a Nemzetbiztonsági Bizottság a választ
megismerte. A Debreceni Törvényszék a hozzá intézett megkeresésre történő válaszát ma délután
eljuttatta a Nemzetbiztonsági Bizottsághoz.”
Romagyilkosságok
„Folytatódik a romák elleni, hat halálos áldozatot követelő fegyveres és Molotov-koktélos támadásokkal
vádolt négy férfi büntetőpere a Budapest Környéki Törvényszéken. A tárgyaláson várhatóan a vádlottak
felszólalnak az utolsó szó jogán.”
„A törvényszék korábbi tájékoztatása szerint a vádlottak meghallgatása után határoz az eljáró bírói
tanács az ítélet meghozataláról, és a határozat kihirdetésének időpontját ezen a napon fogják
meghatározni. A törvény szerint a bíróság nyolc vagy legfeljebb tizenöt napra elnapolhatja az ítélet
kihirdetését.”

