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J e g y ző k ö n y v ∗

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

szabadságjogokkal összefüggésben elkövetett jogsértéseket vizsgáló albizottsága
2010. szeptember 8-án, szerdán, 9 órakor

a Képviselői Irodaház I. emelet III. számú tanácstermében
megtartott üléséről

                                                
∗ A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 12 perc)

Elnöki megnyitó
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:

Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a bizottság megjelent tagjait, a sajtó munkatársait és külön
köszöntöm Ignácz István nyugalmazott rendőr vezérőrnagyot. Köszönjük szépen, hogy
megjelent. Sokszor került az ő neve szóba, mint az Ignácz-jelentés szerzőjéé, illetve a
bizottság vezetőjéé.

Dr. Gulyás Gergely elnök tájékoztatója a napirendváltozásról, dr. Szilvásy György
távolmaradásáról és az MSZP-frakció 2010. szeptember 7-ei nyilatkozatáról

A kiosztott meghívóból látszik, hogy a korábban tervezetthez képest a napirendi
javaslat változott. Ez azt jelenti, hogy 11 órától nem Szilvásy Györgyöt, hanem Fodor Gábort
hallgatjuk meg. Ő nem az a Fodor Gábor, akire a politikai élet ismerői gondolhatnának,
hanem egy, a 2006 őszi rendőri erőszakot elszenvedett fiatalember. Szilvásy Györggyel
főtanácsadó asszony felvette a kapcsolatot. Ő igazából nem mondott semmit, azt jelezte, hogy
annak örülne, ha velem személyesen tudna beszélni. Erre is sor került, s nekem azt mondta,
hogy az MSZP-frakció tegnap délutáni döntésétől teszi függővé a mai bizottsági ülésen való
részvételét. Ez azért meglepő, mert Szilvásy Györgynek az MSZP-hez intézményesen
semmilyen kapcsolata nincs. Az MSZP-frakció tegnap döntött és azt közölte, hogy továbbra
sem vesz részt a bizottság munkájában. Azt is elmondta, hogy 2006 őszén senkinek a politikai
szabadságjogát nem korlátozták, meg hogy az albizottság személyi összetétele nem teszi
lehetővé egy objektív és tárgyilagos vizsgálat lefolytatását.

Ezzel kapcsolatosan megjegyzésre érdemes, hogy aki úgy gondolja, 2006 őszén nem
történt brutális rendőri erőszak, nem került sor az alapvető szabadságjogok korlátozására, az a
demokratikus közéletnek nem lehet megbecsült részvevője. Az pedig, hogy milyen az
albizottság összetétele, azért különösen érdekes a szocialisták szájából, mert a Szocialista
Pártnak lehetősége lett volna delegálni az albizottságba egy képviselőt. Az ellenzék számára
az albizottságban az egyharmad biztosított, ami a parlamenti részarányt meghaladó részvétel.
Nagyon sajnáljuk, hogy a Szocialista Párt nem vesz részt az albizottság munkájában.

Abban a jobboldal elég jelentős táborát meghaladó széles politikai egyetértés van,
hogy ami 2006 szeptemberében és októberében, különösen a TV-székháznál, az azt követő

napokban, illetve október 23-án történt, az jelentős és fontos esemény. Az pedig tény, hogy
ennek a megfelelő kivizsgálása nem történt meg. Nem a korábbi ellenzék, a Fidesz hibája az,
hogy az előző ciklusban az akkori kormánytöbbség nem tette lehetővé ezeknek az ügyeknek
parlamenti bizottság általi vizsgálatát.

Az MSZP határozata Szilvásy György meghívása mellett Gyurcsány Ferenc volt
miniszterelnök meghívására is kiterjedhet. Természetesen őt is meg fogjuk hívni, és
kíváncsian várjuk, hogy azt a kutyapórázt, amire Szilvásy György vágyott és magára vett,
Gyurcsány Ferenc is ugyanilyen örömmel veszi-e magára, vagy a frakció tiltása ellenére is
részt vesz az albizottság meghallgatásán. Nyilvánvaló, hogy az ő akkori szerepük a
történésekben meghatározó. Az itt elhangzott nyilatkozatok alapján is tudjuk, hogy például az
MTV székházának ostroma alatt kizárólag Gyurcsány Ferenc és Szilvásy György volt a
rendőri vezetés számára elérhető, ezért úgy gondoljuk, az ő meghallgatásuk számukra is egy
lehetőséget jelentene, hogy tisztázzák az akkori szerepüket.

Szeretném világosan rögzíteni, hogy amikor az MSZP-frakció ilyen döntést hoz és
Szilvásy György nem jelenik meg az albizottság előtt, akkor nem csupán jogsértést, hanem
alkotmánysértést követnek el. A magyar alkotmány 21. § (3) bekezdése egyértelművé teszi,
hogy az országgyűlési bizottságok által kért adatokat mindenki köteles a rendelkezésükre
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bocsátani, illetőleg köteles előttük vallomást tenni. Tehát a Magyar Szocialista Párt nemcsak a
parlamentáris demokráciát sértő döntést hozott, hanem olyat, amelyik a magyar alkotmányt is
sérti. A magyar alkotmányt sérti meg Szilvásy György, amikor nem jelenik meg az
albizottsági meghallgatáson, és Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök is a magyar alkotmányt
fogja megsérteni, ha az albizottság meghívásának nem tesz eleget.

A magam részéről ennyit kívántam elmondani. Most a bizottság tagjaié a szó. Gaudi-
Nagy Tamás képviselő úr!

Az albizottsági tagok hozzászólásai
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Maximálisan egyetértek

azzal, hogy ez az oly módon való meg nem jelenés, hogy egy parlamenti párt testülete dönt
arról, hogy egy parlamenti vizsgálóbizottság vizsgálódása számára fontos tudomással bíró
emberek ne menjenek el a bizottság ülésére, alkotmánysértő, de egyúttal nagyon erősen
felveti azt a kérdést, hogy ez az MSZP – amely már 2006 őszével kiírta magát a magyar
demokratikus közéletből – feloszlatásának a jogcímét is megteremtheti. Hiszen gondoljuk
végig, a változásra szavazók sokkal többen vannak, mint a puszta kétharmad, hiszen a Jobbik
és az LMP szavazatait is nyugodtan ide lehet számítani. Tehát az MSZP-re szavazókon kívül
az ország elsöprő többsége változást akart és elkergette a hatalomból az MSZP-t. Az MSZP
most mégis úgy tesz, mintha ő gyakorolná a hatalmat és jogilag semmiképpen nem igazolható
módon megpróbálnak ők az alakítói lenni ennek az albizottsági munkának. Ez nyílt és durva
szembeszegülés a jogállami keretek között működő Országgyűlés munkájával és a magyar
népakarattal. Ez a magyar nemzet arculcsapása.

Most is csak azt tudom mondani, amit Bene László múltkori meg nem jelenésekor is
mondtam: kérem a magyar nemzet bátor tagjait, hogy állítsák elő Szilvásy Györgyöt és
Gyurcsány Ferencet az albizottság elé annak érdekében, hogy szembesülhessenek a
kérdéseinkkel, és szembesülhessenek mindazzal, amit tettek, illetve nem tettek. Ha pedig úgy
érzik, hogy nem történt jogsértés – amit megdöbbenve hallunk, de igazából már nem is
döbbenünk meg rajta, hogy ők ilyeneket mondanak –, akkor bizonyítsák be, hogy nem történt
jogsértés, védjék meg ezt az állításukat, de még ehhez is gyávák, iszkolnak a felelősség elől,
éppen ezért ezt a bizottsági munkát úgysem fogják tudni megakadályozni, ezt közösen el
fogjuk végezni. Köszönöm.

ELNÖK: Képviselő úr, csak annyit: amit Gaudi-Nagy Tamás mond, az nyilván nem az
állami erőszak monopóliumainak a megkérdőjelezése. Bene Lászlóval kapcsolatosan
szeretném rögzíteni, hogy vele a külföldi tartózkodása alatt sikerült a kapcsolatfelvétel, és
ígéretet tett arra, hogy a bizottság rendelkezésére áll. Most folynak a tárgyalások, és a külföldi
útját követően szeptember 17-valószínűleg meg tud jelenni. Természetesen a sajtót megfelelő
időben tájékoztatni fogjuk.

Varga László képviselő urat illeti a szó.

VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Az MSZP nyilatkozatában, mivel magam nem olvastam,
de az elnök úr ismertette, ha jól értettem, ők a bizottság személyi összetételét sem tartják
megfelelőnek. Ez ellen tiltakozom. Személy szerint, mint országgyűlési képviselő, megsértve
érzem magam, és a nyilvánosság előtt ezt visszautasítom mind a magam, mind
képviselőtársaim nevében.

Nem minősíthet egy frakció egy képviselőt személyében a nyilvánosság előtt, így
bennünket, mint bizottságot, a bizottság tagjait minősítettek, alkalmatlannak tartanak
bennünket a bizottságban való részvételre, személy szerint engem. Ez engem sért. Még nem
tudom, ez ellen milyen lépést lehet tenni, majd a jogászok segítsenek ebben, de kérem a



- 7 -

bizottság tagjait, hogy közösen tiltakozzunk, utasítsuk vissza, illetve tegyük meg azokat a
lépéseket, amelyeket meg lehet tenni, a nyilvánosság előtt pedig személy szerint is tiltakozom,
hogy egy pártfrakció alkalmatlannak minősítsen engem, mint országgyűlési képviselőt arra,
hogy ebben a bizottságban részt vegyek, illetve objektíven vegyek részt.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ékes Ilona alelnök asszony!

ÉKES ILONA (Fidesz): Köszönöm a szót. Mivel én az előző ciklusban is tagja voltam
az emberi jogi bizottságnak, abszolút nem lep meg ez a hozzáállás. Ott, akkor a kormányon
lévő politikai erő számtalanszor vonult ki a hivatalos bizottsági ülésről, egy intésükre
vonultak utánuk a rendőri vezetők is, tehát azt hiszem, most csak tartják magukat az
eddigiekhez.

ELNÖK: Révész képviselő úr!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Azt hiszem, az MSZP a fellépésével ország-világ előtt
bebizonyította, hogy az ügynek politikai vonatkozásai is vannak. Ezt eddig csak sejtettük.
Most, itt demonstratív módon nem elég, hogy nem vesznek részt a bizottság munkájában,
hanem még különböző személyeket távolmaradásra szólítanak fel, illetve köteleznek.

Gyakorlatilag ország-világ előtt nyilvánvalóvá vált, félnek attól, hogy itt kiderül a
valóság, és kiderül az, hogy az eseményeket politikai szálak is mozgatták. Köszönöm szépen.

A napirend elfogadása
ELNÖK: Köszönjük szépen. Ezt követően javaslatot teszek a napirendre a kiosztott

meghívó szerint.
Kérem a bizottságot, szavazzon arról, hogy ki az, aki támogatja a napirendet.

(Szavazás. – Mindenki jelez.) Köszönöm, egyhangú.

Dr. Ignácz István nyugalmazott rendőr vezérőrnagynak, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala elnökének meghallgatása

Az első napirendi pont szerint elkezdjük dr. Ignácz István nyugalmazott rendőr
vezérőrnagy meghallgatását. Üdvözlöm, köszönjük a megjelenését.

Első kérdésként azt szeretném feltenni, ön miként kapott felkérést a szeptember 18-ai
eseményeket vizsgáló bizottság vezetésére, és rögtön ezt követően a gyülekezési joggal
kapcsolatos rendőrségi állásfoglalást, azt, ami szerint ez választási nagygyűlésnek minősül,
tehát ezt miként ítélték meg, mi volt ezzel kapcsolatosan a bizottság véleménye.

DR. IGNÁCZ ISTVÁN nyugalmazott rendőr vezérőrnagy, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke: Tisztelt Elnök Úr! Hölgyeim és
Uraim! Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Én, ellentétben másokkal, örülök annak, hogy
ez a bizottság ezt a munkát megkezdte, és már most mondom, eredményes munkát kívánok,
azon egyszerű oknál fogva, hogy én is és tiszttársaim, rendőrtársaim is a törvényes rendre
esküdtünk, ezt követően is, és azt gondolom, a törvényes rend fenntartása a Magyar
Köztársaság alapvető, elemi érdeke.

A kérdésére válaszolva azt szeretném mondani, hogy a bizottság kizárólag a
2006. szeptember 17-én 12 órától 2006. szeptember 19-én 12 óráig terjedő időszakot ölelte
fel, magyarul a Magyar Televízió székházának „ostromát” vizsgálta az „Ignácz-féle”
bizottság. Az akkori országos rendőrfőkapitány – a neve már elhangzott – dr. Bene László az
irodájába hivatott, és személyesen arra kért fel, hogy vállaljam el a bizottság működését,
irányítását. Természetesen a bizottság összetételéről is ő döntött. A bizottság irányítását ezen
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alkalommal elvállaltam. A bizottság feladata, mint mondtam, ezen időszak szakszerű és
törvényes rendőri intézkedéseinek vizsgálata volt. Természetesen ez a bizottság vizsgálta az
ehhez kapcsolódó alapvető rendőri eszközök és egyéb más jellegű dolgok vizsgálatát is.

A kérdésre válaszolva, hogy a bizottság miért foglalt állást úgy, hogy a
2006. szeptember 17-ei demonstrációkat minek minősítette az akkori műveletirányító
parancsnok, és miként minősítette az általam irányított bizottság, merőben ellentmondásos.
Kifejtették egyébként a véleményüket az akkori politikai vezetők is, nevezetesen
Petrétei József úr is, és azt mondta, könnyű dolga volt a bizottságnak ezt a fajta jelentést
elkészítenie, hiszen hosszú idő állt rendelkezésére, amíg az összes dokumentumot
áttanulmányozták. Bekértük egyébként azokat az anyagokat, amelyek a rendőri erők
intézkedéseit szabályozták, bekértük az elkészített műveletirányítási tervet, az ahhoz
kapcsolódó egyéb más dokumentumokat, a hír- és informatikai jellegű forgalmazások adatait.
Igen, azt mondom, hosszú idő állt rendelkezésre, de nekünk ez volt a feladatunk, egyébként
ezt ezért vállalta ez a bizottság.

Egy gondolat erejéig visszakanyarodva: nem szeretnénk, személy szerint én sem
szeretném, hogy a Magyar Köztársaság területén a törvényellenes demonstrációkra ne
készüljön fel a rendőrség, a törvényellenes demonstrációkat ne tudja a tisztességes, becsületes
polgárok érdekében felszámolni. Úgy gondolom, ez a Magyar Köztársaság területén még
egyszer nem fordulhat elő. Ez a Magyar Köztársaság Rendőrségének sötét napja volt, itt,
akkor vereséget szenvedett a rendőrség.

Nos, azután miért ítélte a bizottság úgy, hogy ez mégsem tartozik a választással
kapcsolatos jogszabályok hatálya alá? Azon egyszerű ok miatt, hogy szeptember 17-én a
délutáni órákban, amikor a Kossuth téren gyülekezni kezdett a tömeg, kezdetben pár tíz
ember, utána több száz ember, később persze több ezer ember jelent meg a téren, akkor a
tömeg hangot adott annak, hogy itt nem választási nagygyűlésről van szó. A tömeg
minősítését egyébként az ott kifejtett cselekmények alapján kell elbírálni. Az ott kifejtett, az
egymás közötti kommunikáció döntötte el azt, hogy igen, ennek a gyülekezési törvény hatálya
alá kell tartoznia, előre be nem jelentett demonstrációról van szó, nem a gyülekezési törvény
hatálya alá kell tartoznia. Az, amikor a Parlament előtt, bármikor elvonatkoztatva
szeptember 17-étől kordonokat bontanak – hál’ Istennek, most már nincs kordon –, betörnek
ajtót, kiszakítanak oszlopokat, a rendőrök felé dobálnak, nem választási nagygyűlés, ezért
gondoltuk azt, hogy a tömeget akkor ez minősítette, és a gyülekezési törvény hatálya alá
tartozó, be nem jelentett demonstrációról kellett beszélnünk. Természetesen mély szakmai
meggyőződéssel mondom azt, hogy ekkor hathatósabb rendőri intézkedésre kellett volna,
hogy sor kerüljön. Ezzel elkerülhető lett volna a későbbi eszkaláció, elkerülhető lett volna
több olyan jellegű szakszerűtlen rendőri intézkedés, amelynek következtében – önök nagyon
jól tudják – 216 rendőr sérült meg a későbbiek során.

Az elnök úr kérdésére a válaszom ez.

ELNÖK: Révész képviselő úr, parancsoljon!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Talán a jelentés következtében tudjuk azt, hogy
fegyelmi eljárást is javasoltak indítani, amelynek egyébként az egyik pontja éppen ez volt,
hogy az addigi rendőrségi gyakorlattal szemben itt ezt választási gyűlésnek minősítették.

Tudja-e, hogyan zárult ez a vizsgálat?

DR. IGNÁCZ ISTVÁN nyugalmazott rendőr vezérőrnagy, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke: A vizsgálati jelentés nem azért
készült, mert valaki fegyelmi eljárások vagy büntetőeljárások sorát akarja kezdeményezni.
Nagyon őszintén megmondom, ha valaki az internetről letölti ennek a bizottságnak a
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jelentését, akkor – noha a nevek személyiségi jogokra hivatkozva ki vannak húzva – nagyon
pontosan körülhatárolható az a felelősségi kör, amit, ha firtatni akar, akkor firtathat. A
jelentést az országos rendőrfőkapitány kérésére készítettük és a bizottság kizárólag tényfeltáró
bizottságként működött. Egy fegyelmi eljárás megindításának és lefolytatásának teljesen
mások a szabályai, azokat pontosan körbehatárolt módon kell lefolytatni. Az, hogy az akkori
országos rendőrfőkapitány miként ítélte meg ezt a jelentést, mit, mikor kezdeményezett, az ő
felelősségi körébe tartozik. Később természetesen tudtam arról, hogy fegyelmi felelősséget
kezdeményeznek, de az meglepett, hogy a fegyelmi felelősségre vonást kivel szemben és
miért alkalmazták. Most itt, a bizottság előtt nem mondhatok magánvéleményt, de ha
kikapcsolják a mikrofont, akkor azt mondom, hogy ezzel nem értettem egyet.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Konkrétan ez az ügy került szóba, mint a fegyelmi
vizsgálat egyik tárgya, mármint az, hogy az addigi rendőrségi gyakorlattal szemben ezt
választási nagygyűlésnek minősítették. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy azóta európai
nyomásra némileg változott a helyzet, ma már van lehetőségük az embereknek spontán
módon összegyűlni, de akkoriban erre még nem volt lehetőség. Nem lehetséges, hogy végül is
azért nem született meg a fegyelmi döntés, mert időközben kiderült, hogy a magyar kormány
tagjával, jelesül az igazságügyi és rendészeti miniszterrel az az álláspont, hogy ezt választási
nagygyűlésnek minősítsék, egyeztetve volt? Ha pedig egyeztetve volt az igazságügy-
miniszterrel, akkor elég furcsa lenne ebben az ügyben bármelyik rendőr ellen fegyelmi
eljárást indítani.

DR. IGNÁCZ ISTVÁN nyugalmazott rendőr vezérőrnagy, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke: Logikus a gondolkodás, de
olyan jellegű információról sem nekem, sem a bizottságnak nem volt tudomása, amely ezt
alátámasztotta volna. Azt még hadd mondjam el, hogy amikor a bizottság felállt és először
összegyűltünk, hogy átgondoljuk a helyzetet, akkor valamennyiünkben nagyon gyorsan
megfogalmazódott, ha valaki politikai oldalról megpróbálja befolyásolni a bizottság
tevékenységét és működését, akkor abban a pillanatban befejezzük a munkát. Ezt
természetesen közöltük az országos rendőrfőkapitánnyal is. Nem is próbált senki befolyásolni
bennünket. De hogy a kérdésére válaszoljak: ilyen jellegű információ nem jutott se az én
birtokomba, de a bizottság egyetlen tagjának a birtokába se.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Azon az állománygyűlésen elhangzott, hogy Petrétei
miniszter úr támogatását ez az álláspont bírja – meghallgatásakor így fogalmazott Szabadfi
Árpád –, de ezen lendüljünk túl, mert ez nem igazán az ön kompetenciája.

