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Kérdé s

Katona Bél a
az Országgyű lés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

"Ezután, ha egy rendőrt meggyanúsítanak, és az a felettesére vall, akkor az ügy le va n
zárva?" címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani Dr. Kovács Tamá s
legfőbb ügyészhez . A kérdésre írásban várom válaszát .

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr !

Aggodalommal szereztem tudomást arról, hogy az egyik legbestiálisabb ismertté vál t
bűncselekmény kapcsán - ahol az eljáró rendőrök a Fidesz nagygyűlésén résztvevő Fábián
Gábor sértettnek a minden alapot nélkülöz ő rendőri intézkedést követően hátrabilincselt
kezének középső ujját és lábát egyszerre törték el - érdemi előrelépés a mai napig nem történt.
Gajai Csaba, az ügy korábbi vádlottja az els őfokú, bűnösségét megállapító ítéletet követően a
másodfokú eljárás során egyértelmű terhelő vallomást tett parancsnokára, Vágó Lászl ó
őrnagyra. Gajai Csaba bűnösségét korábban az ügyészség, s ő t az első fokon eljáró bíróság is a
testi kényszer alkalmazásáról készült jegyz őkönyv alapján, terhelő vallomás hiányában i s
bizonyítottnak látta. Parancsnoka esetében ugyanez a szervezet az egyértelmű terhelő
vallomás ellenére sem emel vádat, sőt a Budapesti Nyomozó Ügyészség a nyomozást a
terhelő vallomás után egy évvel felfüggesztette . (Most tudtam meg, hogy ezt azóta a F őváros i
Főügyészség a hatályon kívül helyezte, és a nyomozás folytatását rendelte el . )

Kívülállóként elég furcsának tűnik, hogy eső fokon elítélnek valakit, majd amikor az illető
másodfokon nem akarja magára vállalni az ügyet, és megnevezi a tettest, azt követ ően az
ügyészség több mint egy évig nem emel vádat, s őt felfüggeszti a nyomozást . Így büntetés
nélkül megúszhatja a bűncselekményt az az ember, aki egy védekezésre képtelen ,
hátrabilincselt kezű ember ujját és lábát töri . Ez botrány. Az ügy precedensérték e
szempontjából is borzasztó : ezután, ha egy rendőrt meggyanúsítanak, és az a felettesére vall ,
akkor az ügy le van zárva?

A parancsnokra tett egyértelmű terhelő vallomás és az ezt közvetetten megerősítő
tanúvallomások alapján miért nem került sor vádemelésre?

A Gajai Csaba ügyében hozott felmentő ítélet, a terhelő vallomás és a nyomozás
felfüggesztése között több mint egy év telt el . Mit tett ezen időszak alatt az ügyben a
Budapesti Nyomozó Ügyészség?



Miért tart egy évig és zárul minden eredmény nélkül egy olyan eljárás, ahol a meghallgathat ó
tanúk többsége nem csupán ismert az ügyészség elő tt, de már a Gajai Csaba ellen folyamatban
volt büntetőeljárás során az Ítélőtábla elő tt Vágó László bűnösségével kapcsolatosan részlete s
tanúvallomást is tettek ?

Mennyire szolgálja a jogállamiságba vetett hitet, ha egy ilyen bűncselekményben, terhelő
vallomások ellenére sem születik időben ítélet?

Tisztelettel várom válaszát .

Budapest, 2009 . november 3 .

Révész Máriusz
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