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J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága
A 2002 és 2010 között és különösen 2006 őszén az állam részéről a politikai

szabadságjogokkal összefüggésben elkövetett jogsértéseket vizsgáló albizottságának
2010. június 23-án, szerdán, 10 órakor

a Képviselői Irodaház V. emelet 528. számú tanácstermében
megtartott üléséről

                                                          
∗ A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában
megtalálható.
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Napirendi javaslat

1. A rendőrségtől kapott iratok ismertetése és ezek alapján az albizottság
munkatervének meghatározása

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:  Dr. Gulyás Gergely elnök (Fidesz)

Ékes Ilona alelnök (Fidesz)
Wittner Mária (Fidesz)
Varga László (KDNP)

Helyettesítési megbízást adott

Csöbör Katalin (Fidesz) Ékes Ilonának (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Gőbl György alelnök (Közhatalom Jogsértettjeinek Egyesülete)
Gonda László (Közhatalom Jogsértettjeinek Egyesülete/Néptribun 2006)

Megjelentek

Fábián Gábor ügyvivő titkár (Közhatalom Jogsértettjeinek Egyesülete)
Hunyadi Gábor (Jobbik Jogsegélyszolgálat)
Dr. Somogyi János (Nemzeti Jogvédő Szolgálat)
Dr. Szamosi Ferenc
Baranya Róbert (Magyar Hírlap)
Litauszky Balázs (Info Rádió)
Perlaki Fanni (Független Hírügynökség)
Huszai Krisztina (Független Hírügynökség)
Pilhál Tamás (Magyar Nemzet)
Rédli Balázs (Hír TV)
Kovács Áron (Origo)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 12 perc)

Elnöki megnyitó

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Jó napot kívánok. Szeretettel köszöntöm az albizottság tagjait, valamint vendégeinket, a 2006
őszi események áldozatait. Megállapítom, hogy az albizottság határozatképes.

A napirend elfogadása

A meghívó szerinti napirendi javaslat: a rendőrségtől kapott iratok ismertetése és ezek
alapján az albizottság munkatervének meghatározása, valamint egyebek. Szeretném jelezni,
hogy miután a rendőrségtől kapott iratok között vannak nem nyilvános iratok is, az ülés végén
mintegy ötperces időtartamban nem nyilvános ülést fogok elrendelni. Erre a személyes adatok
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény 19/A. §-a ad lehetőséget. A
jogszerű eljárás miatt vagyunk kénytelenek ezt megtenni, de természetesen az a szándékunk,
hogy az albizottság működéséhez a lehető legnagyobb nyilvánosságot tudjuk biztosítani.

Kérdezem, hogy ki fogadja el a napirendi javaslatot. (Szavazás.) Megállapítom, hogy
az albizottság egyhangúlag elfogadta a mai ülés napirendjét.

A rendőrségtől kapott iratok ismertetése és ezek alapján az albizottság munkatervének
meghatározása

A rendőrségtől kapott iratokkal kapcsolatosan tájékoztatom az albizottságot, hogy
hétfőn az országos rendőrfőkapitány hivatalvezetőjétől megkaptunk – első ránézésre –
valamennyi relevanciával bíró iratot. E tekintetben a rendőrség magatartása együttműködőnek
és korrektnek tűnik. Itt van egy 36 oldalas iratjegyzék, amely pontosan meghatározza, hogy
ezekben a dobozokban milyen iratok találhatók, s ez mintegy 5 ezer oldalt tesz ki. Miután
ennek az anyagnak a feldolgozásához olyan komoly apparátusra van szükség, ami egy
albizottságnak nem áll rendelkezésére, ezért Lázár János frakcióvezető úr az albizottság
részére öt személyt biztosít, akik ezeket az iratokat átvizsgálják. A velük való konzultáció
megtörtént. Ezek a személyek nem jogászok és arra vállalkoznak, hogy az iratokat áttekintik
és a jelentős, fontos anyagokat kiválasztják közülük. Az iratokat az albizottság tagjai, illetve
az általuk jelölt szakértők számára természetesen elérhetővé tesszük. Az iratokból első körben
készül egy olyan összeállítás, amely az 5 ezer oldalt – mondjuk – a tizedére szűkíti, mert
annál több anyaggal az albizottság egész egyszerűen nem tud dolgozni, nem várható el tőlünk,
hogy ilyen mennyiségű iratanyagot megismerjünk, és szét is folyna a munka. Ez a jövő hét
péntekre meg fog történni. Hangsúlyozom, hogy az iratokból mi semmit nem fogunk kivenni,
az albizottság tagjainak és a szakértőknek tehát az összes irat tanulmányozására lehetőségük
van. A Fidesz-frakció és Lázár János frakcióvezető segítséget kíván nyújtani a tekintetben,
hogy aki elfogadja ezt a szelekciót, annak könnyebb legyen és ne 5 ezer, hanem – mondjuk –
csak 500 oldalt kelljen tanulmányozni.

Első ránézésre az iratok három típusát kaptuk meg, egyrészt az Országos Rendőr-
főkapitányságnál található iratokat, másrészt a Készenléti Rendőrségnél található iratokat,
harmadrészt pedig a BRFK-nál található iratokat. Mintegy 4500 oldalnyi iratanyag nem volt
iktatva, ezeknek az iratoknak a szabályszerű rögzítése nem történt meg, ezért külön köszönet
illeti az Országos Rendőr-főkapitányságot azért, mert – úgy látjuk, hogy – teljes körű
összeállítás született. Továbbá arra is hajlandóságot mutattak, hogy ha bármi hiányzik az
iratokból, ha úgy ítéljük meg, hogy bárminek nyoma veszett, akkor előzetes egyeztetést
követően mindent megpróbálnak a rendelkezésünkre bocsátani, de ami az irattárban fellelhető
volt, az most az albizottság rendelkezésére áll. Ezekből két példány készült, az egyiket Balsai
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István miniszterelnöki megbízott úr rendelkezésére bocsátottuk, a másik pedig az albizottsági
iratanyag, ez fogja képezni a munka alapját.

