HUNGARIAN MAGYAR
Tovabbi reszletes informacio talahatnak az INQUEST
kezikonyvben, az alabbi weboldalon (kerjuk masolja be a
kovetkezo linket az internet bongeszojebe):
bit.ly/InquestHandbook

TAJEKOZTATO A GRENFELL
T O W E R T U Z V E SZ B E N E R I N T E T T
C SA LA D O K S Z A MA R A
INQUEST tobb mint 35 eve biztosit bizalmas es ingyenes
tanacsadast ketes halalesetekkel es a hozzajuk
kapcsolodo nyomozassal kapcsolatban gyaszolo
hozzatartozok, tarsadalmi szervezetek, jogaszok es
onkentesek szamara. Ez bizonyitja, hogy egyedulallo
helyzetben vagyunk
abban hogy tanacsadassal
szolgaljunk a Grenfell Tower tuzvesszel kacsolatos
kulonbozo vizsgalatokban.
Azert dolgozunk hogy elerjuk hogy a folyamatban levo
jogi procedurak fenyt deritsenek az igazsagra es akik
hibat kovettek el felelosegre legyenek vonva.
Ennek a szorolapnak a celja, hogy valszt adjon a csaladok
altal felteheto legsurgosebb kerdesekre. Ugyanakkor
iranymutatassal szolgal azzal kapcsolatban is, hogy onok
hogyan juthatnak miharabbi jogi tanacsadashoz erre a
teruletre szakosodot ugyvedektol jogaik biztositasa
erdekeben. Segitsegre lehetunk onoknek abban is, hogy
az INQUEST Lawyers Groupban megtalajak az onoknek
megfelelo jogi kepviselot. Kerjuk, hogy akar ez ugyben
vagy egyeb tanacsert forduljanak hozzank az INQUESTnel az alabbi elerhetosegeken:

Tel: +44 (0)20 7263 1111
Email: inquest@inquest.org.uk
Web: www.inquest.org.uk
Abban az estben ha elfoglaltak lennek mas hivasokkal, kerjuk
hagyjanak meg elehetesuket az uzenetrogziton es mi visszahivjuk
onoket.

Lesz e bunugyi vizsgalat?
A Metropolitan Police bunugyi nyomozast inditott a
katasztrofa korulmenyeinek felderitesere. A rendorsegi
nyomozas lezarasa honapokig is eltarthat. Az ugy ezutan
atadasra kerul a Crown Prossecution Service-hez, ahol
dontest hoznak arrol hogy milyen egyenek es
szervezetek
kovettek
el
buncselekmenyt
a
katasztrofahoz kapcsolodoan.
A rendorseg allit e emberolesi vadat?
A varhatoan megallapitando vadak magukban foglaljak a
sulyos gondatlansabol elkovetett emberolest. Ha a
rendorseg ugy talalja hogy eleg bizonyitek all
rendelkezesre, a targyalas az ennek megfelelo szokasos
modon lesz lefolytatva. Ha nem talalnak eleg
bizonyitekot, az aldozatoknak jogukban all majd hogy
fellebbezenek e dontes ellen.
Sor kerul e majd nyilvanos kihallgatas?
A kormany teljes nyilvanos kihallgatast rendelt el az
ugyben. Aldozatok es tulelok jogosultak lesznek
tamogatasra jogi kepviseletuk finanszirozasara, ami
lehetove teszi hogy olyan magas szinten legyenek
bevonva eljarasba amennyire kivanjak. Lehetoseget
kapnak arra is hogy befolyasoljak a vizsgalat felteteleit.
A vizsgalat resztvevoi esku alatt tesznek majd vallomast
es a tobbi resztvevo jogosult lesz kerdeseket feltenni a
vallomasokkal kapcsolatban. A kihallgatasok soran
lehetoseg lesz idokozi megallapitasok meghozatalara,
ami tobbek kozott a legrovidebb ut a tobbi hasonlo
haztomb lakoinak vedelmere, hasonlo epitesi
problemakat illetoen.
Akik reszt kivannak venni a nyilvanos kihallgatason
jelentkezhetnek ’fontos resztvevonek’
( ’core
participant’). Ide tartoznak azok akik kozvetlen es fontos
szerepet jatszottak (’direct or significant role’) vagy