A jelentéséből viszont kiderül, hogy miután ezt választási nagygyűlésnek minősítették,
már 17-én is történtek olyan cselekmények, amelyek előrevetítették, hogy ennek lesz
folytatása is. A következő napi állománygyűlésen erről a viszontválaszban idéznek. Talán a
műveleti tervben szerepel, hogy várhatóan további erőszakos cselekményekre kerül sor; ezt
délután 3-4 óra körül írhatták. Ezt követően mennyire életszerű az, hogy a raktárosok
hazamentek a Rebiszből, hogy a budapesti rendőrfőkapitány semmilyen módon nem készült
fel 18-a délutánjára és estéjére, miközben maguk írták le a műveleti tervben, hogy a
helyszínen megjelentek olyan szélsőséges, korábbi demonstrációkról ismert személyek is,
akikről feltételezhető, hogy törvénytelen módon megpróbálják megzavarni a főváros
közlekedését, vagy be nem jelentett demonstrációkat tartanak. Ezt leírja a rendőrség délután,
majd utána hazamennek a raktárosok, senki nem készül semmire, éjszaka pedig ott áll az
egész magyar rendőrség teljesen készületlenül. Ez hogy fordulhatott elő?
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DR. IGNÁCZ ISTVÁN nyugalmazott rendőr vezérőrnagy, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke: Képviselő úr, ön rátapintott az
egyik legfontosabb problémakörre, nevezetesen arra, amit elmondott; most nem akarok
ismétlésekbe bocsátkozni. 18-án 16 órakor volt ez az értekezlet, amit az országos
rendőrfőkapitány távollétében annak helyettese, dr. Szabadfi Árpád tartott. Ezen megjelent a
Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetője, és én is ott voltam, mint Pest megye
rendőrfőkapitánya. Ezenkívül részt vettek az értekezleten más főkapitányok is. Természetesen
olvastam az erről készült emlékeztetőt és hallottam, ami ott elhangzott, szó szerint azt is, amit
az imént idézett. Egyébként nem életszerű. Már csak azért sem, mert szeptember 18-án
délután 16 óra után a Kossuth téren tömegek voltak. A műveleti tervet 17-étől datálják.
Egyébiránt a műveleti tervet szeptember 18-án 18 óra 30 perckor hagyják jóvá. Ezek tehát
ellentmondásosak. Milyen műveleti terv az, amit műveletirányító parancsnokként,
helyettesként, helyszínparancsnokként visszamenőlegesen megjelölök, miközben ténylegesen
zajlanak az események? Egyébként egy sor olyan hiányosság volt ebben a tervben, ami túl
azon, hogy hiányosságokat tár fel, valótlan adatokat is tartalmaz, azon egyszerű oknál fogva,
hogy azok a helyszínparancsnokok, akik a műveleti tervben meg lettek jelölve, a valóságban
nem is ott voltak az egységeikkel. Tessék elképzelni, hogy tudnak átirányítani egységet akkor,
amikor ténylegesen nem is ott vannak! Teljes káosz volt már a 17-ét követő órákban is.

A műveleti tervet már 17-én el kellett volna kezdeni készíteni. Egyébiránt az országos
rendőrfőkapitány közbiztonsági igazgatójának utasítása szerint 2006 márciusában Budapest
vonatkozásában négy csapaterős századot fel kellett volna állítani. Minden megyében
működik egy csapaterős század, és nem kizárólag demonstrációk kezelésére, hanem minden
olyan igénybevételre, amely csapaterős igénybevételt keletkeztet. Ilyen volt például az,
amikor fegyvereseket kerestünk az erdőben, amikor kisgyerek tűnt el és hadd ne soroljam a
dolgokat. Tehát csapaterős századnak minden megyében kellett volna működni. A
meghallgatások során a műveletirányító parancsnokhelyettes szó szerint azt mondta, hogy
virtuális századok működtek Budapest területén. Ez a valóságban azt jelenti, hogy ténylegesen
csapaterőbe vont erő Budapest területén ekkor nem volt. Tehát nem volt életszerű az akkori
budapesti helyzet.

Én viszont azt mondtam, törvényszerű, hogy ilyen élethelyzetben ilyen jellegű
intézkedések születnek, mert nem kompatibilis a vezetők egymás közötti kapcsolattartása, az
irányítási rend megbomlik, ennek következtében 216 rendőr megsérül és az alparancsnoki
állomány azt kérdezi, nem mehetnénk-e át a Kossuth térről a Szabadság térre, mert a Kossuth
téren már nincs senki. Amikor a Kossuth téren a Parlamentre felszerelt kamerák mindössze
tíz-húsz embert rögzítettek, akkor miért volt még ott századerőbe verődött csapaterő? A
Borsod Megyei Rendőr-főkapitányság csapaterős századának parancsnoka, Vincze úr kérve
kérte, hogy engedjék át őket a Szabadság térre, mert hallották, hogy mi folyik ott és szerettek
volna segíteni a bajtársaiknak. Nem engedték át őket. 23 óra 30 perctől a Rebisz egyik
bevetési osztályát 12, 13 és 25 főre bontva engedték át a Szabadság térre; persze, hogy
szétverték őket. A Szabadság téren csak akkor volt érzékelhető eredmény – ez bizonyítható –,
amikor a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság százada felvonult. A tömeg ekkor meghátrált
ötven métert, mert a század egységes volt. Az viszont kudarc volt, hogy amikor elindult a Pest
megyei század, nem tudta kivel felvenni a kapcsolatot.

Nem tudják megmondani a helyszíni irányító parancsnokuk nevét, az ott lévő erő –
adott esetben 23 óra után 380-400-an voltak – nem tudta, ki a parancsnok. Felvonul a
Pest megyei század – ezt most nem érdekességképpen mondom, mert most is végigszalad
rajtam a hideg –, egyébként maguktól felvonulnak, mert úgy gondolják, most úgy kell
intézkedni, ahogyan azt megtanultuk, a parancsnok irányítása nélkül. Látják a tömeget, látják
a dobáló embereket, és látják azt, hogy bizony, egyes szakaszok szétvert, sérült és bomlott
állapotban vannak, felvonulnak, felállnak a lépcsőre, és megindulnak a tömeg irányába.
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Amint mondtam, a tömeg körülbelül 50 métert hátrált, és nemhogy támogatást kaptak volna –
mert az épületben 300 rendőr volt –, belülről még locsolták is a rendőröket. Ilyen irányítás
mellett, ilyen állapotok között eleve halálra volt ítélve a rendőri intézkedések sikere.

ELNÖK: Elnézést, egy rövid kérdés ehhez kapcsolódik. Az ön véleménye szerint
ennyi szakszerűtlenség lehet-e csak a véletlen műve?

DR. IGNÁCZ ISTVÁN nyugalmazott rendőr vezérőrnagy, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke: Éreztem, hogy fel fogják tenni
ezt a kérdést, megmondom őszintén, gondolkodtam is rajta.

A rendőrség 2006-ban nem annyit tudott, mint amennyit akkor mutatott. Végigjártuk
Európát, a rendszerváltás után 16 évvel vagyunk. Személy szerint én is végigjártam Európát,
háromszor voltam továbbképzésen az Egyesült Államokban is, csapaterős tevékenységeket is
tanultunk, a kezelését is tanultuk, akkor a rendőri vezetés nagyon jól megtanulta. Egyébként
nem tudom mire vélni, és megmondom őszintén, a kérdéseink a bizottsági meghallgatáson
ezekre is irányultak. Nem tudom mire vélni, hogy ekkora megbomlott irányítási rend – itt
most ne a Magyar Köztársaság Rendőrségéről beszéljünk, hanem a rendőrségről beszéljünk –
valaha volt-e a rendőrség életében. Én azt gondolom, hogy nem.

ELNÖK: Ebben az ügyben benne van, hogy valamilyen befolyás következtében
léphetett fel a rendőrség ilyen szakszerűtlenül?

DR. IGNÁCZ ISTVÁN nyugalmazott rendőr vezérőrnagy, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke: Gondolhatott a műveletirányító
parancsnokhelyettes olyan jellegű dolgokat, amelyeket nem osztott meg velünk. A
műveletirányító parancsnokhelyettes 23 óra után szólal meg először, és ad ki intézkedést.
Visszaemlékezve, 18-án este 23 óráról beszélünk.

ELNÖK: Bocsánat, ki volt a műveletirányító?

DR. IGNÁCZ ISTVÁN nyugalmazott rendőr vezérőrnagy, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke: Lapid Lajos.

Keressük a műveletirányító parancsnokot, keressük a műveletirányító
parancsnokhelyettest, egyébként bajban vannak a szakaszok, segítséget kérnek, senki nem
válaszol, senki nem hall semmit. Elvonulnak a Kossuth térről – még egyszer mondom – a
Szabadság térre az egyes rendőri erők kisebb egységekben; szétverik őket. Megálljt
parancsolnak, és visszavonulást fúj az ott őket kísérő parancsnok. Annyira feszített a helyzet,
hogy nem visszavonulnak, hanem meghúzódnak egy sarokban. Az most más lapra tartozik,
hogy egy 44 fős osztályból a bevetésnél 18 fő nő. Nem vagyok egyébként nőellenes, de el kell
tudni dönteni azt, hogy az ilyen jellegű szervezeti egységekben milyen arányban vesznek részt
nők. Nagyon sok nőkollégám volt, és van, amit csak nők tudnak ellátni, viszont azt is
megtanultuk, hogy a világ számos pontján ilyen jellegű szervezeti egységekben kizárólag
olyan típusú, jellegű és felszereltségű emberek vegyenek részt, akik alkalmasak arra, hogy a
feladatot csapaterős tevékenységben ellássák. Most nem ez történt. A 18 ember egyébként
meghúzódott, leguggolt, magzati pózt vett fel.

Azt mondom, és ezen is gondolkodtam, hogy volt-e ebben a tömegben olyan jellegű
szándék, ami arra utalt volna, hogy most lincseljenek. Ez a kifejezés ebben a bizottságban
nem hangzott el. Azt mondom, hogy nem, mert megtehették volna; megtehették volna számos
esetben, itt, ebben az esetben is azt, amit mondtam; megtehették volna akkor, amikor a rendőr
elveszítette a fegyverét, és odaadja, itt van a fegyvered; megtehették volna akkor egyébként,
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amikor az első vízágyú elakad a Szabadság téren, és a vízágyú vezetője a bent lévő
munkatársával egyébként segítséget kér, de senki nincs a segítségére, mert visszavonulnak,
elmennek. Tehát totál megbomlott az irányítási rend. Megtehették volna egyébként, de ezt
nem tették meg, ők elérték a céljukat.

Láttam olyan felvételt, amikor 1 óra 12 perckor beáramlott a Magyar Televízió
székházának épületébe a kint felgyújtott autók füstje – lehet, hogy nem idézem pontosan az
időt, ezért elnézést kérek –, amikor már a rendőrség minden egyes dolgozója az épületet füstre
hivatkozva elhagyta, megijedtek, jelentették egyébként a műveletirányító
parancsnokhelyettesnek, a parancsnoknak is, akik engedélyt adtak arra, hogy az épületet
elhagyják. Ezt követően nagyon rövid időn belül bement egy-két ember a baloldali ajtón, ha
jól emlékszem, szembefordulva a tömeggel, szétnéztek, kit találnak ott, visszahúzódtak.
Bement egy másik ember is, szétnézett, és visszahúzódott. Honnan tudjuk mindezt? A füst
nem zavarta azokat az operatőröket, akik egyébként a Televízió-székházban voltak? Ezt
elemeztük, ezt is lehetőségünk volt elemezni. Utána visszamentek, és 10-15-20-50 ember
bement, leültek, kávéztak, és elérték a céljukat.

ELNÖK: Muszáj feltennem ezt a kérdést: amikor önök meghallgatták a bizottság
működése keretében Lapid Lajost és Gergényi Pétert is, akkor, mint műveletirányító
parancsnok, illetve mint Budapest rendőrfőkapitánya, mit mondtak arra, hogy 11 óráig mit
csináltak?

Ezzel kapcsolatos kérdés az is, hogy ön a rádióforgalmazásokra hivatkozik. Az
igazolt-e, hogy hozzájuk ezek a kétségbeesett, segélykérő, egyébként szívszorító
forgalmazások eljutottak?

DR. IGNÁCZ ISTVÁN nyugalmazott rendőr vezérőrnagy, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke: Nagyon jól tudja, pontosan
ismeri az anyagot, ezt már látom. Ezek az információk az ő vallomásuk szerint sem jutottak
el, azon egyszerű oknál fogva, hogy szeptember17-e előtt a Magyar Köztársaság
Rendőrségének informatikai rendszerében egyfajta fejlesztés volt, az egységes digitális
rádiórendszerre tértek át, ami felváltotta az akkor működő, de egyébként még párhuzamosan
működő analóg rendszert. Éppen ezért rendkívül furcsának tartottuk azt, hogy egyébként
egységesen nem működött a hír- és informatikai rendszer, egységes digitális rádiórendszeren
forgalmaztak, ami egyébként most is működik, akkor még forgalmaztak analóg
rádiórendszeren is, forgalmaztak még a Rebisz saját rádiórendszerén, és természetesen
használták a mobiltelefont. Négyféle, négyfajta informatikai, híradástechnikai rendszeren
keresztül folyt az egymással történő kapcsolattartás. Természetesen, ahogyan ön is mondta,
arra hivatkoztak, hogy nem jutottak el az ilyen jellegű információk.

Egyébként az anyagot, a vizsgálóbizottságot szinte végigkísérte az az információ,
hogy az informatikai rendszer akkor csődöt mondott, de egyszerűen inkább azt mondom, a
műveleti terv mellé – amit egyébként későn készítettek el, és 17-étől datálódik – nem tettek
híradástechnikai tervet. Egyébként mellé kell tenni. Hadd kérdezzem meg: hogyan
szerezhetnek tudomást egyébként az egyes szervezeti egységek arról, hogy kit, hogyan,
miképpen lehet adott esetben elérni, ha baj van, ha adott esetben segítséget kell kérni?

ELNÖK: Varga Lászlóé, majd Gaudi-Nagy Tamásé a szó.

VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Az ön bizottságának, személy szerint önnek többször
kellett felszólítaniuk Gergényi urat arra, hogy pontosabb jelentést adjon. Hogyan értékelték
önök Gergényi Péternek ezt a viselkedését, nem is az éjszakait, mert az nyilván összefüggött a
18-ai eseményekkel, hanem ahogyan az önök bizottságához viszonyult, például amikor az ön
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110/26. levelére a forgalmazási adatokat többszöri felszólításra egyszerűen nem küldte meg
önnek? Nem küldte meg önnek azokat az információkat, amelyeket elsőre meg kellett volna
küldenie. Ezt önök tudomásul vették? Ezért Gergényi kitüntetést érdemelt? Mert azt kapott.
Ön kapott kitüntetést?

(Csöbör Katalin megérkezik.)

DR. IGNÁCZ ISTVÁN nyugalmazott rendőr vezérőrnagy, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke: Nem kaptam, de nem is vártam
el. Egyébként én ezt szégyenteljes napnak tartottam a Magyar Köztársaság Rendőrségének
történetében, ezt önnek is, másnak is elmondtam, viszont büszkeséggel tölt el, hogy ennek a
bizottságnak a vezetője voltam, és mély szakmai meggyőződésem diktálta, hogy ezt a
vizsgálatot lefolytassuk. Egyébként nem a rendőrök ellen, hanem a rendőrökért tette a
bizottság azt, hogy ez ilyen esetben még egyszer így, ebben a formában ne fordulhasson elő.

A kérdésére válaszolva: ebben a bizottsági munkában nem volt együttműködő
Budapest rendőrfőkapitánya, de nem vettük tudomásul. Miért is vettük volna tudomásul, ha
ezt a munkát komolyan gondoltuk, és komolyan is gondoltuk, be is fejeztük. Jeleztük az
akkori országos rendőrfőkapitánynak, és természetesen a bizottság megtette az ő hatáskörébe
tartozó olyan jellegű intézkedéseket, amelyeket ön is idecitált.

Második vagy harmadik alkalommal eljött a bizottsági meghallgatásra, de a bizottsági
meghallgatáson egyáltalán nem volt egyértelmű és együttműködő Budapest
rendőrfőkapitánya. Arra a kérdésre, hogy miért nem továbbította elsőként azokat a kért
adatokat és információkat, amik a bizottság munkáját a helyzet akkori ismeretében segítették
volna, én nem tudok válaszolni. Én nem szoktam ilyet mondani, de erről őt kellene
megkérdezni.

ELNÖK: Volt-e arra vonatkozó adat, hogy Lapid Lajos és Gergényi Péter mit csinált
este 11 óráig?

DR. IGNÁCZ ISTVÁN nyugalmazott rendőr vezérőrnagy, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke: Volt adat, mert beszereztük
azokat a felvételeket, dokumentációkat, amelyek a parancsnoki intézkedések mibenlétét
támasztották alá. Budapest rendőrfőkapitánya és a műveletirányító parancsnokhelyettes 20 óra
után a Kossuth térre ment és a helyszínen irányító mobil mikrobuszban helyezkedett el, és
információink szerint innen irányította azokat az egységeket, amelyek különböző helyekről
összevonásra és átirányításra kerültek. Mind a ketten a ott lévő mobil bevetésirányítási
központban helyezkedtek el. A törzs még csak részleges jelleggel sem működött a Budapesti
Rendőr-főkapitányság épületében, holott párhuzamosan ott is működnie kellett volna. A
parancsnokok úgy kezelték az V. kerületi Rendőrkapitányságra vezényelt – mi úgy hívjuk:
utalt – erőket, amelyek Szabadfi Árpád utasítása szerint jöttek és foglalták el a helyüket,
ahogy azt önök már ismerik. Láttam egy érdekes kimutatást is – nem tudom, hogy önök ezt
ismerik-e –: összesen 829 rendőr lett regisztrálva az V. kerületi Rendőrkapitányságon, akik
szolgálatteljesítésre jelentkeztek.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Az események kirobbanásának a
körülményeire kérdeznék rá. Véleményem szerint ez a vizsgálatnak fontos része és ezzel
kapcsolatban már több kérdést tettünk fel a meghallgatottaknak. Az ön jelentésében nem
láttam annak részletes kibontását, hogy a petíció átvételének a megtagadása, egyáltalán a
tömeg reakcióinak, szándékainak közvetlen megfigyeléséből levonható tanulságok vajon nem
jelenthették volna azt a szükségességet, hogy tárgyaljanak a Kossuth téren megjelent
emberekkel. Azt megállapítja az önök jelentése, hogy 22 óra körül a TV aulájából rendőri
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erőkkel tuszkolják ki a tüntetők tárgyalódelegációját, ahelyett, hogy érdemi tárgyalások lettek
volna, hiszen – ahogy ön is mondta – a tüntetők célja az volt, hogy valamilyen módon
bejussanak a Televízió épületébe és átadják a petíciót. Azt mondta, hogy a világ sok táján járt
rendőrszakmai továbbképzéseken. Hogy kell általában és hogy kellett volna itt eljárni a
tüntetők petícióbeolvasási kísérletével szemben? Mennyiben lett volna más az
eseménysorozat, ha megfelelően jártak volna el?

DR. IGNÁCZ ISTVÁN nyugalmazott rendőr vezérőrnagy, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke: Beszéljünk őszintén! Ön azt
kérdezi, gerjesztette-e a tömeget, hogy a petíciót nem vették át. Igen. Nem arra tanítottak és
nem arra képeztek ki minket, hogy adott szituációban így járjunk el. Mondok egy nagyon
egyszerű példát. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Nyíregyházán egy hasonló jellegű dolog
történt volna, csak persze kicsiben. Ott is bevittek egy petíciót. És tudja, mi történt? Elvették
tőlük és azt mondták, hogy meg fogjuk oldani a problémát.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Nekünk, jogvédőknek is az a határozott
álláspontunk, hogy ez volt az egyik legfőbb gerjesztője az eseményeknek. Ön is említette,
hogy Gergényi és Lapid, a két műveletirányító a saját fülével hallja: azért megy át a tömeg a
Szabadság térre, hogy a petíció beolvasásának nyomatékot adjon. Amikor a tömeg elindult a
Kossuth térről, akkor tuszkolták ki az MTV székházának előteréből a tárgyalódelegáció
tagjait.