Előzetesen ennyit kívántam elmondani. A felmerülő kérdésekre megpróbálok
válaszolni. (Nincs jelentkező.)

Vendégeinknek is lehetőségük van kérdést feltenni, de ehhez az albizottságnak hozzá
kell járulnia. Azt javaslom, hogy adjuk meg a szót vendégeinknek. Ki ért ezzel egyet?
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyetért azzal, hogy vendégeink is szót kapjanak.

Parancsoljon!

GŐBL GYÖRGY alelnök (Közhatalom Jogsértettjeinek Egyesülete): Jó napot
kívánok. Gőbl György vagyok, a Közhatalom Jogsértettjei Egyesületének alelnöke. Az
egyesület a 2006-os eljárás alá vontakból, illetve a sérültekből áll, de parlamenti képviselő is
tagja az egyesületnek.

Szeretném megkérdezni, hogy az ORFK küldött-e felvételeket. Azt már tudjuk, hogy
tizenhét kézi kamerával készített felvételeket a REBISZ. Kérdezem továbbá, hogy a térfigyelő

kamerák felvételei beszerzésre kerültek-e. Épp a napokban kaptam meg a VI. kerületi
Rendőrkapitányság adatait, amely szerint 2006-ban semelyik rendőrhatóság nem kérte a
térfigyelő kamerák felvételeit. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Gonda László úr!

GONDA LÁSZLÓ (Közhatalom Jogsértettjeinek Egyesülete): Azt javaslom, hogy a
Miniszterelnöki Hivatal irattárából is kellene anyagot szerezni. Ezt azért mondom, mert 2006.
szeptember 14-én jelentették be az október 23-ai rendezvényt, majd szeptember 17-én derült
fény az őszödi beszédre. Nekem az a gyanúm, hogy ezt utólag iktatták. Úgy gondolom, hogy
ezeknek utána kellene nézni, mert a rendőrségnél láttam ezt az iratot. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az első kérdésre az a válasz, hogy kaptunk hanganyaggal
CD-ket és egyéb felvételeket, de ezek vizsgálata is ezután fog megtörténni. Egy doboznyi
ilyen felvétel van. Ha ebből bármi hiányzik, azt a következő ülésen meg tudjuk igényelni, ha
az ORFK-nál rendelkezésre állnak. Ezek az iratok egyébként egyelőre az ORFK irattárába
kerültek, de anélkül, hogy iktatták volna őket. Az eddigi együttműködés alapján van okunk
feltételezni, hogy a rendőrség valamennyi ott megtalálható felvételt és hanganyagot a
rendelkezésünkre bocsátott. Ezeket meg fogjuk hallgatni, és amennyiben van olyan
hiányosság, ami feltűnik, azt utólag igényelni fogjuk. De – mondom – az eddigi
együttműködés és az átnyújtott irattömeg alapján nincs okunk feltételezni, hogy bármit ne
adott volna át részünkre a rendőrség.

A másik kérdéssel kapcsolatosan további megkereséseket is szeretnénk. Első körben,
úgy gondoljuk, kiindulási alapnak ez az iratanyag elegendő, mert itt nyilvánvalóan lesznek
olyan utalások, amelyek akár a Miniszterelnöki Hivatal szerepére, esetleg a nemzetbiztonsági
szervek szerepére utalnak, de ebben az esetben akkor már célzott módon tudjuk megkeresni
őket. Tehát itt nem fejeződött be az iratbeszerzés, és nagyon valószínű, hogy a jelentőséggel
bíró iratok 90 százalék feletti része a bizottság rendelkezésére áll.

Erre figyelemmel azt szeretném javasolni, miután a munkaterv meghatározásánál a
jövő héten péntekig lezárul ennek az iratanyagnak az áttekintése, az azt követő hétre már
meghallgatásra hívjunk össze vizsgálóbizottságot. Ezzel kapcsolatosan, illetve a személyi kör
meghatározásával kapcsolatosan az első körben tennék majd javaslatot, de itt ez viszont már
olyan ügy, amely már a meghatározásnál is olyan iratok ismeretét kívánja meg, amelyek jelen
pillanatban nem nyilvánosak, ezért kénytelen vagyok azt kérni, hogy most csak a bizottság
tagjai, munkatársai, illetve a főtanácsadó asszony maradjon bent. Amíg a sajtó munkatársai itt
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vannak, egyezzünk meg az időpont tekintetében. A bizottság két vagy három személyt kíván
meghallgatni. Tehát egyeztessünk az időpont tekintetében: az 5-e és 9-e közötti héten 5-e, 6-a
parlament, nem tudom, a 7-e megfelelő-e. Mindenkinek megfelelő? (Igen jelzések.) Akkor 7-
én, szerdán 10 óra, ez már nem munkaterv-meghatározás, hiszen két vagy három személy
meghallgatására kerül sor.

(A sajtó munkatársai és a meghívottak felé:) Köszönjük szépen a részvételt, a
bizottság öt perc múlva nem nyilvánosan folytatja munkáját. A sajtó részére az alelnök
asszony ismerteti majd annak a két vagy három személynek a nevét, akiket meghallgatunk.

 (A bizottság 10 óra 23 perctől 10 óra 35 percig nem nyilvánosan tanácskozik. A
tanácskozásról külön jegyzőkönyv nem készül.)

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 23 perc)

Dr. Gulyás Gergely
az albizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc és Gálné Videk Györgyi


