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A g\tiliilgt indí t.(n biin.se|ekuré n]'ck tárg]ában a ]eglijbb üe]'é sz ú rlroz intó7ctt ú jabb
L$ el&e a ciú lelt negbi7ásábó| !7 alábbiakal llTzon sziv€s lud0u]'!r.1!n.

^ kózösé g tagja elleli erí iszak D)omozáÍ ir. vonrl(o^] lrl{no|o|hlr]. !jlcbt
akciótc'aló| lincs ismeretem' ̂ z iig]é s2sé g á]tal. a Rendófiiszli l. isko].
kijzrcnrú ködé sóvej srcrvezel! kiminlliszdkri okl.láson a bünletó s7akági üg]é s7.k
ré szt ves7 ck, Az oklaLás É sZ. a kri,ikil elodikL an.]y az eg] es bú ncsc|cknré n}ek
í )o|í ozí sána( sdiál$sáalivll isnre|1eti n]e8 !z iigy.szekeÍ ' E^|' a2 isnÚel.k
hasznosnak bizonyulnak ! c}ü|ö|elbüncsclcknré nyek r.ndösé gi n)omozisí rnk
tö[é nyessé gi'ilügyclctc kö|tbcD'

^ t,cetötb Lj8yé saé g törel'szik a nindcnn.pi ü9'1inté zé scn hihnutí t.) ál({1í |l)\
heltzct mcgismcrÚsóle é s eleD]zé sé rc' ]99h]cí  a Leglijbb U.qyé s7sce o6zágos
!izsgálalol |olylalolt a közijss.gc||enii7aalásjogalkalnruói gyakorldllilr.k fe]tdÍ asiro
AZ cnlck eledmé n),ckónl k.szitcrt öszel.ogla|ó jclcnlé sl az iú $jtás! a|á tafto7(j
ú !]é szi szeNek nc]lcll a M.g).irorJzú gi Zsidó Hitlözsé ge|( szövcts.8c chriikÚnek'
a Nemzcli is lt jkli Kiscbbsé gi Jo3ok os2.eg)'il|ósi biztosának- a7 olslilgg}ú |.s
Eú beÍ i ]ogi. Kisebbsé gi é s vallí siigli BiZoLtsá.Ea e]nölónck. ! |egl'elsijbb t}irósLig
BinÍ c6 Kol]é giuma lczctiijónck is az orszá8os llcndóFfók{tú ntstig vczclójlnek
tende|kezisé rc bocsátotta' ̂ viTgálati jelenlé sl a M^ZslIllsz e|niJke fudom:in)os
|cldolaozás cé |jából a 'fclAvivi E8yclcnr é s a Rosenlhal lní itule l.or rk'oc.lsl
studics (Ncw YTÍ k) ré szé Le is lo!ábbitdlá'
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A Leg|iibb U.qyé szsé g. h! ezt i8é n],|ik- ki'zrcnrú ködik ajogal{o/.'J e]óké sziré sebei'
2ooI.b.n ké pliselóink Lc!é kenycn Í é szL vetlck a I'tk' 269' \'ándk ú jldkoditlkilrlslii
lé lreboz.tt. az (akkrÍ i) lgazságiigti Mi|risztórnm. a Ncnzeli. l:lnikai é s Kiscbbsé qi
Josok olszáeel lé si Bizlosu Hivalálá. lo!Úbbii . I-egtöbb Üg\'é szs.r szakófióilcl
kóaem ködé sé lcl |é tÍ eho?.tÍ  Dunliabjrcltsi8ban' Á jogalkorásr ig}ctc7clt segí leni
ü8yé s7.\é gi !Ub]ikáció is' amcI) a plobl.natór e$ik legiobb í .c|doleo2r1s! .s

^ $'ú |ól.L.b ncsele1ifré nyckke] kQcso|alos jo8é í clmcz.si problé Drák az iigté szi
szerlczet á1La| rendezell /ov.'bbkí pz^eke, ".\akÍ an ke|iilnek ÚcgvilalásftL |egutóbb
ké t hé llc| eze| tt |i't.l!'é szsé eiügyé s7ck laní cskozásái.l(^,ábbá lenezziil a |.cljn.riill
á]]ás|onlok. v.lanrinl az EBEsZ iminlemlile( h ú rczatának É szlctes is|lcí cté sé l aZ
ev soÉ tr toí andó LriinLeló szakiigi lanlolyaÍ okon is-

Budalcí .20l0. nráius 21' napián
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