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Tisztelt Országgyűlési Képviselő Úr!

A K/11108 . számon „Ezután, ha egy rendőrt meggyanúsítanak, és az a felettesére
vall, akkor az ügy le van zárva?” címmel benyújtott, írásbeli választ igénylő kérdésére
- azok sorrendjében – a következ őket hozom szíves tudomására.

1.) Képviselő Úr kérdésében rejlő állásponttal egyetértek, ha a gyanúsított rend őr a
felettesére vall, az ügyet nem lehet lezárni .

Meggyőződésem szerint egyetértünk abban is, hogy ezen kérdés eldöntésénél a Bünte-
tőeljárási törvény (Be.) rendelkezései szerint kell eljárni . Ezért a felettes terheltté ak-
kor válhat, ha a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható [Be . 6 . §
(2) bek.j .

A Fővárosi ítélőtábla ítéletében nem azt állapította meg, hogy Gajai Csaba rend őr
törzsőrmester a terhére rótt bűncselekményt nem követte el, s annak elkövetője a felet-
tese, hanem azt, miszerint „Minden kétséget kizáróan nem állapítható meg, hogy L . . . ]
sértett bal kezének M. ujjpercét Gajai Csaba vádlott ragadta meg, azt szándékosan
hátrafeszítette, és cselekménye következtében a sértett a bal kéz III ujjának középper c

törését szenvedte el.” (l .Bf.255/200719.sz . 4. old. 7. bekezdés és 5. old. utolsó bekez-
dés). Ezért az ügyben a megalapozott gyanú tisztázása végett az ügyész nyomozás t
rendelt el.

2.) A nyomozás során kihallgatott tanúk – a másodfokú tárgyaláson elhangzottakka l
(Főv. Ít . 1 .Bf.255/2007/8-9 .sz. jegyzőkönyvek) egyez ően – közvetetten sem erősítették
meg Gajai Csaba rendőr törzsőrmester parancsnokára tett terhelő vallomását. A tanúk
mind a másodfokú tárgyaláscin, mind utóbb, a nyomozás során nem a parancsnok bú -
nősségét igazoló, hanem Gajai Csaba rendőr törzsőrmester vétlenségét alátámasztan i
látszó vallomást tettek.



Ezért – miután az elköveti kiléte a nyomozásban nem volt megállapítható, – az ügyés z
a nyomozást a törvény kötelező rendelkezése [Be . I88 .§ (1) bek. c) pantj alapján
felfüggesztette .

A sértett jogi képvisel őjének panaszára a Fővárosi Főügyészség 2009 . október 21-én
kelt határozatával a. nyomozás továbbfolytatását rendelte el, mert egy olyan személy
tanúkénti kihallgatása maradt el, akit a bíróság sem hallgatott ki, s vallomásától új bi-
zonyíték várható.

3.) Egyetértek Képviselő Úrral abban, hogy nyomozás nem húzódhatott volna ilyen
hosszá ideig, hiszen a bizonyítás jellege ezt nem indokolta. A közvetlen ok a nyomoz ó
ügyészség jelentős munkaterhe volt, amely nem mentség, pusztán tény. A Legfőbb
Ügyészség intézkedett a nyomozás soron kívül történő lefolytatása iránt.

Kérem KépviselQ Urat, hogy válaszomat elfogadni szíveskedjék.

Budapest, 2009. november / napján
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