DR. IGNÁCZ ISTVÁN nyugalmazott rendőr vezérőrnagy, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke: Amikor Majoros parancsnok úr
éjfél után ezt megtette, abban a pillanatban megoldódott a probléma.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Több tragikus hiba is volt ezen az estén. A
felszabadításra készülő, illetve ostromlott erőknek meg kellett volna győződniük arról, hogy
teljes körű-e az ostromzár vagy nem. Ön szerint meggyőződtek-e a műveletirányítók – vagy
bárki más – arról, hogy teljes körű-e az ostromzár a TV-székház körül, és ennek elmaradása
hozzájárulhatott-e ahhoz, hogy az erősítést nem megfelelő irányból, a Nádor utca felől
küldték?

DR. IGNÁCZ ISTVÁN nyugalmazott rendőr vezérőrnagy, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke: A parancsnokok nem
győződtek meg erről. Egyébként nem is volt komoly, aktív és folyamatos kapcsolattartás. Ha
meggyőződtek volna, akkor a Nádor utca felől a Magyar Televízió székházának az épületébe
akadálytalanul bejuthattak volna. A különböző felvételek alapján erről mi is meggyőződtünk.
Ők garantáltan nem győződtek meg arról, hogy az erőket hogyan lehetne egységbe szervezni.
23 óra után 30 százalékos sérültségi készenléti állapotban voltak a különböző századok és
szakaszerők. Ha az irányítás ott nem bomlik meg és tudják, hogy ki a parancsnok, akkor
hadrendbe lehetett volna szedni az ott lévő csapaterőket. Ez történt meg 23 óra után, amikor
Lapid úr kiadta a parancsot, hogy újból szerveződjenek csapaterőbe és kezdjék meg a
különböző intézkedéseket.

A Magyar Televízió székháza alkalmas lett volna arra, hogy ott egy parancsnoki bázist
kialakítsanak, az alparancsnoki állomány információkért oda akár direkt módon is elmenjen,
de természetesen a rendelkezésre álló hír- és informatikai eszközöket is rendezni lehetett
volna, és meg lehetett volna szervezni azokat az intézkedéseket, amelyek alapján eredményes
lehetett volna a rendőri művelet. Az kevés, hogy felsorakozik az állomány és a tömeget
elkezdi kiszorítani. Ide kiemelő csoportok kellettek volna, bomlasztani kellett volna a
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csoportokat és még egy sor intézkedést kellett volna tenni, amik viszont elmaradtak.
Negyvennyolc óra alatt kilenc személyt tudtak előállítani, akik ott különböző rendbontásokat
követtek el, és a felelősségre vonásuk akkor meg is kezdődött. Nézzék meg a különböző
dokumentumokat – de nyilván megnézték már –, ott volt egy 50-100 fős kemény mag, volt
egy 200 fős támogató csoport és némileg távolabb egy több ezres tömeg, akik adott esetben
pszichikai segédként is felléphettek – ezt utólag már az Isten se tudja megítélni –, de a lényeg
az, hogy lehetett volna hathatós rendőri intézkedéseket tenni, ha meggyőződnek arról, hogy
teljesen körbezárták-e az épületet, vagy van-e mozgástere az odavezényelt csapaterőknek, és
akkor – a sérülteket természetesen kivonva és nem olyanokat hadrendbe állítva, akiknek nincs
se pajzsuk, se sisakjuk és nincs meg minden felszerelésük; a parancsnoki állománynak erről is
meg kellett volna győződni, mielőtt ilyen akcióba vezették őket – eredményesek lehettek
volna.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A műveletirányítók kommunikációs
zavarokra, nehézségekre hivatkoztak. Nem lehetett volna elvárható tőlük – a műveletirányítás
parancsnokától, Gergényitől, vagy helyettesétől, Lapidtól –, hogy egy erős egységgel vagy
alegységgel odamenjenek a helyszínre, felderítsék, hogy a hátsó bejárat átjárható-e és
átvegyék az irányítást? Szakmailag nem lett volna ez elvárható?

DR. IGNÁCZ ISTVÁN nyugalmazott rendőr vezérőrnagy, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke: Szakmailag is és humánussági
szempontból is elvárható lett volna, hiszen amikor felszámolásra kerültek a Szabadság téren a
demonstrálók, kiszorították őket. Egyébiránt akkor már különösebb akcióba úgy hajnali 3 és
4 óra felé nem kellett kezdeni, tehát a Televízió épületéből különösképpen nem kellett
kiszorítani a tömeget, a műveletirányító parancsnok akkor még mindig a Kossuth téren
tartózkodott. A műveletirányító parancsnok kérte a Rebisz parancsnokát, hogy menjen oda, és
számoljon be az eseményekről. Ezt furcsának tartottam én is.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Még egy momentumra szeretnék rákérdezni.
Szintén a hátsó bejáratnál, a Nádor utcában történt egy nagyon megdöbbentő esemény, illetve
jelenség, amiről Majoros akkori őrnagy úr számolt be, mégpedig arról, hogy amikor ő a
Rebisz-egységekkel erősítésként megjelent, akkor a Nádor utcában a TV-székház mögött a
rendőrségi gépjárművek egyikében, annak kinyitott ajtaján át benézve gépkarabélyokat talált
lőszer-javadalmazással együtt. Egyáltalán önök erről szereztek-e tudomást¸a vizsgálatuk
során? Majoros őrnagy urat akkor meghallgatták-e? Tudtommal igen. Akkor beszélt-e erről?
Egyáltalán erről mi az ön szakmai álláspontja, hogy egy tüntetők által ostromlott középület,
közintézmény esetében mennyire szerencsés elhagyott rendőrségi gépjárműben éles
lőfegyvereket igen sok lőszerrel otthagyni?

DR. IGNÁCZ ISTVÁN nyugalmazott rendőr vezérőrnagy, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke: Nehezen fogja elhinni, de négy
év távlatából nekem is most jutott a tudomásomra, hogy ilyen jellegű esemény is volt.
Sajnálom, hogy ez Majoros parancsnok úrnak egyébként most jutott az eszébe, nekünk ezt a
bizottsági meghallgatáson nem mondta, nem jelezte, de ez nem zárja ki, hogy ne lett volna
ilyen. Előfordulhatott, hiszen ön is nagyon jól tudja, a teljes irányítási rend megbomlásáról
beszélünk, a teljes káoszról beszélünk.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Bocsánat, a szakmai véleményére lennék
kíváncsi: önmagában ez a tény, tehát az, hogy itt, így, éles lőfegyverekkel, lőszerrel együtt,
elhagyott rendőrségi gépjármű ott áll az ostromlott közintézmény mellett, minimális szinten
mi lett volna a gondos eljárás mondjuk rendőrszakmai részről?
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DR. IGNÁCZ ISTVÁN nyugalmazott rendőr vezérőrnagy, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke: Egyébként ez ebben a
szituációban és ebben a helyzetben előfordulhatott. Természetesen még a gépjárművet sem
lehet magára hagyni. Amikor éles fegyverekről, lőszerekről van szó, a teljes állomány
felszereltségéről van szó, akkor ez különösképpen indokolt lett volna.

ELNÖK: Kérdezni szeretnék. Nyilvánvaló, az események súlya szinte példátlan a
rendszerváltozást követő időszak rendőri műveletei között. Már az itt jelenlévő hallgatók is
pontosan ismerik a rendőrségi törvénynek azt a rendelkezését, mely szerint a közvetlen
utasítási jogot, irányítási jogot a rendőrség felett a kormány az illetékes miniszteren keresztül,
adott esetben az igazságügyi és rendészeti miniszteren és a minisztériumon keresztül jogosult
gyakorolni.

Milyen formában lett volna szakszerű ennek a felügyeleti utasítási jognak a
gyakorlása? Nyilván ilyen súlyos helyzet még nem volt, de még ennél csekélyebb súlyú
eseményeknél is van egy folyamatos jelentési kötelezettség. Ez ilyenkor miként történik? A
rendőrségnek mely tisztségviselője az, aki arra hivatott, hogy tájékoztassa az illetékes
minisztert? Milyen formában történik ez? Kell-e ezt valahogyan dokumentálni? Ezek
lennének a kérdéseim.

DR. IGNÁCZ ISTVÁN nyugalmazott rendőr vezérőrnagy, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke: Egyébiránt az 1994. évi
XXXIV. törvény is egyértelműen rendelkezik erről. A rendőrségnek az utasítás adása
kizárólag a miniszteren keresztül történhet. Azt gondolom, hogy olyan jellegű információ,
ami egyébként utasításadásra vonatkozott volna – a kérdése ez lenne –, Gyurcsány Ferenc
miniszterelnök úrtól ilyen jellegű információ hozzánk nem jutott el.

ELNÖK: De arról önöknek is volt információjuk, hogy az országos rendőrfőkapitány-
helyettes a saját elmondása szerint is beszélt a miniszterelnökkel két vagy három alkalommal,
illetve a titkosszolgálatokat felügyelő miniszterrel, Szilvásy úrral. Ebben az esetben hogyan
fordulhat elő, hogyan lehet kihagyni a rendőrség feletti felügyeletet gyakorló igazságügyi és
rendészeti minisztert?

DR. IGNÁCZ ISTVÁN nyugalmazott rendőr vezérőrnagy, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke: Ezt nem tudom, ha eljön,
megint csak őt kell megkérdezni ebben a vonatkozásban.

Változatlan formában azt tudom mondani, hogy a rendőrség irányítása, az
utasításadási jog kizárólag a miniszteren keresztül történhet meg. Természetesen
tudomásunkra jutott Szabadfi Árpádon keresztül, hogy ilyen jellegű telefonhívást kapott, és
természetesen az is, hogy azt mondta, minden erővel és eszközzel meg kell védeni a Magyar
Televízió székházát. Ennyit tudok ebben a tárgykörben, ami ön előtt is ismert.

ELNÖK: De amit most ön említ, azt a miniszterelnök mondta.

DR. IGNÁCZ ISTVÁN nyugalmazott rendőr vezérőrnagy, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke: Igen, pontosan így van.

ELNÖK: Igen, mert egyébként már itt volt a volt igazságügyi és rendészeti miniszter,
és megkérdeztük: ő otthon tévézett, ugyanúgy, ahogyan az államtitkár, és nem volt elérhető a
rendőrség számára, egymással sem beszéltek, a rendőrség sem tudta őt elérni.
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DR. IGNÁCZ ISTVÁN nyugalmazott rendőr vezérőrnagy, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke: Az igazság az, hogy
szeptember 17-én, a délutáni órákban Petrétei József miniszter úr is megjelent egyébként a
Kossuth téren, személyesen is meggyőződhetett arról, hogy itt mi készül, és egyébként milyen
a hangulat a demonstráló tömegben. Természetesen személyesen is meggyőződhetett arról,
hogy jelen esetben milyen jellegű és típusú intézkedéseket kell bevezetni.

ELNÖK: Ön azt nem tartja megdöbbentőnek, hogy ezt követően az illetékes miniszter,
valamint az első számú helyettese külön-külön hazamegy, otthon tévézik, és nem érhetők el,
illetve a miniszter számára sem érhető el a rendőrség vezetése?

DR. IGNÁCZ ISTVÁN nyugalmazott rendőr vezérőrnagy, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke: Több, mint furcsának tartom
egyébként, hogy ahány megszólítottat, az ilyen típusú, a rendőrség irányításával is konkrétan
foglalkozó személyt megkérdeztek, mindenki odahaza ült, és a Hír TV adását nézte.

Előfordulhat egyébiránt, de ebben a digitális világban lehet 200 kilométerről is
irányítani, ha egyenesben közvetítenek valamit. Én azt gondolom, akkor, ebben az esetben az
az optimális megoldás az, hogy bemegyek, összerántom a csapatot, személyesen tájékozódom
és irányítok.

ELNÖK: Önöknek arról volt-e tudomásuk, hogy ebben az időben a miniszter, illetve a
miniszterelnök hol tartózkodott?

DR. IGNÁCZ ISTVÁN nyugalmazott rendőr vezérőrnagy, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke: Nem volt. Nem volt célja
egyébként a bizottságnak a bizottsági feladatok között a politika irányából ilyen típusú
megállapítás, nincs és nem is volt erről tudomásom.

ELNÖK: Révész képviselő úr, parancsolj!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Szeretnék egy kicsit visszatérni a műveleti tervre,
hiszen olvasom az anyagában a műveleti terv hiányosságait. Már csak a jegyzőkönyv
kedvéért: itt egészen elképesztő dolgok szerepelnek. Volt olyan alezredes, aki egyszerre négy
helyszínre volt beosztva, egy másik százados három helyszínre, egy harmadik ezredes két
helyszínre. A műveleti helyszínek kiválasztásának okára konkrét információt a terv nem
tartalmaz. A kedvencem az, hogy elszámoltató csoportot azért nem tervezett a műveleti terv
készítője, mert „valószínű, hogy elfelejtettem” – hangzik az indokolás. A csapatszolgálati
szabályzatban rögzítettekkel ellentétben kötelező tartalékot a műveleti tervben nem terveztek,
alkalmazási tervet nem készítettek, és még hosszasan lehetne sorolni, 15-20 pontban sorolja
fel a kifogásokat. Az az igazság, hogy felderítő szolgálatot nem működtettek, úgy tűnik az
anyagból, a törzs egy főből állt, tehát annak az egy főnek kellett volna a Teve utcai rendőrségi
székházból irányítani a műveleteket.

Én külső szemlélőként azt gondolom, hogy amit ön itt felsorolt a műveleti terv
kapcsán, ha semmi más nem történt volna, minden sikerült volna a TV-székháznál, akkor az,
hogy egy ilyen műveleti terv készült, amely egyébként számtalan ponton megszegte az
előírásokat, már indok lett volna a fegyelmi eljárásra, valamilyen következménynek lennie
kellett volna. Ezt hogyan látja a tábornok úr?

DR. IGNÁCZ ISTVÁN nyugalmazott rendőr vezérőrnagy, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke: Én is ugyanígy látom.
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Ötletszerű volt a műveleti terv elkészítése, és nagyon pontosan idézte azokat a kitételeket,
amelyeket nyilván én is ismerek.

Az utasítást a műveleti terv elkészítésére a kolléga 18-án 10 óra 30 perckor kapta, és
ahogyan már utaltam rá, ez este 18 óra után készült el. Természetesen ekkor már az erők
igénybevétele sok esetben megtörtént. Mi a jelentésben ezeket a hiányosságokat feltártuk.
Adminisztratív jellegű hiányosságokat is feltártunk, de ezekre szándékosan nem akarok
kitérni, egyébként az egésznek nem ez a lényege, itt ennél sokkal súlyosabb problémák
voltak. A szükséges következtetéseket is levontuk, de azt, hogy ebből a következtetésből és a
megállapításokból az országos rendőrfőkapitány milyen jellegű intézkedéseket tett meg, mert
érezte, hogy meg kell tennie, vagy nem tett meg, természetesen meg fogják kérdezni.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Ha politológusok kérdeznék, azt mondanám, ez a
következmények nélküli ország.

Azt szeretném megkérdezni, az anyagból kiderül, bár ki van pontozva a név, Majoros
ezredes úr kétszer vagy háromszor kezdeményezte, hogy egységével átvezénylésre kerüljön
az MTV-székházhoz, azonban a kezdeményezése elutasításra került. Meg tudná mondani,
hogy ez hány órakor történt, és miért nem engedélyezték, hogy a Rebisz egységei a bajtársak
segítségére siessenek? Azt már említette, hogy amikor Majoros úr megkapta az engedélyt,
akkor is úgy kapta meg, hogy az egységét három részre osztva 25, 13 és 12 fős bontásban
mehettek át a TV-székház több ezres tömegéhez. Én nem vagyok se harcászati szakértő, se
rendőr, de hogy 25, 13 meg 12 rendőrt küldenek egy több ezres tömeggel szemben, ezt
kívülállóként is elképesztőnek tartom.

DR. IGNÁCZ ISTVÁN nyugalmazott rendőr vezérőrnagy, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke: Többször utaltam már rá, hogy
helyszínelő parancsnokok – látva a bajtársaik segítségre szorulását – több esetben kérték,
hadd vonulhassanak át a Magyar Televízió székházához, hogy ott segíthessenek. Ez történt a
jelen esetben is. Ez a kérés 18-án este 23 óra 30 perckor, 23 óra 40 perckor, valamint 23 óra
45 perckor hangzott el.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Szerintem 22-kor, mert Majoros úr 23 óra 30-kor már
ott küzdött a vízágyú mellett.

DR. IGNÁCZ ISTVÁN nyugalmazott rendőr vezérőrnagy, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke: Megbontva mentek. Ekkor
vonult el három szakaszra bontva Majoros úr bevetési osztálya. A kérés 22 óra 30 perckor
fogalmazódott meg Majoros úrban, de – még egyszer mondom – ezt követően 23 óra 30-kor,
40-kor és 45-kor vonultak a Kossuth térről a Szabadság térre a Magyar Televízió székháza
elé. Egyébként nem távolság, ha jól emlékszem, 225 méter.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Mi lehetett az oka, hogy megtagadták, hogy a 45 fős
Rebisz-egység segítségére siessenek, amelyben 18 hölgy is volt. Ön is említette, isteni csoda,
hogy nem lincselték meg őket; legfeljebb azért nem, mert a tömegben nem volt ilyen
hangulat. Közben a Rebisz parancsnoka meg könyörgött, hogy hadd mehessen a bajtársak
segítségére, de a műveletirányító parancsnok ezt nem engedélyezte. A vizsgálat során
kiderült, hogy miért nem engedélyezte?

DR. IGNÁCZ ISTVÁN nyugalmazott rendőr vezérőrnagy, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke: Erre épkézláb magyarázatot
nem tudok adni, azért se, mert 23 óra után már mindenki világosan láthatta – csak az nem, aki



- 19 -

nem akarta –, hogy mi történik a Magyar Televízió székháza előtt, és tudhatta, hogy egy ilyen
agresszív tömeggel szemben egy rajerő eredményt nem érhet el és két perc alatt
felmorzsolódik. Az alparancsnokok is több ízben jelezték – például a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei századparancsnok is –, hogy századaikkal odamennek, hisz hatásos eredményt elérni
csak századerőbe verődve lehet, kiegészítve az ilyenkor szokásosan alkalmazott csoportokkal,
például kiemelő csoporttal, dokumentáló csoporttal és más csoportokkal. Nem tudok ésszerű
magyarázatot adni arra, hogy miért így döntöttek.

ELNÖK: Azt el tudja képzelni, hogy nem mindenki akarta megvédeni a Magyar
Televízió székházát?

DR. IGNÁCZ ISTVÁN nyugalmazott rendőr vezérőrnagy, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke: Ilyen jellegű kérdés nem
fogalmazódott meg bennünk, de ehhez kapcsolódva tettük fel a műveletirányító
parancsnoknak azt a kérdést, hogy miért nem engedte bevetési osztály szintjén, 50-60 fővel a
Szabadság térre az embereket. Azt a választ kaptuk tőle, hogy neki sokkal fontosabb volt a
Parlament épületének a megvédése.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Én is meg akartam kérdezni azt, amit elnök úr.
Akármerre járok az országban, mindenütt megfogalmaznak nekem különböző összeesküvés-
elméleteket. Ha itt azt hallom, hogy éppen csak nem lincselik meg a rendőröket, de a
rebiszeseket nem engedik oda a bajtársaik segítségére, akkor meglehetősen nehezen tudok az
összeesküvés-elméletek ellen érvelni. Amit a vizsgálat során Majoros úr elmondott önnek, az
komoly kétségeket ébreszt abban a tekintetben, hogy tényleg meg akarták-e védeni a TV-
székházat, tényleg mindenkinek a rendőrök testi épségének a megóvása lett volna a fontos.
Miközben a Nádor utcából simán lehetett ki-bevezényelni rendőröket, harmincasával
ráküldték őket a több ezres tömegre. Úgy tűnik, mintha ebben szándékosság lett volna. Ez már
elképesztő dilettantizmus! Önöket hallgatva úgy tűnik, hogy néhány rendőrt áldozatul,
martalékul odadobtak a tömegnek, és – ahogy ön is elismerte – nem a rendőrség vezetőin
múlott, hogy ebből nem lett súlyosabb probléma.