jatszhattak volna az eljaras targyaban es azok akik
jelentos mertekben erdekeltek (’significant interest’) a
tragediaban. A fontos resztvevok kerdeseket tehetnek
fel a tanuknak, es jogosultak nyito- es zaronyilatkozatot
tetelere a kihallgatas vezetoi fele es masolatot kapnak a
kihallgatas jegyzokonyverol.
Fuggetlen lesz e a kihalgatas?
Remelhetoleg az erintettek nagyaranyu jogi
kepviseletere valo tekintettel, a kihallgatas meg fog
felelni az aldozatok es tulelok elvarasainak fuggetlenseg
es eredmenyesseg tekinteteben.
On minel hamarabb jelentkezik jogi kepviseletre, annal
nagyobb az eselye annak hogy meghallgatasra kerul az
eljarasban.
Teljes nyilatkozatunk megtekintesehez a nyilvanos
kihallgatast tamogatasat illetoen kerjuk latogassa meg a
az alabbi weboldalt: bit.ly/GrenfellInquiry
Mit jelent a feltaro vizsgalat (’inquest’)?
Az ’inquest’ egy tenyfeltaro vizsgalat ami arra szolgal
hogy
megallapitsa
az
elhunyt
szemely
szemelyazonossagat, valamint a halal bealltanak helyet,
idejet es modjat. Ez egy jogi eljaras, ami a ’Coroner’
(vizsgalobiro)elnoklese allatt folyik, idonkent eskudtek
reszvetelevel.
A Coroner ebben az esetben HM Senior Coroner Dr Fiona
Wilcox lesz az Inner West London Coroner’s Court
(illetekes birosag)kepviseleteben. A Coroner feladata az
is hogy valtoztatasokat javasoljon a hasonlo
korulmenyek
kozotti
jovobeni
halalesetek
megelozesere. A meghallgatasok nyitott birosagi ulesek
kereteben tortennek majd ahol az erintett csaladok
kepviseltethetik magukat.
Mikor kerul sor a feltaro vizsgalatra?
Minden esetben amint egy holttest feltarasra es a
szemelyazonossag megallapitasra kerul, a ’Coroner’
megnyitja a feltaro vizsgalatot. Az eljaras altalaban
magaban foglal egy rovid meghallgatast, ahol a nev, kor,

az elhunyt adatai es a halal oka kerul felolvasasra nyitott
birosag elott. Tobb feltaro vizsgalat megnyitasara is sor
kerulhet ugyanabban az idoben. A ’Coroner’ ezutan
atadja az ugyet bunugyi kivizsgalasra es ezzel
kapcslatban nyilvanos kihallgatasra kerul sor.
A bunugyi kivizsgalas es a nyilvanos kihallgatasok
lezarultaval a ’Coroner’ dontest hoz arrol hogy a feltaro
vizsgalatoknak helyet ad e es elrendeli e az eljaras
folytatasat.
Hogyan tudok eltunest bejelenteni?
Eltunt szemely bejelenteset a rendorsegen kell megtenni
az alabbiak szerint: Metropolitan Police Casualty Bureau
– szemelyesen: Westway Sports Centre, Nyugat-London,
telefonon: 0800 0961 233
Ha bejelentette egy szemely eltuneset aki azota
elokerult, kerjuk ertesitse a rendorseget a fentiek
szerint.
A ’Coroner’ ertesitest kap minden halalesetrol a Grenfell
Tower tuzvesszel kapcsolatban. A szemelyazonossag
megallapitasa utan, egy munkatarsa (’family liaison
officer’) kapcsolatba lep a legkozelebbi hozzatartozoval.
Ha az eltunes bejelenteset kovetoen meg nem kapott
ertesitest, az arra vezetheto vissza hogy a holttestek
feltarasa es azonositasa nagy nehezsegekkel jar. Mi
megertjuk hogy ez a bizonytalansag naprol napra
elviselhetetlenebb a csaladok szamara. INQUEST
folyamatos kapcsolatban all a ’Coroner’-rel es a
rendorseggel es az on segitsegere lehet ezzel
kapcsolatban is.
Ki felelos a hozzatartozom holttesteert? A kulonbozo
vizsgalatok ideje alatt a ’Coroner’ felelossege ala tartozik
a holttest es nem adhato ki temetes celjara az o
engedelye nelkul.
A holttest kiadatasara iranyulo es a boncolassal
kapcsolatos kerdesek a ’Coroner’ hivatalahoz
intezendok. A hivatal telefonszama 020 7802 4750, de

