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Sikerre vezetett az újabb inkasszó is a BRFK ellen
2007. február 14.

Fekete László ellen 2003. október 2-án intézkedtek jogellenesen a BRFK rendõrei a csepeli Kvassay-híd környékén 9
társával együtt, akik között volt Kõszegi M. László sajtómunkát kamerájával végzõ újságíró is. Elõállították, õrizetbe
vették õket, majd szabálysértési feljelentést is tettek velük szemben, a bíróság azonban mindannyiukkal szemben
megszüntette az eljárást. Az egyik felmentett személy, Fekete László ügyében a Fõvárosi Ítélõtábla tavaly novemberi
jogerõs ítéletével ötszázezer és kamatai összegû kártérítést ítélt meg személyes szabadság és emberi méltóság
megsértése miatt.
Sikerre vezetett az újabb inkasszó is a BRFK ellen

A BRFK ellen ismét azonnali beszedési megbízással kellett végrehajtani egy személyes szabadságától jogalap nélkül
megfosztott személynek megítélt kártérítést.
Fekete László ellen 2003. október 2-án intézkedtek jogellenesen a BRFK rendõrei a csepeli Kvassay-híd környékén 9
társával együtt, akik között volt Kõszegi M. László sajtómunkát kamerájával végzõ újságíró is. Elõállították, õrizetbe
vették õket, majd szabálysértési feljelentést is tettek velük szemben, a bíróság azonban mindannyiukkal szemben
megszüntette az eljárást. Az egyik felmentett személy, Fekete László ügyében a Fõvárosi Ítélõtábla tavaly novemberi
jogerõs ítéletével ötszázezer és kamatai összegû kártérítést ítélt meg személyes szabadság és emberi méltóság
megsértése miatt.
A pernyertes felperes képviseletében eljáró dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédõ Alapítvány ügyvezetõje
hiába intézett felszólítást a jogerõs ítélet szerint megfizetendõ kártérítés önkéntes teljesítése érdekében, a BRFK
csakúgy, mint Kocsis Imre és társainak jogerõsen megnyert 2004-es Erzsébet téri kártérítési ügyében, azt a választ
adta, hogy felülvizsgálati kérelmet nyújt be, és ezért nem kívánja a jogerõs ítéletben foglaltakat önkéntesen teljesíteni.
Ismét arra hivatkozott a rendõrség, hogy kérni fogják a végrehajtás felfüggesztését a felülvizsgálati kérelemben,
azonban a felfüggesztés kivételes jogintézmény, amely nem megalapozott ebben az ügyben.
Miután 2006. november végéig a jogerõs ítélet alapján nem került sor az önkéntes teljesítésre, így a végrehajtási
törvény rendelkezései szerint Fekete László azonnali beszedési megbízást nyújtott be a BRFK bankszámlája ellen,
amelynek eredményeképpen a napokban leemelték a BRFK bankszámlájáról a megítélt kártérítést kamatokkal és
perköltségekkel növelt mértékben, így hatszázkilencvenezer forint behajtására került sor. Amint emlékezetes tavaly
decemberben Kocsis Imre és három társa javára megítélt közel 3,5 millió forint összegû kártérítés behajtására is
inkasszó útján került sor.
Budapest, 2007. február 13.
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