DR. IGNÁCZ ISTVÁN nyugalmazott rendőr vezérőrnagy, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke: Ez tökéletesen így van. Nem
tudom, hogy be tudták-e szerezni azokat a véleményeket, javaslatokat, amelyeket rendőrök
juttattak el hozzánk névtelen formában is. Ezeket is csatoltuk a dokumentumhoz. A
vélemények hasonló jellegűek voltak, mindegyik kizárólag arról beszélt, hogy egységes
rendőri, vezetői irányítással meg lehetett volna oldani a problémát, egységes, jó felszereltség
mellett nem következett volna be ez az eset, és ha egy művelet során csapaterős századokba
verődve egyszerre végzi el a feladatát a rendőrség, akkor lett volna esély a Magyar Televízió
székházának a megvédésére és nem sérült volna meg 216 rendőr. Egyetértek önnel.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Az összeesküvés-elméleteket az is alátámasztja, hogy a
riadót a szükségesnél mintegy két órával később rendelték el. Erről mi a véleménye?
Életszerű az, hogy miközben órák óta folyik az összecsapás a TV-székház előtt, csak éjfélkor
rendelik el a riadót?

DR. IGNÁCZ ISTVÁN nyugalmazott rendőr vezérőrnagy, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke: Ennél sokkal fontosabbnak
tartom azt, hogy a Rendészeti Biztonsági Szolgálat a műveletirányítási tervről és az egész
dologról nem is tudott. A Rendészeti Biztonsági Szolgálat vezetője tőlem szerzett tudomást
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arról, hogy mi folyik a Szabadság téren, mert telefonáltam neki és megkérdeztem, hogy mi
van. S ő maga mondta el, hogy Bencze József későbbi országos rendőrfőkapitány mint
vámparancsnok szólt neki, hogy mi folyik itt.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Ez hány órakor volt?

DR. IGNÁCZ ISTVÁN nyugalmazott rendőr vezérőrnagy, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke: 22 óra körül.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Ez Dobozi úr volt?

DR. IGNÁCZ ISTVÁN nyugalmazott rendőr vezérőrnagy, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke: Igen. Mivel nem kaptak a
műveletirányítási tervekből, nem tudtak felkészülni, nem tudtak előre tervezni. Nem volt
elgondolás a feladat végrehajtására, e nélkül pedig nincs precíz, pontos végrehajtás.

ELNÖK: Kinek kellett volna ezeket a rendelkezésükre bocsátani?

DR. IGNÁCZ ISTVÁN nyugalmazott rendőr vezérőrnagy, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke: A Budapesti Rendőr-
főkapitányság készítette el a műveletirányítási tervet. Ennek a koordinációjával a felettes
Országos Rendőr-főkapitányságnak kellett volna arról intézkednie, hogy a Rebisz is kapjon
belőle. Automatizmusra épülnek ezek, így készültek a műveletirányítási tervek is. Nem
hiszem, hogy külön kellene mondani egy gyakorlott vezetőnek, hogy ilyen esetekben mi az
elképzelés és mi a szokás. Sajnos ötletszerűen és rendezetlenül mentek ezek a dolgok.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Önök az anyagban azt írják, hogy a Budapesti Rendőr-
főkapitányság személyi állománya részére szeptember 18-án 22.30-kor, de legkésőbb 22.40-
kor riadót kellett volna elrendelni. Ehhez képest több mint egy órát késett a riadó elrendelése.
Fenntartja ezt az állítását?

DR. IGNÁCZ ISTVÁN nyugalmazott rendőr vezérőrnagy, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke: Természetesen.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Azt is írja és számomra ez volt az egész jelentés
legmegdöbbentőbb mondata – ezt szó szerint felolvasom –, hogy 23.30-tól lett volna arra
lehetőség, hogy a 348 fő nem sérült rendőrrel, vízágyúval megerősítve tömegoszlatást
hajtsanak végre a Szabadság téren. Ekkor a rendőri erő létszáma és alkalmazási feltételei
lehetőséget biztosítottak volna arra, hogy a rendbontás megszüntetését a Szabadság téren
megkezdjék. Ez fél 12-kor volt, ehhez képest egy órával később a 348 rendőr nemhogy az
egész Szabadság teret feloszlatta volna és megszüntette volna ott a rendbontást, hanem egy
órával később a tömeg elfoglalta a székházat, holott időközben már legalább négyszáz
rendőrnek kellett a székház környékén tartózkodnia. Erre mi a magyarázat?

DR. IGNÁCZ ISTVÁN nyugalmazott rendőr vezérőrnagy, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke: Nyilván ön is idézőjelbe tette
az elfoglalást, azon egyszerű oknál fogva, mert akkor ott már nem volt védő. Mint a bizottsági
meghallgatás elején is mondtam: üres volt. Vette egy kamera, amikor bement az első ember.
Ugyanaz a véleményem, mint önnek. Nem volt irányítás, nem volt parancsnok és parancsnok
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közötti kapcsolat, nem volt olyan, aki ténylegesen megmondja, hogy abban az esetben, abban
a szituációban mit kell tenni, mit és hogyan kell csinálni.

Egyébként azért gondoltuk azt, hogy amikor több mint 300 rendőr, közel 400 rendőr –
egyébiránt többen voltak – csak a 30 százalékos sérültségi állapotot és fokot leszámítva
jeleztük ezt konkrétan, óráról órára, percről percre, és azt gondoltuk, ekkor esély van arra,
hogy megoldják a feladatot, abban az esetben, hogyha a parancsnokok egymással
kommunikálnak, a parancsnokok egymásnak olyan típusú adatokat és jelzéseket tesznek,
amelyek alapján egy felelős parancsnok ott, a helyszínen dönteni tud, hogy mit kell tenni, de
ezek nem következtek be. Kimentek az épületből, és beszédelgett egy-két ember, utána
természetesen leültek és kávéztak az emberek. Meg lehet nézni ezeket a felvételeket.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Egy nagyon fontos kérdés: ki döntötte el, hogy a
rendőri erők egyébként elhagyják az épületet?

DR. IGNÁCZ ISTVÁN nyugalmazott rendőr vezérőrnagy, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke: A műveletirányító parancsnok
döntötte el. A helyszínen kijelölt helyszíni parancsnok egyébként akkor jelezte a
műveletirányító parancsnokhelyettesnek – ez Lapid Lajos tábornok úr –, és ő adott engedélyt
arra, hogy elhagyják az épületet.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Elképzelhető, hogy mindez politikai utasításra történt?

DR. IGNÁCZ ISTVÁN nyugalmazott rendőr vezérőrnagy, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke: Sajnos nem tudok erre
válaszolni.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Varga képviselő úré, utána Gaudi képviselő úré a szó.

VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Érdekes módon a legtöbb rendőri vezető, akikkel eddig
beszéltünk, főleg pedig Gergényi úr, mint főrendőr, azt mondta, az egésznek az volt az oka,
hogy nem volt felkészülve erre a rendőrség, mert ’56 óta ilyen esemény Magyarországon nem
volt, tehát majdnem azt mondta, hogy nem tudták igazán, mit is kellene ilyenkor tenni.

Én úgy érzem, ön nagyon jól érti a szakmáját, ön nagyon jól tudja, mit kellett volna
tenni. Azt gondolom, a magyar rendőrségnél önön kívül akkor nemcsak ön volt ilyen képzett,
hiszen voltak külföldön, jártak erre, arra. Tegnap beszéltünk Magyar István úrral, aki ezt
oktatja, és ő is azt mondta, hogy minden kiképzésnél, minden tanításnál ezek alapvető dolgok.

Ön osztja-e ezt a véleményt, hogy az egészet az okozta, hogy szakmailag nem tudták,
mit kellene csinálni?

DR. IGNÁCZ ISTVÁN nyugalmazott rendőr vezérőrnagy, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke: Köszönöm szépen. Abszolút
nem osztom ezt a véleményt, hiszen elegendő idő lett volna arra, hogy felkészüljenek. Ha 17-
ére gondolok, egy nap tökéletesen elegendő; aki nem tudja ellátni a feladatát, az menjen
máshová dolgozni. Elegendő idő kellett volna arra, hogy egyébként felkészüljenek erre a
feladatra. Egyébiránt pedig, ha végrehajtják azokat a korábban tett intézkedéseket, akkor ezt
sem kellett volna tenni, mert rendelkezésre áll – mint ahogyan utaltam rá – négy század
csapaterő, amelyeket adott esetben be tudnak vonni, és természetesen, ha ezt megfelelő

időben jelzik a Rendészeti Biztonsági Szolgálatnak, akkor fel tudnak készülni. Természetesen,
ha 18-án este nem léptetnek le két századot, akkor az is rendelkezésre áll, és a környező

megyékből fel lehetett volna egyébként rendelni ezeket a csapaterős erőket. Tehát ez azt
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jelenti, ha én most önnek nagyon gyorsan összeszámolok 800, 900, 1000 főt, „seperc” alatt
rendelkezésre kell állniuk abban az időszakban vagy olyankor, amikor normális irányítási
rend működik, de az nem működött.

Egyébként nem tartom elképzelhetetlennek, hogy ebben a helyzetben ők így
gondolkodtak. Lehet, hogy kibúvókat kerestek, de hadd kérdezzem meg öntől: miben
különbözik ez, amikor mondjuk egy futballmeccsen 200, 300, 400 fős agresszív tömeg elkezd
randalírozni, kukákat döntögetni, dobálni, gyújtogatni? Semmiben nem különbözik ennek a
felszámolása, uram, semmiben! Miért kell erre külön felkészülni? Történik egy esemény, egy
rendőri vezetőnek azonnal intézkednie kell. Ez úgy történik, hogy én engedélyt kérek hat óra
hosszát felkészülni? A fészkes frászt! A lehető leggyorsabban kell dönteni és intézkedni. Itt is
azt kellett volna tenni: 17-éről 18-ára virradóra már el kellett volna készülnie a
műveletirányítási tervnek, hajnalban össze kellett volna ülnie annak a bizottságnak, amelyik
koordinál, megbeszélni a hírinformatikai eszközök rendjét, tartalékba helyezni pár századot és
kész! Ezek nem történtek meg.

VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Köszönöm. Ugyanez az én véleményem is.

ELNÖK: Gaudi képviselő úr, parancsoljon!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm. Igen megdöbbentő ezeket így,
egybefüggően hallani, és van még jó néhány olyan körülmény, amit már le is írt a
jelentésében, ezt láthatja a bizottság, de van itt egy olyan elem, amire szeretném, ha a itt, a
bizottság előtt élő szóban is válaszolna.

Tehát ami igazából még egy döntő momentum volt a már elhangzott sok egyéb
mellett: a bevetett rendőri erők felszerelésének a hiányossága, a kiképzés hiányossága és
mondjuk konkrétan a bevetett vízágyú műszaki állapota. Itt meghallgattuk az érintett
vezetőket, ők ezt nagyjából azzal ütötték el, hogy a vízágyú műszaki állapota – tudjuk, nem
működött a könnygázvédelem fele része, fele nyomással működött, maga a víznyomás is
gyengén működött – a gépjármű műszaki felelős felelőssége lenne, neki kellett volna
meggyőződnie erről. Azt mondták, a csapatszolgálati századok, például a Baranyai század,
amely egy frissen felállított, friss erőkből álló, kellő tapasztalattal nem bíró emberekből álló,
nem megfelelő felszereléssel rendelkező állomány volt, hogy megkérdezték Lapid urat, miért
adta ki mégis azt az utasítást, hogy ők legyenek azok, akiknek meg kell védeniük a TV-
székházat. Ő azt mondta, hogy vélelmezte, ez egy jól felszerelt rendőri erő.

Hadd kérdezzem meg akkor ennek fényében: egy parancsnok, amikor egy alárendelt
egységet különösen egy tömegoszlatási feladatra bevet, azért nyilván vagy személyesen maga
– bár nyilván nem tudja mindig megtenni, mert nem mindenható a rendőrfőkapitány, ahogyan
mondta Gergényi Péter, bár ezt másként látjuk – vagy az alárendeltjei útján nem kellene-e
meggyőződnie arról, hogy a bevetett rendőri erő és a rendelkezésre álló tömegoszlatási
eszközök egyáltalán alkalmasak-e a feladatra vagy sem?

DR. IGNÁCZ ISTVÁN nyugalmazott rendőr vezérőrnagy, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke: Ön egyébként precízen,
pontosan idézett a szolgálati szabályzatból. A parancsnoknak minden esetben meg kell
győződnie az alkalmazás feltételéről, a felkészültségről, a felszereltségről. Ez nem következett
be. Tehát az a parancsnok, amelyik arra hivatkozik, hogy nincs felszereltsége, nem
kellőképpen felszerelt, hiányzik 10 sisak, hiányzik 9 pajzs, akkor ezeket az embereket ebben a
szituációban nem lett volna szabad bevetni.

Egyébként voltak ilyen jellegű pajzsok, felszerelések raktáron, nem akarok
ismétlésekbe bocsátkozni, önök tudják, minek a következtében nem álltak ezek rendelkezésre.
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Az most másra tartozik, hogy hosszú éveken keresztül a rendőri vezetés jelezte ezeket a
hiányosságokat, de folyamatosan forráshiányra utalva nem elégítették ki a rendőrségnek
ezeket az igényeit.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Egy közbevető kérdésem hadd legyen. Mondjuk, egy
raktárost mennyi idő alatt lehet behívni? Fél óra? 40 perc? Egy óra? Tehát mennyire életszerű,
hogy mondjuk a raktáros nem ér oda hat órán keresztül?

DR. IGNÁCZ ISTVÁN nyugalmazott rendőr vezérőrnagy, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke: Én két perc alatt megoldottam
volna ezt a problémát. Bizottság előtt leütöttem volna a lakatot, kinyitottam volna az ajtót,
kivettem volna a felszerelést, utána pedig megfenyítettem volna a raktárost, hogyha nem
találom meg.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): És írja alá önként, hogy ő nyitotta ki.

DR. IGNÁCZ ISTVÁN nyugalmazott rendőr vezérőrnagy, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke: Azért mondtam, hogy ez
bizottság előtt történt volna.

ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr, parancsoljon!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Tehát tovább szőve ezt a szálat, amire Révész
képviselőtársam rákérdezett: ha mondjuk valóban elérhetetlen az egyébként hatáskörileg,
illetékességileg felelős raktáros, akkor mi a követendő eljárási rend, ha baj van, ostromállapot
van, nincs megfelelő felszerelés, de ott a raktár, amelynek a bezárt ajtaja mögött ott a
felszerelés? Mit kell ilyenkor tennie egy parancsnoknak?

DR. IGNÁCZ ISTVÁN nyugalmazott rendőr vezérőrnagy, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke: Előrebocsátottam, hogy mit
kellett volna egyébként tennie, ha nem érik el. A rendőrök arra esküdtek, hogy a legfontosabb
az emberi élet mentése, legyen az bárki, legyen az egy demonstráló, vagy legyen az Gaudi-
Nagy Tamás, teljesen mindegy, az emberi élet megmentése a legfontosabb, ezért mindent meg
kell tenni egyébként annak érdekében, hogy ez bekövetkezzen. Ha ez annak az árán
következik be, hogy nem találjuk a raktárost, és fel kell törni a raktárt, a felszerelést ki kell
venni, akkor ez így fog bekövetkezni. Egyébként ezt kellett volna tenni.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Még egy kérdés. Itt felmerült Gergényi Péter
védekezésében, illetve egyes rendőrvezetők védekezéseiben, hogy lovas egységet kértek
volna, illetve Szabadfi és Gergényi között is megosztott az álláspont, vita bontakozott ki. Ön
szerint lett volna-e értelme, lett volna-e lehetőség lovas egységet bevetni a TV-székház
ostroma kapcsán?

DR. IGNÁCZ ISTVÁN nyugalmazott rendőr vezérőrnagy, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke: Alapvető probléma a vita
keletkezése. Ebben az esetben egy lovas egység bevetéséről nem Budapest rendőrfőkapitánya,
hanem az országos rendőrfőkapitány dönt. Jelen esetben az országos rendőrfőkapitány Bene
úr távolléte miatt Szabadfi Árpád volt. Az más lapra tartozik, hogy helyesen vagy helytelenül
döntött. Véleményem szerint helyesen. A lovas erőket azon a területen nem lett volna célszerű

bevetni, már csak azért sem, mert erre nem lett volna elegendő idő. Amire a lovas egységek
megérkeztek volna a térre, ott már egyetlenegy ember sem lett volna. Az adott szituációban,
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az adott helyen mindig a legoptimálisabb, leghatásosabb döntéseket kell hozni. Ez nem lett
volna az.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Nekem továbbra is kulcskérdés a TV-székház átadása
és annak körülményei. Én a Hír TV-t néztem és én is úgy emlékszem, hogy egy ember
pajszerrel felfeszítette a rácsot, bebújt alatta és bent nem volt rendőr. Miközben ön a
jelentésében azt írja, hogy egy órával azelőtt a Szabadság téren a TV-székháznál már annyi
rendőr volt, hogy azzal a Szabadság teret fel lehetett volna oszlatni, ehhez képest gyűltek a
rendőrök, majd egy óra múlva átadták a székházat. Szeretném ezt pontosabban látni, mert ez
kulcsmomentum. A történelemben már láttunk hasonlókat. Legyünk őszinték: valamivel felül
kellett írni az őszödi beszédet. Hogy történhetett meg, hogy az ott lévő négyszáz rendőr egytől
egyig kivonult? Ez teljesen életszerűtlen. Én is olvastam a füstre történő hivatkozást és ön is
mondta, hogy az operatőrök meg bent voltak. Őket nem zavarta a füst, mint ahogy azokat a
tüntetőket sem, akik bent voltak, kizárólag a négyszáz rendőrt zavarta. Amit itt hallunk, az
megint elképesztő módon életszerűtlen. Erre tud valamilyen magyarázatot adni?

DR. IGNÁCZ ISTVÁN nyugalmazott rendőr vezérőrnagy, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke: Elmondom, hogy mi történt,
magyarázatot meg másnak kell adnia. A parancsnok felelős a beosztotti állomány
egészségéért, a feladat végrehajtásáért, annak szakszerűségéért és törvényességéért. Egy
operatőr, főleg ha azért készíti a felvételeit, hogy szenzáció legyen belőle, akkor is készít
felvételeket, ha ki kell ugrania az ablakon, de amikor bent van négyszáz ember, akkor ezt nem
tudja megtenni. Én azt tartottam furcsának, hogy a parancsnok ebben az esetben megtalálta a
műveletirányító parancsnokot, tudtak konzultálni, de amikor hadrendbe kellett volna szedni
azokat az erőket, amelyek alkalmasak lettek volna arra, hogy a helyzetet megoldják, akkor
nem született ilyen jellegű parancsnoki döntés. Nem igazából értettem ezt a dolgot. A Kossuth
téren a Parlament oldalán elhelyezett kamerák és az ideiglenesen felállított mobil
bevetésirányítási autó tetején lévő kamera felvételei egyértelműen igazolják, hogy a Kossuth
téren ez idő tájt csak néhány ember lézengett. Meg kell nézni a felvételeket! Indokolatlan volt
a Kossuth téren tartani csapaterős erőket akkor, amikor a bajtársaink, a rendőreink a Magyar
Televízió székháza előtt tízesével-húszasával sérültek meg.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): A TV-székházban már nem kellett kődobálástól tartani,
hiszen a házon belül van rács, leeresztett ajtó; ott a tüntetők nem tudtak bemenni, egyedül a
füst ellen kellett védekezni. Volt-e a rendőröknél vagy legalább egy részüknél gázálarc?