jelenleg a rendorseg ’Casualty Bureau’-ja jar el ezugyben
(a fentebb emlitett telefonszamon).
Megakadalyozhatom a boncolast?
A boncolas altalaban nagyon gyorsan tortenik.
Javasoljuk, hogy mihamarabb tajekoztassa a ’Coroner’-t
arrol ha nem kivan hozzajarulni a boncolashoz, hogy a
kereset megvizsgalhassak. Ha a ’Coroner’ ugy dont hogy
a boncolas nem feltetlenul szukseges, rendelkezhet a
holttest kiadatasarol.
Lathatom a holttestet?
Altalaban igen, idopont kerheto a ’Coroner’ hivatalatol.
Alkalmasint,
peldaul sulyosan eltorzito serulesek
eseteben a ’Coroner’ javasolhatja a csaladnak hogy ne
tekintsek meg a holttestet vagy csak uvegen keresztul
tekintsek meg. Onon mulik, hogy elfogadja e ezt a
tanacsot. Javasoljuk hogy kerjen jogi tanacsot ha ugy erzi
hogy megakadalyoztak abban hogy megtekintse
hozzatartozoja holttestet.
Kinek kell azonositani a holttestet?
Egy csaladtag vagy kozeli barat azonosithatja a holttestet
megtekintessel vagy ha ez nem lehetseges alternativ
modszerek kerulnek alkalmazasra ugymint ujlenyomat,
fogorvosi adatok, DNS mintak.
Tekintettel van e a ’Coroner’ kulonbozo kulturalis es
vallasi szokasokra az elhalalozassal kapcslatban?
Fontos hogy a ’Coroner’ tajekoztatva legyen az onok
vallasi szokasairol es hagyomanyairol, hogy a jogi
kereteken belul tekintettel lehessen igenyeikre.
Mikor intezkedhetek a temetes ugyeben?
A temetesre nem kerulhet sor amig a ’Coroner’ hozza
nem jarul a holttest kiadatasahoz, de azert hasznos lehet
mielobb kapcsolatba lepni egy temetkezesi vallalkozoval
. A vallalkozo hasznos tanacsokkal szolgalhat a szukseges
intezkedeseket illetoen. Javasoljuk, hogy tartson meg
minden szamlat arra az esetre ha sor kerulne a koltsegek
viszateritesere.

Szuksegem van halotti anyakonyvi kivonatra?
A halotti anyakonyvi kivonat egy okirat amit a szuletesi
es halalozasi hivatalhoz kuldenek bejegyzesre, az elhalt
szemely adatait es a halalanak korulmenyeit illetoen.
Amikor a holttest azonoitasra es kiadatasra kerul, a
’Coroner’ kiallit egy ideiglenes bizonyitvanyt temetes
celjabol. Onnek szuksege lehet erre a bizonyitvanyra az
elhalalozast koveto adminisztrativ eljaras soran is,
ugymint bankszamla megszuntetes, benefit agency-k
tajekoztatasa, hagyateki eljaras stb.
Mi a helyzet a csaladom azonnali szuksegleteit illetoen
lakhatasi es egyeb tamogatasok tekinteteben?
Tudataban vagyunk hogy rengeteg szervezet ajanlotta
fel segitseget ebben a tekintetben. A North Kensington
Law Centre probalja koordinalni ezeket a felajanlasokat
es megbizonyosodni arrol hogy on megkapja
lakhatasanak megoldasara, emigracios helyzetere, jolleti
tamogatasara vagy csaladja azonnali penzugyi
megsegitesere szolgalo tanacsot. Kerjuk hogy ez ugyben
lepjen kapcsolatba a North Kensington Law Centre-rel a
kovetkezo cimen:
Unit 15, Baseline Studios, Whitchurch Rd, London W11
4AT; vagy hivja a kovetkezo telefonszamot: 020 8969
7473, vagy latogassa meg a kovetkezo weboldalt:
www.nklc.co.uk
Mi kovetkezik most?
A nyilvanos kihallgatasok es a folyamatos bunugyi
kivizsgalasok el fognak tartan egy joideig. Ezek az
eljarasok lesulytoak es nyomasztoak lehetnek, de mi
tudunk segiteni.
KERJUK LEPJEN KAPCSOLATBA VELUNK
SZAKERTOI TANACSERT ES JOGI
KEPVISELETI SEGITSEGERT:
INQUEST

TEL 020 7263 1111