DR. IGNÁCZ ISTVÁN nyugalmazott rendőr vezérőrnagy, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke: Gázálarccal nem voltak
felszerelve. Ezt is leírtuk a bizottsági jelentésünkben. Azért is kellett volna a gázálarc, mert ha
tömegoszlatáskor olyan típusú eszközt alkalmaznak, ami ellen a gázálarc véd, akkor a
csapaterős szolgálati szabályzat szerint a gázálarcot fel kellett volna venni, ellenkező esetben
nem tudnak szolgálatot ellátni. Ilyen jellegű készülék nem volt a rendőröknél. A hiányosságok
között ez is fel van sorolva.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): A Nádor utca felé kiment a négyszáz rendőr. Azoknak
volt tudomásuk arról, hogy egy vagy két ember felfeszítette a rácsot és néhányan beódalogtak
a TV-székházba? A Nádor utcában lévő rendőrség ezt tudta?

DR. IGNÁCZ ISTVÁN nyugalmazott rendőr vezérőrnagy, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke: A Nádor utcában lévő
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rendőrség ezt nem tudhatta. A bizottsági vizsgálat során mi láttuk ezeket a felvételeket. Ott
egyébként nem voltak rácsok, ott belül eltorlaszolt ajtók voltak.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): A TV-székház ajtajánál leeresztett rács volt és azt egy
pajszerrel feszítették fel.

DR. IGNÁCZ ISTVÁN nyugalmazott rendőr vezérőrnagy, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke: Én az oldalt lévő két ajtóról
beszélek. Azok egyikén jött be az a nézelődő, aki üres aulát talált odabent. Ott nem volt rács,
csak eltorlaszolt ajtó. Azt benyomta és benézett, hogy mi van ott. Ezért is mondtam, hogy
különösebben nem kellett elfoglalni a Magyar Televízió székházának az épületet, mert üresen
kongott.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Mert feladták.

DR. IGNÁCZ ISTVÁN nyugalmazott rendőr vezérőrnagy, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke: Így van.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): A rendőrök kivonulását követően mennyi idő után
érkezett oda az első ember? Erre van-e adata?

DR. IGNÁCZ ISTVÁN nyugalmazott rendőr vezérőrnagy, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke: Tizenöt-húsz perc múlva.
Rövidesen követte őt egy másik, majd még néhányan beszivárogtak az aulába.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Tudomásom szerint később a rendőrök is
visszaszivárogtak, és azok, akik között két-három órával korábban ádáz csata folyt, békésen
megvoltak egymás mellett a székház aulájában.

DR. IGNÁCZ ISTVÁN nyugalmazott rendőr vezérőrnagy, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke: Mint mondtam, el lehetett
volna kerülni az összecsapásokat. Ekkor békés volt a tömeg. Nem különösebben kellett
kiszorítani a Magyar Televízió székházából az embereket. A bizottság megállapításai szerint
felszólításra maguktól mentek ki onnan az emberek.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): A történet innentől kezdve teljesen hihetetlen,
meseszerű fordulatokat vesz. Láttunk egy-két felvételt arról, hogy bementek a tüntetők és a
rendőrök, a rendőrök egy része ott levetett sisakkal üldögélt, mások meg beszélgettek azokkal
a tüntetőkkel, akikkel néhány órával korábban kemény sérüléseket okoztak egymásnak. Mi a
magyarázata annak, hogy ez így történt?

DR. IGNÁCZ ISTVÁN nyugalmazott rendőr vezérőrnagy, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke: Az, hogy a demonstrálók
elérték a céljukat. Az volt a céljuk, hogy bemenjenek a Magyar Televízió székházának az
épületébe, ott átadjanak egy petíciót és a tévében olvassák be a pontjaikat. Amikor bementek,
elfogadták tőlük a petíciót. A demonstráló tömegnek más célja nem volt. A kiváltó okokról
meg hadd ne beszéljek, az önök előtt is nyilván ismert.



- 26 -

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Akkor is elképesztő, hogy forrtak az indulatok, majd
két óra elteltével békésen beszélgettek a tüntetők és a rendőrök. Innentől kezdve az addig
történtek mellé egy nagy kérdőjelet kell tenni.

ELNÖK: Említette, hogy a vizsgálat megállapításai 19-én déli 12 órával lezárultak. Az
ezt követő napok eseményeiről és október 23-áról van-e bármilyen tudomása, az ön feladat-
és hatáskörébe tartozott-e bármilyen módon az ezt követő rendőri intézkedések kezelése?

DR. IGNÁCZ ISTVÁN nyugalmazott rendőr vezérőrnagy, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke: Természetesen élénken
figyelemmel kísértem az eseményeket. Az utcai harcok felszámolásában a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság utalt erőként csapaterős tevékenységgel részt vett, ugyanúgy, mint az
ország más részeiről felvezényelt erők. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság ennyiben járult
hozzá a későbbi eseményekhez. Nekem személy szerint irányítói vagy más jogosítványom
nem volt, hiszen Pest megye főkapitánya voltam, ezért a budapesti események hatáskörileg
nem tartoztak hozzám.

ELNÖK: A budapesti akcióban részt vevő Pest megyei rendőrökön volt-e
azonosítószám?

DR. IGNÁCZ ISTVÁN nyugalmazott rendőr vezérőrnagy, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke: Akkor lett rajtuk
azonosítószám, amikor azok viselése különböző intézkedések hatására el lett rendelve.

ELNÖK: Volt-e tudomása azokról az erőszakos cselekményekről, amiket az ezt
követő napokban a bosszú látszatát keltve követett el a rendőrség válogatás nélkül olyanokkal
szemben is, akik erőszakos demonstrációban nem vettek részt?

DR. IGNÁCZ ISTVÁN nyugalmazott rendőr vezérőrnagy, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke: A parancsnoki értékelések
során ebbe engem nem vontak be, de természetesen volt róluk tudomásom, hisz a televízió
híradásaiból értesültem az eseményekről.

ELNÖK: Október 23-ával kapcsolatosan látott-e el ön bármilyen feladatot a rendőri
biztosításnál az irányítással kapcsolatosan, vagy itt csak a Pest megyei rendőrök vettek részt?

DR. IGNÁCZ ISTVÁN nyugalmazott rendőr vezérőrnagy, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke: Nem, abszolút nem,
Pest megyei rendőrfőkapitányként nem.

ELNÖK: Az eseményekről milyen tájékoztatást kapott?

DR. IGNÁCZ ISTVÁN nyugalmazott rendőr vezérőrnagy, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke: Még egyszer mondom: csak a
híradásokból értesültem.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Amennyiben nincs további kérdés, akkor a meghallgatást
lezárom. Az albizottság tagjai, legalább is a fideszes tagok, de úgy tudom, Gaudi-Nagy Tamás
is a sajtó részére most kíván nyilatkozni, értékelve a meghallgatást.

(Dr. Ignácz István felé:) Köszönjük a részvételt.
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Negyed óra múlva folytatjuk az ülést Fodor Gábor meghallgatásával.

DR. IGNÁCZ ISTVÁN nyugalmazott rendőr vezérőrnagy, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke: Nagyon szépen köszönöm. Egy
gondolatot legyenek kedvesek megengedni.

ELNÖK: Parancsoljon!

DR. IGNÁCZ ISTVÁN nyugalmazott rendőr vezérőrnagy, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke: A bizottság véleménye
bizottsági vélemény volt, nem Ignácz tábornok véleménye volt. Egyébként egyhangú volt, és
mély szakmai meggyőződéssel készült. Nagyon szépen köszönöm.

ELNÖK: Mi is köszönjük szépen a megjelenését.

(Szünet: 10.42-től 11.12-ig)

Fodor Gábor sértett meghallgatása
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Folytatjuk a munkát. Szeretettel köszöntöm Fodor

Gábort, aki egyik sértettje a 2006-os eseményeknek. Bodoky Tamás Túlkapások című
könyvében a vele szembeni brutális rendőri intézkedésről kép is található. Kérdezem tőle,
hogy mi történt aznap, hogyan indult a rendőri intézkedés, mi történt a megelőző órákban és
milyen volt a fellépés.

FODOR GÁBOR sértett: Először is köszönöm szépen a meghívást. Hadd mondjak
köszönetet a bizottság azon tagjainak, akik a kezdetektől fogva segítségünkre voltak.
Gondolok itt Ékes Ilonára, Morvai Krisztinára és Gaudi-Nagy Tamásra, a civil jogvédőkre és
arra a sok-sok barátra, akik nemcsak engem, hanem valamennyiünket segítettek. Ezt ezúton is
köszönöm nekik. Másrészt szeretném elmondani, hogy én nemcsak magamat képviselem itt,
hanem azokat is, akik nem tudtak eljönni vagy nem akartak, mert még a mai napig is félnek.
Engedjék meg, hogy mint történészhallgató és leendő történész egy kicsit tágabb keretekbe
próbáljam belefoglalni a velem történteket és bizonyos analógiákra és hasonlóságokra
rávilágítsak az én ügyem által.

2006. szeptember 20-án éjszaka fogtak el a Nyugati téren. Az első analógiára rögtön rá
is világítanék: a TV-székháznál történtek utáni napokban rendőri zavargások voltak Budapest
utcáin, ugyanis azokon az éjszakákon elég volt egy rosszul megválasztott ruházat vagy egy
sportos, kigyúrt testalkat ahhoz, hogy valaki a rendőrség látókörébe kerüljön, de adott esetben
elég volt az is, hogy valaki a feléje futó több száz rendőr elől elkezdjen menekülni. Engem a
Nyugati téren fogtak el, ahol a rendőrök maguk gerjesztették a feszültséget, ugyanis az egész
Körutat elállták, feltartották a Kossuth téri tüntetésről hazafelé tartókat, valamint a szórakozni
vágyó fiatalokat. Így aztán egy mesterségesen gerjesztett tömeg alakult ki a Nyugati téren,
amit a rendőrség elkezdett feloszlatni. Felszólítás természetesen nem volt, hogy hagyjuk el a
teret, sőt ezzel kapcsolatban semmilyen jelzés nem történt. Engem egy rebiszes kiemelő
egység egyszer csak leütött, elfogott, megbilincselt és közben bántalmazott is.

ELNÖK: Ezt megelőzően milyen magatartást tanúsított?

FODOR GÁBOR sértett: A csendes ácsorgás és a néma szemlélődés különböző
fokozatai között tengődtem. Én a sajtósok között álltam, de voltak olyanok, akik a hídról
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nézték az eseményeket. Azon a téren egyszerűen nem történt semmi. De az előző és a
következő éjszakákon is sokszor előfordult, hogy csendes kis utcákban bandukoló embereket
fogtak el és hazudták azt, hogy megdobálták a rendőröket. Ekkor még nem volt világos
számunkra, hogy mi fog ezután történni. Miután kicsit összevertek és betuszkoltak bennünket
egy előállító kocsiba, engem a XIV. kerületi Rendőrkapitányságra vittek – de megvoltak adva
a központi előállítók, ahova vitték a rabokat –, és amikor az engem bekísérő rendőrt
megkérdeztem, hogy miért vagyok itt, hiszen nem csináltam semmit, akkor azt mondta, hogy
rendzavarás miatt, ami szabálysértés. Ezt csak azért emelem ki, mert a későbbiekben fontos
lesz.

A rendőrségen a szokásos látvány fogadott – amiről már többször volt szó –: fejjel a
falnak kellett térdepelni, nagy terpeszállásban, megkötözött kezekkel. Többen rosszul lettünk,
mert úgy meghúzták a műanyag kötözőt, hogy elszorította a vérkeringésünket. A befogadás
után bezártak egy cellába és ott összezavarodva vártuk, hogy majd másnap kiengednek,
merthogy a rendzavarás csak szabálysértés és elvileg másnap ki kellett volna engedniük.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Maradjunk még egy kicsit a Nyugati térnél.
Én jogvédőként találkoztam az ügyeddel, ami nagyon megrázott. A már említett Túlkapások
című könyvben van egy kép, amit szeretnék megmutatni neked, hogy felismered-e, kit
ábrázol. Kérlek, hogy nyilatkozz erről és különösen a ruházatodról, mert ez is nagyon fontos.

FODOR GÁBOR sértett: Én vagyok látható a képen, akkor még egy kicsit hosszabb
volt a hajam. Az elmúlt száztizenegy évben sose volt előkelő élmény Ferencváros-
szurkolónak lenni, a Fradi-drukkerek sose voltak a hatalom kedvencei, egy zöld-fehér pulóver
most is elegendő volt ahhoz, hogy gyanúsított legyek. Egyébként nem titok, hogy vidékről
jöttem fel egy Ferencváros-mérkőzésről, de semmi közöm nem volt az aznapi zavargásokhoz.
Ahogy később a tévében láttam, aznap és másnap is csak anarchikus, a fennálló rendszer
elleni zavargások voltak és nem a korábbi napokra jellemző politikai indíttatású
tüntetéssorozat.

ELNÖK: Egy kötelező kérdés: korábban valaha volt-e büntetve?

FODOR GÁBOR sértett: Nem, nem, ezt szerettem volna majd elmondani, mert ez a
bírósági szakasznál lesz fontos.

ELNÖK: Nem akarom az események kronológiáját megszakítani, és épp a befogadás
után vagyunk, de mégis muszáj megkérdeznem: a befogadást megelőzően voltak-e mások,
akik őrizetben szintén erre vártak, és ott pontosan milyen körülmények voltak?

FODOR GÁBOR sértett: Amint bennünket betettek egy kisbuszba a Nyugati téren,
ahol már sokan bent voltak, ledobtak minket a földre, és felhívták a szíves figyelmünket,
hogyha meg merünk mozdulni, akkor agyon leszünk verve, majd átraktak egy kisebb
rabomobilba, ami természetesen zsúfolásig megtelt, tehát egymás ölében is ültek az emberek,
és bevittek a XIV. Kerületi Rendőrkapitányságra. Ott egy hosszú folyosó volt, ahol már álltak
emberek, nem tudom pontosan, hányan, körülbelül tíz-tizenöten. Minket is beállítottak a
sorba, amint az előbb említettem, fejjel támasztva a falat, nagy terpeszállásban vártuk a
sorsunk jobbra fordulását. Már azt is említettem, hogy többen rosszul lettek a műanyag kötöző
következtében. Ekkor ezeket levágták, és elvették a dolgainkat. Leadtuk, amit kellett, utána
bezártak egy cellába. Én például egyedül voltam, de másokat társaságban helyeztek el.

Másnap jött az igazi feketeleves, amikor már azt gondoltuk, hogy véget ért a
megpróbáltatás. Reggel közölték, hogy a gyanúsítás megváltozott, most már csoportos
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garázdasággal gyanúsítanak. Utólag, beszélve másokkal, természetesen mindenkinek leesett
az álla, hiszen egyrészt nem tudtuk, hogyan jutottak erre a következtetésre, hiszen az előző
nap azt mondták, hogy rendzavarás, ami, mint tudjuk, nagyjából mindenre ráhúzható,
másrészt pedig, végiggondolva az eseményeket, olyan dolgokat nem követhettünk el,
amilyenekkel vádoltak, lévén, hogy azt állították, mi a Nyugati téren kővel és üvegekkel
dobáltuk meg a rendőröket, kukákat borogattunk, és a kukákkal dobáltuk őket. Ha végignézi
az ember vagy a Hír TV felvételeit vagy a Nyugati téri kamerák felvételeit, akkor
nyilvánvalóvá válik, hogy a Nyugati téren egyáltalán nem történt ilyen esemény, tehát az első

pillanattól teljesen abszurd volt a gyanúsítás. Mindezek ellenére körülbelül egy óra múlva,
ahogyan megtudtuk, hogy ez fog történni velünk, kihallgatásra felvittek minket.

Itt ismét hadd mutassak rá egy analógiára. A rendőri kihallgatások, az első kihallgatás,
ami, úgy gondolom, nagyon fontos dolog egy büntetőeljárás során, védőügyvéd nélkül történt,
mondván, hogy kirendelt ügyvédünk van, de sajnos, ő nem ér rá, úgyhogy azonnal megkezdik
a kihallgatást. Emellett pedig, ami szintén többünkkel történt meg, nemcsak velem…

ELNÖK: Bocsánat, de muszáj megkérdeznem: egyébként akkor arról nem is kaptak
tájékoztatást, hogy lehetőségük van ügyvédet igénybe venni?

FODOR GÁBOR sértett: Kaptunk róla tájékoztatást, de azt mondták, most rögtön kell
minket kihallgatni, mert annyian vannak, úgyhogy nem érnek rá várni, másrészt pedig
természetesen értesítették a szüleinket arról, hogy mi történt velünk, az én szüleimet is, akik
rögtön ügyvédet fogadtak, és tudták, hogy a XIV. Kerületi Rendőrkapitányságon vagyok. Az
az iroda, amelyiket a szüleim megbíztak, egy fiatal ügyvéd hölgyet küldött ki, de a hölggyel
minősíthetetlen hangnemben közölték, hogy takarodjon innen. Most elnézést, de őket idézem:
„Mit akarsz itt, te kis ribanc?” – és elküldték őt azzal, hogy a védence, azaz Fodor Gábor
nincsen itt, már elvitték. Ez természetesen hazugság volt, mert ott voltam lent a börtönben.

Visszatérve a kihallgatásra…

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Hadd kérdezzem meg, szerintem ez egy fontos
momentum: ezt az ügyvéd hölgy, az ügyvédi iroda hajlandó-e nyilatkozni, leírni? Erről
tudunk-e olyan dokumentumot kapni, ami ezt alátámasztja?

FODOR GÁBOR sértett: Bevallom őszintén, azt hiszem, elég nehéz lenne, mert a
szüleim abban az állapotban eléggé el voltak keseredve, és azt gondolták, ez az ügyvédi iroda
és a hölgy hibája volt, mert akkor nem voltak tisztában az eseményekkel, ezért már délután
egy másikat bíztak meg, aki aznap szintén nem tudott elérni.

ELNÖK: Szabad neveket kérdezni, hogy ki volt az első megbízott?

FODOR GÁBOR sértett: Sajnos, nem ismerem őket, mert én nem is találkozhattam
velük, miután nem engedték be őket hozzám.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Ez egy fontos momentum lenne. Szeretném kérni,
próbálják meg az ügyvédi irodával felvenni a kapcsolatot, és nagyon jó lenne, ha ez írásban
megérkezne a bizottsághoz.

ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás alelnök úré a szó.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Azért kértem szót, mert
ez, amire Fodor Gábor most utalt, egy abszolút általános jelenség volt. A mi nemzeti jogvédő
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kollégáink szerint is – itt közel 50 kollégánk járt el ebben az időszakban – napi, rendszeres és
állandó gyakorlat volt ez a fajta minősíthetetlen hangvétel és a folyamatos hazudozása a BV-
és rendőri szerveknek arról, hogy ezek az előállított emberek éppen hol tartózkodnak, és
milyen módon lehet velük kapcsolatba kerülni.

ELNÖK: Parancsoljon!

FODOR GÁBOR sértett: Köszönöm. Tehát ahol abbahagytam: a rendőr a kihallgatás
elején – ezt most szintén nemcsak velem, hanem többekkel közölték – közölte, őket nem
érdekli, hogy mi történt, de mindent el fognak követni, azért, hogy az elkövetkezendő három
évben börtönben legyünk, mert felvázolták, hogy előzetes letartóztatásban maximum három
évig lehet lenni, de most rövidesen előzetesbe fognak minket rakni, és ők mindent meg
fognak azért tenni, hogy ezt a három évet ott ki is töltsük, úgyhogy ilyen remek hangulatban
kezdődött el a kihallgatás. A kihallgatáson közöltem, hogy egyetemista vagyok, büntetlen
előélettel, rendezett családi háttérrel, és nem volt semmi okom arra, fizikailag is lehetetlen
volt, hogy egy olyan téren dobáljak, ahol nem volt dobálózás, és a Nyugati téren
nyilvánvalóan vannak térfigyelő kamerák is. Utólag kiderült, a Hír TV élőben adta a
letartóztatásomat, ezeket a felvételeket méltóztassanak megtekinteni, és ennek következtében
talán más megállapításra jutnak. Természetesen ezen óhajomat azóta sem teljesítették,
magyarán, ahogyan a BV-intézetben és egyéb más helyszíneken is véletlenül az aznapi
felvételek eltűntek a térfigyelő kamerákról, vagy beszerezhetetlenek voltak, vagy valahol
elvesztek a szférák zenéjében. A kihallgatás úgy zárult, hogy tulajdonképpen majdnem
biztosra lehetett venni, hogy minket ezek alapján el fognak ítélni, mert amint kiderült, a
rendőri jelentések és a rendőri vallomások – amint utólag a bírósági ítélet kimondja – a hazug
rendőri jelentések és a kitalált rendőri jelentések alapján került sor a mi letartóztatásunkra.

A kihallgatás után igazából olyan sok említésre méltó dolog nem történt. Engem a
délután során átszállítottak Kispestre, s másnap délelőtt tudott hozzám bejönni az ügyvéd,
akivel akkor beszéltem, és aki jelezte felém, hogy sérülések vannak az arcomon, mert
nyilvánvalóan nem állítottak tükör elé, hogy nézegessem magam. Kérte, vetessek fel erről
orvosi látleletet. Ezt jeleztem a rendőrök felé, de hasonló választ kaptam, mint az esetek
egészében, hogy sajnos, az orvos most nem ér rá, úgyhogy most nem tud jönni.

Három nap az őrizet időtartama. Bevallom őszintén, én akkor már egy kicsit
bizakodtam, hogy három nap alatt csak helyrerázódik az igazság, azért mégis csak bíróság elé
kerülünk, ami, most már utólag nézve, a hatalmi ágak szétválasztása Magyarországon kicsit
abszurdnak tűnik ezek után, de mégis bíztam abban, hogy talán a bíróságon azért nyugodt
keretek között be tudom bizonyítani, hogy ártatlan vagyok, Ennek a szöges ellentéte történt.
Azt hiszem, itt számomra az egyik legnagyobb mélypontja az egész ügynek a független
magyar bíróság viselkedése és jogalkalmazási gyakorlata volt, amit azokban a napokban
nemcsak én, hanem azt hiszem, az ügyvédek is jó időre megemlegettek. A tárgyaláson
ugyanis tulajdonképpen nem lehetett beszélni.

Én nem restellem azt mondani, hogy ezek koncepciós perek voltak, mégpedig, ha
végiggondoljuk azt, hogy körülbelül 2 percig tartott az én tárgyalásom, mesterségesen raktak
össze 7-8 olyan emberrel, akiket életemben nem láttam, viszont azt állították, hogy mi együtt,
csoportosan, egységesen támadtuk meg a rendőröket. Természetesen a gyanúsítás addigra már
harmadszor változott meg. Itt már nem csoportos garázdaság, hanem csoportosan,
felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszak volt a vád. Azóta többször jártam
a bíróságon. A gyakorló ügyvédek biztosan tudják, hogy még a legutolsó gyilkosok családja is
ott sírhat-ríhat a tárgyalás alatt, előtt és közben, a mi szüleinket pedig símaszkos rendőrök
szorították ki még a folyosóról is, hogy ne tudjanak minket meglátogatni – három nap után
először láthattak volna –, így aztán még a szüleinkkel sem találkozhattunk. A tárgyalás
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annyiból állt, hogy a mesterségesen összeállított csoport tagjait egyenként behívták, így
engem is, felolvasták, hogy milyen adatok vannak rólam: X éves vagyok, ilyen és ilyen
munkát végez a családom, egyetemre járok, ennyi nyelven beszélek. A bírónő megjegyezte,
milyen szép, hogy három nyelven beszél, majd pedig elrendelte az előzetes letartóztatást.

Nem vagyok jogász, de utólag értesültem róla, mik a feltételei annak, hogy valakit
előzetesbe rakhassanak. Se a bűnismétlés, se az elrejtőzés, se az összebeszélés veszélye nem
állt fenn, ugyanis a csoport tagjait nem ismertem, tehát összebeszélni nem tudtam volna
velük, elrejtőzni felesleges lett volna, hiszen tudtak rólam minden adatot, a bűnismétlés pedig
elég abszurd egy büntetlen előéletű ember esetében, akit éppen most ért egy erős trauma
azzal, hogy előállították és három napig börtönben volt. Nem hiszem, hogy ezek után bárki
azzal kezdené a másnapot, hogy kimegy az utcára és rendőröket kezd el dobálni.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Kapott-e szót, hogy bármit el tudjon mondani a saját
védelme érdekében? Túl sok idő nem lehetett rá, ha csak két percig tartott a tárgyalás.

FODOR GÁBOR sértett: Kaptam rá vagy tíz-tizenöt másodpercet, ami alatt
elmondtam, hogy a Nyugati téren ilyen nem történt és megpróbáltam a bírónő józan belátó
képességére hatni. Akkor hosszú vörös hajam volt és csak az nem ismert fel másodszorra, aki
nem akart. Mondtam a bírónőnek, ha a Nyugati téren ilyen fejjel elkezdtek követ dobálni,
utána hiába mondom megsértődve, hogy ilyet nem tettem, mert rögtön felismernek. De
maguknak semmilyen bizonyítékuk nincs arra, hogy én dobáltam. Ez nem hatotta meg és
azonnal elrendelte az előzetes letartóztatást.

ELNÖK: Ki volt a hivatali esküjét ilyen szépen betartó bíró?

FODOR GÁBOR sértett: Az a probléma, hogy elköltöztem otthonról a papírjaim
pedig otthon vannak. De utána fogok nézni és meg fogom küldeni. Úgy tudom, hogy nagyon
sok hasonló ügyben járt el, ezért nyilván nem lesz ismeretlen a neve.

ELNÖK: Kérjük, hogy a rendelkezésre álló összes iratot küldje meg nekünk, a
bírósági jegyzőkönyvet is beleértve. Az ügyvédjének mennyi ideje volt kifejtenie az
álláspontját?

FODOR GÁBOR sértett: Neki mintegy harminc másodperce volt arra, hogy elmondja,
amit akar. Mivel hét-nyolc ember volt egy-egy csoportban, ott ült egy halomban egy rakás
ügyvéd és ki-ki próbálta a védence érdekeit képviselni. De ahogy akkor láttam és ahogy
utólag megtudtam, ez szinte lehetetlen feladat volt.

ELNÖK: Ennyi volt az ő véleményük, a védelem képviseletében elmondani
szándékozott mondandójuk, vagy megszakította őket a bírónő?

FODOR GÁBOR sértett: Arra nem emlékszem, hogy megszakította volna őket, de
arra igen, hogy nem hagytak teret a kibontakozásra. Én is alig tudtam elmondani egy
mondatot. Ahogy láttam, egy előre leírt forgatókönyvük volt. Ahogy a múlt pénteken itt
elhangzott, több mint 90 százalékban rendelték el az előzetes letartóztatásokat olyan büntetlen
előéletű emberek esetében, akiknél ezt semmi nem indokolta. Számomra ez felvet bizonyos
kétséget afelől, hogy ez nem spontán módon történt.
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ELNÖK: Emlékszik arra, hogy ki volt az ügyész? Vagy hogy hányadik kerületi
ügyészség tette az indítványt az előzetes letartóztatásra és milyen volt az ügyészi attitűd,
előadásmód?

FODOR GÁBOR sértett: Nevekre sajnos nem emlékszem, de majd utána fogok nézni
az irataimban. Ezt már szerettem volna eddig is megtenni, de sajnos nem állt módomban
hazautazni. Úgy emlékszem, hogy egy öreg hölgy volt, aki monotonon felolvasta a rendőri
jelentést, hogy Fodor Gábor és X társa a Nyugati téren üvegekkel dobálta meg a rendőröket, s
ezért a kirívóan közösségellenes viselkedésért indítványozom, hogy előzetes letartóztatásba
kerüljön. Igazából nem volt esélyünk védekezni.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Ha mondjuk a nevet, akkor felismeri? Palásti Márta.

FODOR GÁBOR sértett: Igen.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm. Ő nem egy ügyben járt el.

FODOR GÁBOR sértett: Gondoltam. Nyilván a bírónőnél is egy ismerős név fog
majd felbukkanni.

ELNÖK: Kérem onnan folytassa, hogy a bíróság határozatot hirdet.

FODOR GÁBOR sértett: A bíróság kihirdette az előzetes letartóztatást. A előzetes
letartóztatás során a mi cellánkban volt tévé és azon visszanézve úgy tűnt, az egész csak egy
médiabohózat volt, ami nem szolgált másra, mint arra, hogy a TV-székháznál történt
események után a rendőrségnek a következő napokban kellett keríteni pár száz fiatalt –
lehetőleg fiút –, akikre rá lehet húzni ezt az egészet. Az előbb felírtam magamnak azt, amit
Ignácz tábornok mondott, hogy kilenc embert kaptak el a TV-székház ostromlói közül. Úgy
látom, a rendőrség nem igazán azzal foglalkozott, hogy a TV-székház ostromlóit kapja el a
videofelvételek alapján, beérte azzal, hogy e helyett a pár száz ember helyett szerezzen másik
pár százat, mindegy, hogy kiket, és a tévében büszkén be lehessen mondani, hogy elkaptuk a
gonosz terroristákat, valamennyit börtönbe tettük, s akkor a nép megnyugszik, hogy milyen jó
a rendőrség. Az egész bírósági eljárásnak csúfolt bohózat pár perc alatt le is zajlott. Akkor
úgy láttam, hogy nemcsak az elítéltek, hanem az ügyvédek is le voltak törve. Azt mondták, ők
X éve vannak a pályán, de ilyet még nem láttak.

Utána átkísértek minket rendőri kísérettel a büntetés-végrehajtáshoz, a Markó utcából
a Nagy Ignác utcába, ami egy sarokkal odább van. Ez alatt a vezetőszíjon való kísérgetés
közben beszélhettünk pár szót a szüleinkkel. Bevittek minket a Nagy Ignác utcai BV-intézet
udvarára, ahol a kedves rendőrök úgy adtak át minket a büntetés-végrehajtás szolgálatot
teljesítő tagjainak – én inkább csak smasszereknek hívnám őket –, hogy ne kíméljétek őket.
Ezt sikerült is betartaniuk. Azonnal megbilincseltek, majd térdeplő állásba helyeztek. Az
ember ilyen helyen elveszti az időérzékét, de egy-két órát biztosan térdepeltettek minket az
udvaron. Aki nem egyenes derékkal térdepelt, azt elkezdték ütni. Különböző megjegyzéseket
tettek ránk, azt mondták például – idézem őket –, hogy kan cigányok közé rakunk titeket. Ezt
csak azért mondom, mert a büntetés-végrehajtás parancsnoka azt mondta, hogy minket majd
külön kezelnek és nem köztörvényes bűnözők közé raknak, már amennyire lehetőségük lesz
rá. Hát nem volt lehetőségük rá és mindegyikünk köztörvényes bűnözők közé került. De ez
volt a legkisebb probléma az egészben.
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Említetted, hogy miután bekísértek a
rendőrök, átadtak a BV-s állománynak és ezt követően kellett több órán át térdelnetek. Ezek
szerint határozottan ki tudod jelenteni, hogy nem a rendőrök felügyeltek rátok, amikor
térdepeltetek, hanem a BV-s állomány tagjai?

FODOR GÁBOR sértett: Nem egyenruhások, hanem nyomozók kísértek át a
bíróságra, levették rólunk a rendőrség bilincsét és helyette ránk rakták a büntetés-végrehajtás
bilincsét. Utána két-három fekete egyenruhás és bakancsot viselő – Lendvai Ildikó biztosan
nagyon megijedne tőlük, mert bakancsban vannak – úr vigyázott ránk és ők követték el az
említett vegzálást.

ELNÖK: Melyik BV-intézet volt ez?

FODOR GÁBOR sértett: A Nagy Ignác utcai.

ELNÖK: A befogadáskor sor került-e orvosi vizsgálatra vagy látlelet felvételére?

FODOR GÁBOR sértett: Miután az udvaron térdepeltünk, bevezettek minket egy
folyosóra, ahol szintén következett az, hogy fejjel támasztjuk a falat nagyterpeszben, de mivel
rövid volt a folyosó, mi meg sokan voltunk, elég nehezen fértünk el egymás mellett, így aztán
nem tudtunk nagyterpeszben állni, ezért az említett két-három kifinomult úriember
folyamatosan a bokánkat rugdosta és mondta, hogy: „Nagyobb terpesz! Mialatt ott álltunk a
folyosón, egy-egy embert a folyosóról nyíló különböző szobákba vezettek be. Ezek egyikében
volt az orvosi vizsgálat is, ahol inkább csak az egészségi állapotunkat, mintsem a
sérüléseinket nézték. Egy másik teremben a börtönben használatos kártyát készítették el
számunkra, egy másikban pedig leltárba lehetett adni a dolgainkat.

A negyedik volt az igazán kellemetlen, ha mondhatom ilyen finoman, ugyanis ez egy
olyan szoba volt, ahol elvileg a motozásunkra került volna sor, valamint a nálunk lévő egyéb
dolgok átvizsgálására. Ezt szintén analógiaként mondom, mert nemcsak velem történt meg.
Ez úgy zajlott, hogy bevittek minket egy szobába, ahol egyedül voltunk, és két vagy három ott
dolgozó úriember volt velünk. Ha jól emlékszem, valamelyik büntetés-végrehajtásban
dolgozó mondta, hogy elvileg alsónadrágig kellene vetkőzniük az embereknek. Minket
meztelenre vetkőztettek, majd arra köteleztek, azt parancsolták, hogy meztelenül
guggolásokat végezzünk a fal felé, és ezt a tornagyakorlatot hangos kacaj közepette
konstatálták. Természetesen előtte felhívták a figyelmünket, ha bármilyen gyanús mozdulatot
hajtunk végre, akkor joguk van a fenyítőeszközök használatára, mint a tomfa, a gázspray, a
sokkoló vagy nem tudom, mi volt még náluk, úgyhogy mindenki kénytelen volt ezeket a
gyakorlatokat bemutatni. Majd amikor például én felálltam, mert azt mondták, most már
abbahagyhatom, és elkezdtem felöltözni, akkor az ott dolgozó BV-s alacsony tiszt felhúzott
egy gumikesztyűt – ha jól emlékszem, Kovács Attilának hívták, de ennek is utána fogok
nézni, ő ellene is igen sok feljelentés érkezett a Katonai Ügyészségre, de természetesen
bizonyíték hiányában megszüntették az eljárást –, és elkezdte ököllel ütni a felsőtestemet,
majd, mivel jó magam is űztem néhány sportot, elkezdtem védekezni a kezemmel. Miután
felemeltem a kezemet körülbelül az államig ilyen pozícióba (Mutatja.), akkor elkezdett
ordibálni, hogy meg akarom őt támadni. Egy másik BV-tiszt odalépett, kitekerte a kezemet,
levittek a földre, és a földön elkezdtek ketten vagy hárman rugdosni, közben egy-két perc
rugdosás után visszamehettem a folyosóra. Ahogyan az imént mondtam, ez nemcsak velem
történt meg, hanem az ott lévő emberek nagy részével is.

ELNÖK: Tett-e feljelentést?
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FODOR GÁBOR sértett: Igen, tettem.

ELNÖK: Mi lett a következménye?

FODOR GÁBOR sértett: A Katonai Ügyészség vizsgálta, de bizonyíték hiányában
nem történt vádemelés az úriember ellen.

ELNÖK: De ön egyértelműen fel tudja ismerni az urat?

FODOR GÁBOR sértett: Nemcsak én, többen felismertük az aznap szolgálatot
teljesítők közül a fényképét, szembesítés is történt, ahol körülbelül két méterre ültem ettől az
említett úriembertől, aki a szemembe nézve azt mondta, hogy ilyen nem történt, úgyhogy itt
elakadt az ügy.

ELNÖK: Hogyan hívják?

FODOR GÁBOR sértett: Ha jól emlékszem, Kovács Attila, de ennek is utána fogok
nézni. Másokkal is ugyanez történt, mert abból a szobából mindig tompa puffanásokat
hallottunk, ekkor ezek a feketeruhás őrző urak viccesen megjegyezték, hogy biztosan terepet
vagy bútorokat rendeznek odabent.

A velem egy csoportban lévő egyik srác a félelemtől rosszul lett, úgyhogy elkezdett a
folyosón hányni. Akkor egy kicsit megijedtek az urak, mert tényleg nagyon rosszul nézett ki,
még az is benne volt, hogy esetleg szívrohamot kap, mert amint kiderült, valamilyen
betegsége volt, ezért ezt az említett vegzálást abbahagyták. Ezután került sor arra, hogy
kettőnket átvittek a Gyorskocsi utcába, a maradék ember pedig ott maradt, és elhelyezték
őket. Arra szintén szeretném felhívni a figyelmet, hogy több ügyvéddel beszélve, akik elég
komoly bűnözőket is védtek már, a BV-intézet dolgozói soha nem szokták bántalmazni a
befogadottakat, vagy legalább is csak nagyon elenyésző esetben, és ilyen eljárásra soha nem
kerül sor. Úgy látszik, ez csak nekünk járt.

Egy másik apró momentum most ugrott be: amikor abban a szobában voltam, ahol az
az említett verés és megalázás történt, a táskámban egy nemzeti színű karszalag volt. Ezt a
karszalagot meglátta ez az említett BV-s tiszt, és őt fogom idézni: elkezdett ordibálni, hogy
„Magyar vagy? Baszd meg!”, és megfogta a nemzeti színű karszalagot, ledobta a földre,
belerúgott egyet, majd berúgta a sarokba. Azt gondolom, ez eléggé kifejező a hozzáállásuk
tekintetében.

Ezek után átvittek minket a Gyorskocsi utcába, ahol, mint mondottam volt, a
köztörvényes bűnözők közé helyeztek minket. Én egy autótolvajjal, egy drogkekreskedővel,
egy embercsempésszel és egy tolvajjal voltam egy cellában. Meg kell mondanom, az egész
eljárásban a legpozitívabb csalódás a rabok részéről ért, ugyanis ők voltak a
legnormálisabbak, de másokat például bántalmaztak a rabok is, úgyhogy ezt nem lehet
általánosítani.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Annyit azért a jegyzőkönyv kedvéért
szeretnék hozzátenni: az a helyes megfogalmazás, hogy „ezzel gyanúsított személyek”, mert
akkor ők is előzetesben voltak, az ártatlanság vélelme megilleti őket.

FODOR GÁBOR sértett: Igen, de minket nem illetett meg.
Végül is, ha jól emlékszem, 11 napot voltam előzetesben, az őrizettel együtt 14 napig

voltam rács mögött. Bent, a BV-intézetben többet engem speciel már nem bántottak, de
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másoktól lehetett panaszt hallani, hogy a cellatársaik módszeresen bántják őket. Néha elvittek
minket az ott dolgozó különböző hölgyekkel és urakkal társalogni, akik figyelmeztettek arra,
hogy mégis mit képzelünk magunkról, mit csinálunk, merthogy ez már börtön, ez egy komoly
dolog. Mintha mi nem vettük volna észre, hogy hol vagyunk!

Azután elvittek különböző vizsgálatokra, de igazából azt mondhatom, hogy a kezdeti
szakaszhoz képest ott már békében és nyugalomban teltek a napjaink, és, ha jól emlékszem,
11 nap után jött a másodfokú bírói tanács határozata, miszerint nem volt jogos az előzetes
letartóztatásunk. Ennek a bírói tanácsnak a határozatai eléggé kifejezőek, ugyanis részletesen
megcáfolják azokat a kijelentéseket, azokat az intézkedéseket, amelyeket az első fok hozott,
miszerint semmi nem indokolta azt, hogy…, minden egyes mondat így kezdődik. Ha jól
tudom, ezt a bírói tanácsot azután fel is oszlatták, miután kiengedett minket is.

ELNÖK: Kinek a tanácsa volt?

FODOR GÁBOR sértett: Nem emlékszem. Három bíróból álló tanács volt, a nevükre
sajnos nem emlékszem, nem tudom, kitől értesültem erről, de hallottam, miután ezekre a
számunkra pozitív döntéseket meghozták, őket feloszlatták, és ezt a három embert különböző

bizottságokba osztották be.

ELNÖK: Valószínűleg Szívós, Szolnoki.

FODOR GÁBOR sértett: Lehetséges, de sajnos nem tudom.

ELNÖK: Azt szeretném kérdezni: a történteket követően a büntetőeljárás meddig volt
ön ellen folyamatban?

FODOR GÁBOR sértett: Még annyit azért hadd mondjak el, hogy ne legyen minden
olyan tökéletes a büntetés-végrehajtásnál: az is érdekes volt, hogy a szüleink próbáltak
nekünk csomagot bejuttatni, próbáltak ételt bejuttatni. Nem tudom, ki volt BV-intézetben
rabként, de mindenesetre eléggé hitvány és nagyon kevés az étel. Effektíve nekem ott másfél
hét alatt a rabtársaim adtak enni, hogy ne haljak éhen, mert annyira kevés az étel. A szüleim
próbáltak küldeni. Először is megpróbálták kideríteni, hol vagyok, de sehol nem árulták el,
sehol nem akarták nekik megmondani, hogy egyáltalán hol vagyok. Körülbelül egy hét telt el,
mire kiderítették, hogy a Gyorskocsi utcában vagyok, és amikor gyorsított, iksz ezer forintért
feladták a lehető leggyorsabb csomagot, akkor valahogyan a BV-ben azt is parkolópályára
helyezték, úgyhogy a szabadulásom előtti estén kaptam meg azt a dobozt, amelynek a
98 százalékát otthagytam a cellatársaimnak, mert nyilvánvalóan nem tudtam elfogyasztani,
majd amikor másnap délelőtt szóltak a szüleimnek, hogy ki fognak minket engedni, délután 2-
3 óra körül kint leszünk, akkor azért, hogy még az utolsó leheletükig küzdjenek és kiszúrjanak
velünk, várakoztattak, ameddig csak tudtak. A szüleinket is mindenféle dologgal hitegették,
már teljesen kétségbe voltak esve, mert este 8 óra körül sem voltunk sehol, úgyhogy még az
utolsó leheletükig megpróbálták megkeseríteni az életünket, de kénytelenek voltak elengedni,
úgyhogy valamikor a késő esti órákban engedtek el minket.

A kérdésére válaszolva: utána még mehettem az ügyészségre és a kihallgatásra,
9 hónapig folyt ellenem az eljárás a már említett csoportosan, felfegyverkezve elkövetett
hivatalos személy elleni erőszakért. Egy igen kellemetlen ügyészségi kihallgatáson vettem
részt, ahol egy igen mogorva ügyésznővel kerültem össze, aki a rendőri színvonalhoz
hasonlóan rendőrségi jelentésekkel magyarázta azt, hogy miért voltam előzetesben, és
egyáltalán nem akarta elhinni azt, amit én mondtam. De aztán a szerencsétlen nem tudott mit
csinálni és kilenc hónap után kénytelen volt megszüntetni az eljárást, de ezt nem
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bűncselekmény, hanem bizonyíték hiánya miatt tette. Annyit még hadd tegyek hozzá: a
következő év március 14-én, tehát az ünnep előtti estén a magyar rendőrség tagjai
megjelentek a szüleim lakásán és elkezdtek kérdezősködni arról, hogy hol vagyok, mert éppen
nem voltam otthon, valamint arról, hogy mit tervezek holnapra és hasonló kérdéseket tettek
fel. Édesapám természetesen elküldte őket melegebb éghajlatra, úgyhogy nálunk nem mentek
sokra, de sok más emberhez is kimentek és voltak kedvesek felhívni a figyelmet arra, hogy
még mindig figyelnek minket.

ELNÖK: Kapott-e az államtól a jogalap nélküli fogva tartásért, illetve a rendőrségtől
az erőszakos bántalmazásért kártérítést?

FODOR GÁBOR sértett: Igen. Én azon kevesek egyike vagyok, akik végigvitték a
dolgokat, és szerencsére már be is fejeződtek ezek a perek. Nem titok, hogy Gaudi-Nagy
Tamással csináltuk ezt végig, és az ő szakmai hozzáértése nagyban hozzájárult ahhoz, hogy
mind a két pert megnyertük, tehát a rendőrség és az állam ellen is megnyertem a kártérítési
peremet, valamint feljelentést tettem azok ellen a BV-sek és rebiszesek ellen, akik engem
bántalmaztak. Mint említettem, a BV-sek elleni perből nem lett semmi, a rendőröket viszont
bíróság elé állították, de bizonyíték hiányában felmentették őket és nem kaptak büntetést.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A BV-s bánásmóddal kapcsolatban szeretném
a jegyzőkönyvben rögzíteni, hogy teljesen általános gyakorlat volt – ami veled is megtörtént –
a csomag és a kapcsolattartás teljes blokkolása. Az előzetes letartóztatáshoz kapcsolódó
drámai hiba a rendszerben, hogy csak a nyomozó hozzájárulásával lehet csomagot kapni, és
ez a befogadott előzetesben lévő személynél adminisztratív okokból legalább két hetet vesz
igénybe. Olyan ügyvédkollégával még nem találkoztam, aki két héten belül képes volt
elintézni egy csomag bejuttatását. Ilyenek ma a BV-viszonyok. Az is jellegzetes, hogy ha a
másodfokú bíróságtól megérkezik a szabadító határozat, akkor a BV szerv bürokratikus
okokra hivatkozva gyakorlatilag még egy napot ráhúzat a fogva tartottra.

FODOR GÁBOR sértett: Mint mondtam, történészhallgató vagyok és van némi
igényem arra, hogy egyes események mögött utólag valami mögöttes erőt, okot vagy indokot
próbáljak keresni. A múlt pénteken itt voltam Gergényi – nehezemre esik kimondani – úr
meghallgatásán, aki egyéni felelősségről és egyéni rendőrségi túlkapásokról beszélt. Vegyük
sorba a dolgokat és nézzük meg, hogy valóban egyéni felelősségről van-e szó vagy felülről
irányított kollektív dolog történt. Elfog a Rebisz – nemcsak engem, sokakat – és
bántalmaznak. Előállít a rendőrség és összevissza hazudozik arról, hogy hol vagyok. A
gyanúsítást naponta változtatják, ügyvéd nélkül hallgatnak ki és hamis, hazug rendőrségi
vallomások alapján visznek az előzetes letartóztatás tárgyalására. A független magyar bíróság
egyszer csak az ötvenes években képzeli magát és elkezd olyan ítéleteket hozni, ami
nonszensz és minden addigi joggyakorlatot felülír. Majd jön a BV, ahol nem szoktak rabokat
verni, de most elkezdik verni a rabokat, és minden egyes lépésük arra irányul, hogy
akadályozzanak minket és megkeserítsék az életünket. Majd jön az ügyészség, amely a
bizonyítékok teljes semmibevételével és ócska indokok alapján kilenc hónapig nyomoz
utánunk. Nekem szerencsém volt, mert engem felmentettek, de voltak olyanok, akiket
elítéltek. Olyan is volt, aki belehalt abba, hogy a gyerekét jogtalanul elítélték. Ha
végigvesszük ezeket a lépéseket, akkor ebből vajon az jön ki, hogy ez mind egyéni
felelősség? A rendőrség egyénileg kezdett el úgy gondolkodni, hogy bizonyítékok nélkül állít
elő? A bíróságok mind egyénileg kezdtek el úgy gondolkodni, hogy bizonyítékok nélkül
ítélnek el? És a BV-tisztek meg az ügyészek? Nekem elég gyanús ez az ügy. Ha ennyi értelme
volt a meghallgatásomnak, akkor szeretném, ha nyomatékosítanánk: itt bizony nem egyéni
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felelősség volt, hanem nagyon komoly hátsó mozgatórugók voltak a dolog mögött. Persze
ennyi idő távlatából ezt már nagyon nehéz bizonyítani. Nem gondolnám, hogy ezen állami
szervek egyik napról a másikra úgy gondolták, hogy most már mindent megtehetnek, hacsak
nem mondta nekik valaki, hogy ezt és ezt megtehetitek. Köszönöm szépen.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A közvélemény tájékoztatása és a
jegyzőkönyv kedvéért jelzem, a kilenc hónapig veled szemben folyó eljárás egy öt évig
terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmény miatt folyt. Hogy élted át ezt a kilenc
hónapot, hiszen ott lebegett a fejed felett, hogy ebből bármikor lehet akár elítélés is?

FODOR GÁBOR sértett: Bevallom őszintén, elég rossz érzés az, ha az embert
börtönnel fenyegetik. Már olyan képtelen gondolatok is megfordultak a fejemben, hogy ha
nagyon nagy baj lenne, melyik országba tudnék elmenekülni, melyik olyan országban vannak
rokonok, amelyikkel nincs kiadatási egyezményünk, mert hogy a semmiért nem fogok öt évig
börtönben ülni. És azt hiszem, nemcsak az én esetemben, hanem mindenki esetében a szülők
sokkal jobban megszenvedték ezt, hiszen gondoljunk bele, ha az ember gyerekét börtönnel
fenyegetik, akkor mit él át. Ez az eljárás velük szemben volt igazán kegyetlen.

ÉKES ILONA (Fidesz): Most, hogy felelevenítettük, mi történt a Gyorskocsi utcában,
a jegyzőkönyv kedvéért szeretném elmondani, amikor 23-áról 24-ére virradó reggel elmentem
a Gyorskocsi utcába megnézni, hogy vannak-e ott előállított emberek és ha igen, mi történik
velük, az akkori parancsnok, Busa Katalin megtagadta, hogy találkozhassak ezekkel az
emberekkel. Gergényit is felhívta, s Gergényi arra hivatkozott, ő úgy értelmezi a jogszabályt,
hogy én mint képviselő nem mehetek be. Azt gondolom, ez is jelzi azt, hogy egyénileg hogy
értelmezték az akkori törvényeket.

ELNÖK: Köszönjük szépen a megjelenését.

FODOR GÁBOR sértett: Én pedig köszönöm szépen a meghívást.

Szabó Ferenc, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnokának meghallgatása
ELNÖK: A Köztársasági Őrezred volt parancsnokával, Szabó Ferenccel folytatjuk a

meghallgatásokat. Köszöntöm Szabó Ferenc urat. Parancsnok úr, köszönjük szépen, hogy
megjelent a bizottság előtt és válaszol a kérdéseinkre.

A Köztársasági Őrezred a jogszabályok szerint ebben az időszakban az Országgyűlés
biztonságáért is felelt és a különösen védett vezetők védelmét is ellátta. Amikor 2006
szeptember 17-én az őszödi beszéd nyilvánosságra került, az a vezetők vagy az Országház
védelmében indokolttá tett-e bármilyen intézkedést?

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Szeptember 17-
én, amikor nyilvánosságra került az őszödi beszéd, akkor még nem tudhattuk azt, hogy milyen
lesz a közvélemény reakciója. Ezért akkor még nyilván nem lehetett – és nem is volt indokolt
– semmilyen különleges biztonsági intézkedés bevezetése.

Az esti demonstráció, ami 17-én este volt, már utalhatott arra, hogy adott esetben egy
tartósabb demonstrációsorozatra kell berendezkednünk, annál is inkább, mert voltak
kollégáim, akik a tömegben elvegyülve szereztek olyan információkat, hogy akkor holnap is
fognak jönni, tehát én számítottam arra, hogy a következő nap is lesz demonstráció,
pontosabban legalábbis vélelmeztem. Ezért 18-ára már vezettünk be fokozott biztonsági
intézkedéseket.
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RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Elnézést, hadd kérdezzek közbe. Azt mondta, hogy 17-
én voltak emberei, akik információt szereztek a tömegből, és tudták, hogy a holnapi nap
folyamán – az azt követő hétfői napon, 18-án – is lesz megmozdulás. Ezt az információt
egyébként a rendőri vezetőkkel megosztotta?

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Pontosítani
szeretnék. Vélelmeztük, hogy lesz a következő nap is demonstráció. Másnap beszéltem
Gergényi tábornok úrral, tájékoztattam arról, hogy voltak ilyen információink. Azt mondta,
hogy keresni fogja még a titkosszolgálatokat, a rendőrség bűnügyi szerveit is megszólítja,
hogy rendelkeznek-e valami információval. Tehát ilyen jellegű beszélgetés volt köztünk.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Hadd kérdezzem meg, hogy amikor Gergényi úrral
közölte, hogy önnek vannak ilyen információi, hogy a következő nap is lesznek
megmozdulások, ez hány óra körül lehetett?

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Most pontosan
nem emlékszem… (Révész Máriusz: Délelőtt? Délután?) Hétfőn délután, a kora délutáni
órákban lehetett valamikor.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Tehát hétfőn kora délután ön jelezte Gergényi tábornok
úrnak, hogy vannak olyan információi, hogy lesznek megmozdulások.

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Igen.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Jó, köszönöm szépen.

ELNÖK: Révész képviselő úr közbekérdezett, de parancsoljon, legyen szíves
folytatni. Tehát szeptember 18-án már bizonyos információk birtokában bizonyos
intézkedéseket tettek.

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Még egyszer
mondom, vélelmeztük azt, hogy a demonstrációk folytatódnak, ezért elrendeltem az ügyeletes
intézkedő parancsnok intézményének bevezetését. Ez azt jelenti, hogy amíg demonstráció
esetlegesen tart, addig ott intézkedő parancsnoknak kell lenni a helyszínen. Ezek általában
parancsnokhelyettesi vagy kiemelt osztályvezetői szintű személyek lehettek. Ez volt az egyik.

Másrészt az objektumok fokozott védelmének megerősítését, ami az esetünkben azt
jelentette, hogy valamelyest növeltük az őrző állomány létszámát. Ezt nyilván nem nagy
mértékben tudtuk megtenni, hiszen az őrezred állománya arra elegendő, hogy a napi rutin
szerint az őrzési és a személyi védelmi feladatokat ellássa. Tehát ez volt elrendelve, másrészt
felhívtuk az állomány figyelmét a fokozott szolgálatellátásra, illetve fokozott útvonal-
ellenőrzést vezettünk be. Ez az útvonal-ellenőrzés azt jelenti, hogy a védett vezetői lakások
környezetében többször, gyakrabban megjelent ilyen útvonal-ellenőrző járőr annak
érdekében, hogy figyelemmel kísérjük, nincs-e a védett vezetői lakások környezetében
valamilyen demonstráció vagy csoportosulás.

ELNÖK: Volt-e azzal kapcsolatosan bármilyen információjuk, hogy a
miniszterelnököt vagy bármely más védett személyt konkrét veszély is fenyegeti?
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SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Tulajdonképpen
folyamatosan, tehát 2006-ban már év elejétől a veszélyeztetettségi értékelésünkben szerepelt
is, nem emlékszem pontosan, de közel 30 élet, testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetés
jelent meg különböző formákban. Vagy rendőrkapitánysági ügyeletekre, tehát a 07-re vagy
volt olyan, hogy tűzoltósági ügyeletre vagy telefonon, e-mailben érkezett ilyen fenyegetés.
Tehát voltak ilyen fenyegetések, és nagyon sok gyalázkodó tartalmú levél vagy fenyegetés is
érkezett. Gyakorlatilag ezek következtében volt a miniszterelnök védelme a fokozott
kategóriában elrendelve, ez a három lehetséges elem közül a középső elem volt.

ELNÖK: Gyakorlatban mit jelent a fokozott védelem?

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Azt, hogy
azokon a helyszíneken, ahol ő valamilyen programon vesz részt, ott a helyszínbiztosítást úgy
kell megszervezni. Ez adott esetben tűzszerész járőrök igénybevételét, adott esetben a
közlekedésében oszlopvezető, oszlopzáró kocsi igénybevételét jelenti, útvonal-ellenőrzést és
adott esetben kiemelt személyi védelmet jelent, ami azt jelenti, hogy a közvetlen fizikai
védelmét nem egy, hanem adott esetben három fő látja el.

ELNÖK: A miniszterelnök 18-án Oroszországba utazott Putyinnal találkozni, és
délután tért vissza. Ezt követően hol tartózkodott, milyen formában látták el a védelmét?

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Emlékezetem
szerint olyan 18 óra után érkezett vissza valamikor, és látva, hogy milyen demonstráció
alakult ki a Kossuth téren, kimentem a repülőtérre, hogy tájékoztassam őt erről, másrészt nem
tudtam, hogy milyen programja lesz még aznap estére. Ugyan egyről tudtam, hogy a
Képviselői Irodaházban lesz egy megbeszélés, de azt nem tudtam, tervezi-e, hogy bemegy a
munkahelyére, a Parlamentbe, ezért mindenképpen fontosnak tartottam, hogy tájékoztassam
arról, mi van a Kossuth téren. Mindenképpen szerettem volna elérni, hogy a Parlamentbe ne
menjen be, mert nyilván az fokozott biztonsági kockázatot jelentett volna.

Voltak még neki ott a repülőtéri érkezéskor kérdései, hogy a rendőrség hogyan
biztosít, milyen feltételek vannak ott. Javasoltam neki, hogy hívja fel Szabadfi Árpád
tábornokot, aki Bene Lászlót helyettesítette ebben az időben, és tőle kérjen részletesebb
tájékoztatást. Meg is adtam neki Szabadfi Árpád elérhetőségét, tehát a telefonszámát.

ELNÖK: Arról van tudomása, hogy itt a Fehér Házban kikkel találkozott?

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Nem, nem
jöttem fel ide a Fehér Házba. Idáig kísértem csak a bejáratig, de aztán nem tudom, hogy
kikkel meg milyen programon vett részt, és kikkel találkozott. Erről nincs tudomásom.

ELNÖK: Gaudi képviselő úr!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ezen időszaktól kezdve – tehát amikor
megadta Szabadfi úr telefonszámát Gyurcsány Ferencnek – az ideérésig tartó időszakban volt
valamilyen telefonbeszélgetés, amire emlékszik, amit Gyurcsány Ferenc folytatott?

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Azt nem tudom.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Nem egy autóban voltak?
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SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Nem egy
autóban jöttünk vissza, tehát nincs róla tudomásom.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A későbbiekben, az este során?

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Bizonyára hívta,
mert akkor mondta, tehát az volt a reakciója a tájékoztatásomat követően, amikor megadtam a
telefonszámot, azt mondta, hogy jó, akkor tájékozódni fog. Tehát vélelmezem, hogy felhívta.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): De akkor erről nem tud közvetlenül, tehát
nem az ön személyes tudomása.

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Erről nincs
konkrét tudomásom.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Az este során végül is ön Gyurcsány Ferenc
közelében volt aztán a későbbi időszakban?

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Addig, amíg
lakására nem távozott az Irodaházból.

ELNÖK: Ez mikor történt?

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Olyan 8 után,
9 óra környékén. Pontosan már nem emlékszem, de körülbelül másfél-két órát itt töltött az
Irodaházban. Utána a lakására távozott, és azt követően már nem hagyta el a lakását.

ELNÖK: Arról, hogy itt az Irodaházban pontosan mi történt, önnek nincs tudomása?

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Nincs
tudomásom.

ELNÖK: Révész képviselő úr!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Az lenne a kérdésem, hogy vezérőrnagy úr szokott-e
tudni arról, hogy mondjuk az MSZP frakcióülésén mi szokott történni.

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Nem. A
Köztársasági Őrezred állományának nem lehet ilyen zárt rendezvényekre bemenni.
Gyakorlatilag ez így van kialakítva, tehát ez nem mostani vagy akkori rendszer volt, hanem
általában nem veszünk részt, csak olyan rendezvényeken, ahol ismeretlen közegben
tartózkodik a védett személy.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Nem lehet, hogy a Fehér Házban aznap este a
Szocialista Pártnak egy frakcióülése volt?

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Megmondom
őszintén, én nem hiszem – nem tudom. Fogalmam sincs, mi lehetett.
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RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Van előttem egy jegyzőkönyv, és eszerint azt mondja
Szabó Ferenc vezérőrnagy úr: „A ma 17 órás frakcióülés, az MSZP frakcióülése arról szól,
hogy megkeressék azokat a módszereket, hogyan lehet a kialakult helyzetet politikai
eszközökkel kezelni.”

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Ki ez? Szabó
Ferenc?

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Igen.

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Az én vagyok.
(Derültség.)

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Hát azért mondom!

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: És ezt mikor,
hol mondtam én?

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Megmondom: a szeptember 18-án megtartott vezetői
értekezleten mondja ön, szó szerint, hogy aznap este 17 órakor az MSZP frakcióülése miről
fog szólni. Ez egy jegyzőkönyv, amelyet az ORFK-n tartottak, Szabadfi Árpád, Szabó Ferenc,
Bolcsik Zoltán, Dobozi József, Kerepesi Zoltán, Ménkű Szilvia alezredes vett ezen részt.

Tehát csak azért kérdezem, mert számomra is furcsa egyébként, hogy ön mennyire
pontosan tájékozott az MSZP frakcióüléséről. Ezért kérdezem, nem lehet-e, hogy Gyurcsány
Ferenc az MSZP frakcióülésére ment el, amiről egyébként önnek tudomása volt, hogy ott mi
is fog történni.

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Ezen a
jegyzőkönyvön én meg vagyok lepődve, bevallom férfiasan, mert nem emlékszem, hogy én
valaha is bementem volna frakcióülésre, és pláne nem vettem volna a bátorságot, hogy egy
rendőrségi vezetői értekezleten improvizáljak, és adott esetben ilyen nyilatkozatokat tegyek.
Tehát számomra ez teljesen érthetetlen, és nem is ismert ez a jegyzőkönyv.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Itt akkor két dolog lehet: vagy önnek rossz az
emlékezete, vagy meghamisították a jegyzőkönyvet. Azért, hogy emlékezetébe idézzem,
felolvasom még a további részleteket is. Ön tehát azt mondja a jegyzőkönyv szerint: „A ma
17 órás frakcióülés, az MSZP frakcióülése arról szól, hogy megkeressék azokat a
módszereket, hogyan lehet a kialakult helyzetet politikai eszközökkel kezelni. Mindenképpen
az a törekvés, hogy nem rendészeti, hanem politikai eszközökkel kívánják ezeket kezelni,” –
mondja ön a szocialista politikusokról – „a miniszterelnök is abszolút ennek a híve, ezért óva
intett bennünket attól, hogy itt valami demonstratív biztonsági intézkedéseket vezessünk be,
akár a személyvédelem területén, akár a rezidenciák biztonsága területén. Minden elemző,
akivel beszéltem, azt mondja, hogy itt tulajdonképpen már az esti demonstráció nagyon sokat
fog mondani, kik vesznek részt, mennyien vesznek részt, eszkalálódik, fixálódik vagy
csökken.” – így folytatódik.

Ismerősek-e ezek a mondatok…

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Nem.
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RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): …amelyek a jegyzőkönyvben önnek vannak
tulajdonítva?

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Abszolút nem
ismerősek.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Szó szerinti jegyzőkönyv.

ELNÖK: És ami nagyon fontos, mert képviselő úr nem olvasta tovább, ön utána úgy
fogalmaz, hogy „Gondolom én, sőt biztos vagyok benne, hogy azok az elnökségi tagok,
frakciótagok, miniszterek, akik részt vesznek ezen a ma esti frakcióülésen, azok majd a
megyékbe leközvetítik ezeket a kezelési módokat, hogy ki hogyan viszonyuljon, tehát az
MSZP részéről a helyi szervezetek hogyan viszonyuljanak ezekhez a demonstrációkhoz. Ez
arra válasz adott esetben, amit a Péter is mondott,” – itt Orbán Péter dandártábornok úrról volt
szó – „hogy mit szól majd a helyi elnök.”

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): És még egy következő mondat is elég fontos: „A
miniszterelnök most azt az álláspontot képviseli, hogy ő nem akar visszavonulni, nem akar
olyan látszatot kelteni, hogy mintha most félne, hiszen meg van győződve, hogy jó irányt
akar, csak szerencsétlent felturbósította ez a kijátszás.” Nem ismerős?

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Azért is
megdöbbentő számomra, amit itt most fölolvasnak, mert ez egyfajta politikai értékelés.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Hát igen.

ELNÖK: Egyetértünk.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Ezért olvassuk fel, pontosan.

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Egyszerűen
döbbenten hallgatom, hogy ki mit ad az én számba, mert ilyet én biztos, hogy nem mondtam.
Nem is mondhattam, hiszen nem vagyok erre fölkészült, hogy ilyeneket mondjak, hiszen
semmilyen politikai megbeszélésen, frakcióülésen, elnökségi ülésen, nem is tudom, milyen
fórumokon, én semmilyen politikai fórumon nem szoktam részt venni, pláne nem ilyen
szinten. Úgyhogy én ezt döbbenten hallgatom. Nem tudom, milyen forrásból származik, de
meg fogom nézni ezt a jegyzőkönyvet. Most már engem is érdekel.

ELNÖK: Annyit ezzel kapcsolatosan, hogy ez emlékeztető, szó szerinti jegyzőkönyv,
az Országos Rendőr-főkapitányság titkársági főosztálya tartja nyilván, itt van a hiteles
másolat, rendőrségi pecséttel, és a 2006. szeptember 18-án megtartott vezetői értekezletről
szól.

Egyébként önre többször is úgy hivatkoznak, hogy a miniszterelnök álláspontját
politikai kérdésekben is gyakorlatilag ön képviseli, ami a rendészettel kapcsolatos. És később
egy külön megszólalásban ez még egyértelműbbé válik, amikor is ön úgy fogalmaz – megint a
szó szerinti jegyzőkönyvet olvasom –, hogy „Tehát a dolog lényege az, hogy ahogy itt
beszéltünk róla, kellő toleranciával, annak minősítve, ami, de amikor kell, akkor kellő
határozottsággal lépjen fel a rendőrség. Erről váltottunk néhány szót reggel elutazása előtt a
miniszterelnökkel, és tulajdonképpen ez valószínűleg egyeztetett álláspont volt az
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igazságügy-miniszterrel. De azért a rendőrségnek, ha kell, erőt is kell tudni mutatni, ez
nagyon lényeges.”

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Nekem komoly
kétségeim vannak, hogy egyáltalán… – ez 18-án volt?

ELNÖK: Így van.

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: …hogy 18-án
volt-e bármilyen vezetői értekezlet.

ELNÖK: Ezt eddig minden meghallgatott alátámasztotta, tehát Szabadfi tábornok is,
Ignácz dandártábornok úr is, sőt Gergényi tábornok úr is, aki egyébként nem volt jelen ezen a
megbeszélésen, hogy volt egy vezetői értekezlet ekkor.

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Az én
emlékezetem szerint emlékeztetőt szoktak készíteni, ami nem szó szerinti.

ELNÖK: Ennek is az a neve, hogy emlékeztető, csak alá van írva, hogy szó szerinti
jegyzőkönyv.

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Akkor
jegyzőkönyv, és nem emlékeztető.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Gulyás Ildikó készítette.

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Meg fogom
nézni; nagyon kíváncsi leszek rá, hogy ez mi. Mert így én erre abszolút nem emlékszem, de
nem is értem.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Még egy mondatot szeretnék belőle felolvasni. Nekünk
is van olyan érzésünk, hogy itt több tekintetben a politika beleavatkozott a rendőrség
munkájába; egyébként részben ezt ez a jegyzőkönyv is alátámasztja. Mondjuk, arra is már
születtek vallomások, illetve ebből a jegyzőkönyvből is kiderül, hogy az például, hogy
választási nagygyűlésnek minősítette a rendőrség ezt a 17-ei eseménysort, ez politikai
egyeztetés alapján született. Én mindjárt a rendelkezésére bocsátom önnek ezt a
jegyzőkönyvet, előtte azonban még egy nagyon lényeges mondatára szeretnék rákérdezni. Azt
mondja ekkor: „A lényeg a tartalékképzésen van arra nézve, hogy ha olyan helyzet alakul ki,
amikor már felmerül a fizikai bántalmazás problémája, vagy adott esetben olyan jogsértés,
amit kezelni kell a rendőrségnek, akkor megfelelő erő álljon rendelkezésre.” Ez egyébként
egy teljesen logikus mondat, ezt is tartalmazza a jegyzőkönyv, hogy ön ezt állította. Erre az
állítására esetleg emlékszik?

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Mondjuk, ez
egy teljesen normális szakmai álláspont, úgyhogy ez vállalható, bármikor mondhattam ilyet.
Most is ezt tudnám mondani adott esetben. De magára erre az egész értekezletre nem
emlékszem, és különösen nem ezekre az idézett mondatokra. Úgyhogy érdeklődéssel fogom
olvasni.
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RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Jó, mindjárt odaadom. Ez szerintem is egy vállalható,
fontos álláspont lenne, csak pontosan az a gondunk, és azért olvastam fel ezt a mondatot, mert
nem ez történt. Miután ön ezt elmondja, a rendőrség vezetői megtanácskozzák, hogy akármi is
lehet itt a ma este folyamán; ezt követően nincs tartalékképzés, a raktárosok hazamennek; a
rendőrséget teljesen készületlenül éri az eseménysorozat, amikor egyébként – nem ön mond
egyedül ilyet – ilyen mondatok a délután 4 órakor tartott ülésen elhangzanak. Úgyhogy nekem
is pont ez a gondom, hogy szerintem ez a mondat helyénvaló volt – az előzőekkel ellentétben
–, a rendőrség ezzel szemben meghallgatta, és nem képzett tartalék erőt.

Mi volt vagy mi lett volna akkor a logikus eljárás: ha az történik, amit ön mond, vagy
az, ami történt?

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Ami történt, az
nem volt logikus eljárás, és meggyőződésem szerint még szakszerűnek sem mondható. Az lett
volna a logikus eljárás, hogy fölkészülnek adott esetben egy olyan krízishelyzet kezelésére,
amely alkalmassá teszi a rendőrséget arra, hogy megfelelő tartalék erők mozgósításával
megelőzzék ezeket az eseményeket.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): 18-án délután 16 órakor, amikor ezt elmondta, már
látható volt, hogy itt eszkalálódhat este az eseménysor? Ugye, már túl vagyunk 17-én.

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Semmilyen
információ nem volt erre. A korábbi demonstrációs tapasztalatok sem azt…

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Már ne haragudjon, ön mondta az előbb, hogy 17-én
voltak olyan információi, hogy másnap folytatódik.

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Az, hogy lesz
demonstráció, azt változatlanul fenntartom; csak azt nem, hogy idáig fog fajulni.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Jó, azt senki nem tudta, de hogy lesz demonstráció, az
várhatóan nagy létszámú lesz, és emiatt esetleg indokoltnak tűnhet tartalék erőket készenlétbe
helyezni, ez mondjuk, 16 óra környékén, azt gondolom, mint ahogy ön elmondta itt, ez azért
már látszott, nem?

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Igen.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm szépen. És akkor viszem a jegyzőkönyvet.
(Átadja Szabó Ferencnek a jegyzőkönyvet.)

ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Miközben Révész Máriusz képviselőtársam
megmutatja, jelzem, hogy a jegyzőkönyv szövegezéséből, az élőszavas, laza fogalmazásból
egyértelműen megállapítható, hogy ez egy szó szerinti jegyzőkönyv, tehát nem egy fésült
szöveg, ez vélhetően egy hangfelvételről vagy gyorsírás alapján készült jegyzőkönyv.

ELNÖK: A jegyzőkönyv elég hosszú, 4-5 oldal. Szívesen elrendelek szünetet.
(Közbeszólások.) Nyugodtan tanulmányozza, addig ötperces átmeneti, rugalmas szünetet
elrendelek. (Rövid szünet.)

Kérdezem vezérőrnagy urat, folytathatjuk-e a meghallgatást?
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SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Igen,
természetesen.

ELNÖK: Sikerült-e valamennyire áttanulmányozni a dokumentumot, emlékszik-e
valamire, vagy koholmány?

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Most, elolvasva
a teljes szöveget, ez a jegyzőkönyv nekem abszolút hitelesnek tűnik, tehát biztosan igaz, ha ez
így össze lett állítva.

Azt vélelmezem, hogy amikor utazott ki a miniszterelnök reggel Szocsiba, akkor
beszéltünk a repülőtéren az előző napi demonstrációról, és akkor mondta nekem ezeket az
információkat, és valószínűnek tartom, hogy én fontosnak tartottam, hogy ezeket megosszam
a rendőri vezetőkkel. Tehát ilyesmi lehet az előzmény.

Azt viszont változatlanul fenntartom, és ez tény, hogy mi – tehát a rendőrség
bármelyik tisztségviselője vagy hivatásos állományú tagja – nem veszünk részt ilyen politikai
rendezvényeken, mint például a frakcióülés. Akkor valószínű, hogy 18-án este valóban
frakcióülés volt, csak nyilván nem emlékeztem rá, elég régen volt már.

ELNÖK: A frakcióülésről a miniszterelnök úr hazatávozott a Szemlőhegy utcai
villába?

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Igen.

ELNÖK: Onnantól kezdve – gondolom – önök a villát biztosították.

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Mint korábban
is, igen.

ELNÖK: Ezt ugyanolyan erőkkel tették?

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Lényegében
annyiban változott, hogy a személyi biztosítók sem távoztak a lakásukra, tehát nem lett vége a
szolgálatuknak, hanem maradtak reggelig, tehát a 24 órás szolgálatot ott töltötték a
rezidenciánál.

ELNÖK: Önnek egyébként a miniszterelnök mozgásáról – gondolom – folyamatos
tudomása volt.

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Igen.

ELNÖK: Elmozdult-e otthonról a miniszterelnök ezen az estén?

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Azon az estén
biztos, hogy nem.

ELNÖK: Arról önnek volt-e tudomása, hogy ott a villából kivel beszél, ki van még
rajta kívül ott jelen?
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SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Csak a családja
volt jelen, nem is jött vendég sem a villába, és csak a családja volt ott. Hogy aztán kivel
beszélt, azt nem tudnám megmondani nyilván, mert az zárt ajtók mögött, a lakásán volt, mi
meg nem járunk be a lakásba. Tehát kint van biztosítás.

ELNÖK: Egyébként, ha a miniszterelnökhöz bárki vendég érkezett volna, akkor
önöknek arról tudomása lett volna?

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Természetesen.

ELNÖK: Tehát be kell ezt előzetesen jelenteni.

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Így van. Csak
úgy mehet be bárki. Vagy, ha ismert személy jön, akkor bemehet előzetes bejelentés nélkül,
de ha nem ismert, akkor nyilván a miniszterelnök vagy családtagjai szólnak, hogy valaki
érkezni fog ekkor, és így léphet be.

ELNÖK: Arra emlékszik pontosan, hogy ezen az estén senki más nem látogatott oda?

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Nem, senki nem
látogatott oda.

ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr, parancsolj!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Visszatérve ennek a jegyzőkönyvnek a
keletkezésére és körülményeire, most akkor tényleg határozottan megkérdezem, nyilatkozzon
arról, hogy végül is egy ilyen találkozó akkor ezen személyek részvételével, amely személyek
nevét tartalmazza, köztük az önét is, volt-e 18-án, és ha igen hol volt ez a megbeszélés, és
akkor végül is ön ezeket elmondta-e, amiket a jegyzőkönyv tartalmaz, vagy sem. Kategorikus
választ kérünk.

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Hát igen, én is
szeretnék ilyen választ adni, csak nem tudok, mert ennyire pontosan nem emlékszem rá.
Akkor már nagyon pörögtek az események. Ezek lehettek az én szavaim – lehettek –, de még
egyszer mondom, az előzmény annyi, hogy reggel a miniszterelnökkel váltottam néhány szót,
és ő ezt az értékelést adta, és én fontosnak tartottam ezt megosztani a rendőri vezetőkkel. De
egyszerűen nem emlékszem egészen pontosan, hogy valóban ez az értekezlet így, akkor vagy
egyáltalán hol került megtartásra.

Ha ennek az értekezletnek az a jegyzőkönyvvezetője, aki le van írva, akkor valószínű,
hogy ott volt az ORFK épületében, a 14. emeleten a tanácsteremben, tehát a főkapitányi
tárgyalóban.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Hadd kérdezzem meg: mennyire rendszeres
jelenség, hogy ön ilyen típusú rendőri vezetői értekezleteken részt vesz, és volt-e ilyenre már
korábban példa, illetve ameddig ön egyáltalán ilyen szolgálati viszonyt töltött be, volt-e ezt
követően ilyen vezetői értekezlet?

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Ez abszolút
rendszeres, hiszen a Köztársasági Őrezred parancsnoka a rendőri vezetés része, és jogállását
tekintve országos főkapitány-helyettesi jogállású.
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): És itt a 2006. őszi események idején is több
ilyen vezetői értekezlet volt, hasonló személyi részvétellel?

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Bizonyára volt;
biztos, hogy volt. Megmondom őszintén, az ilyen értekezletek nem okoznak maradandó
élményeket; inkább a reálfolyamatok, a biztosítási feladatok azok, amelyek megmaradnak az
emberben. De egy értekezlet, nem hiszem, hogy bárkiben is olyan emlékeket hagy, ami
megmarad hosszú évekig. Tehát nem emlékszem rá. Biztos, hogy voltak ilyen értekezletek;
kellett, hogy legyenek ilyenek.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Engedje meg, hogy ezt azért elég komoly
kételyekkel fogadjam, hiszen az egész ország megrendült; még a miniszterelnököt is, ön is
úgy fogalmazott, a szerencsétlent megrázta – nem tudom, hogyan fogalmaz a jegyzőkönyv –
ez a bizonyos kiszivárogtatás. Belerezdült az ország, itt hatalmas tiltakozóhullámok indultak
el. Tehát ha úgy nézem, köztársasági őrezredi szempontból egy komoly biztonsági
kockázatiszint-emelkedés következett be. (Szabó Ferenc: Így van.) Na most egy erre reagáló
értekezletről van szó. Ezt természetesen nyilván nem… Jó.

Akkor annyiban kérdezem meg, most kategorikus választ kérek: ennek a
jegyzőkönyvnek a hitelességét ön vitatja-e vagy sem?

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: A hitelességét
nem vitatom.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Jó.

ELNÖK: Révész képviselő úr!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Számomra a bizottság egyik kérdése az, hogy a
rendőrség magától volt ennyire dilettáns, vagy politikai hatások is érhették.

Az már kiderült számunkra eddig, hogy Petrétei miniszter úrral, illetve a kormánnyal
gyakorlatilag egyeztetve volt, hogy választási nagygyűlésnek minősítik 17-ét. Azért olvastam
fel az előző mondatait, mert amit elmond, azt önmagában nagyon súlyosnak érzem. Azt
mondja, hogy az MSZP-frakcióülésen majd eldöntik, hogy mi lesz, aztán majd ezeket a
frakció tagjai leközvetítik vidékre, a kezelési módokat, tehát hogy ki hogyan viszonyuljon, és
az MSZP részéről a helyi szervek – gondolom, ez a rendőrség – hogyan viszonyuljanak
ezekhez az elégedetlenségekhez. Azt kell mondjam, hogy amit ön itt elmond, az önmagában
egyébként nagyon-nagyon súlyos, tehát én ezért olvastam fel ezeket a mondatokat. Tehát az
MSZP-frakció tagjai majd eldöntik, hogy a helyi szervek hogyan viszonyuljanak a kirobbant
elégedetlenséghez?! Hát ez több szempontból nagyon-nagyon aggályosnak,
alkotmányellenesnek, és még mondhatnám, törvényellenesnek tűnik, amit ön itt elmond.
Úgyhogy szerintem azért nagyon súlyosak a mondatok, mert nem az MSZP különböző
képviselőinek kell eldönteni, hogy a rendőrség hogyan viszonyuljon, mondjuk, különböző

demonstrációkhoz. Márpedig itt nagyjából én ezt látom leírva.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ezt továbbszőve, reagálva is egyben Révész
Máriusz valóban súlyos szavaira, én ezt még tovább is viszem, és azt kell mondanom, hogy az
alkotmányban előírt, közvetlen párt általi hatalomgyakorlás tilalmába ütköző magatartásként
értékelhető jelen pillanatban ez a hozzáállás, amit ön tanúsított. Nyilván a jelentés fogja ezt
majd jobban kibontatni, de a 2. § (3) bekezdése kifejezetten eltiltja a pártokat attól, hogy
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közvetlenül gyakoroljanak hatalmat, és például befolyást gyakoroljanak a rendőrségre.
Másrészt pedig ez a fajta szerep engem sajnos, lehet, hogy ez kicsit sértőn is fog hangzani, de
ez kifejezetten egy politikai komisszári szerepre emlékeztet. Mint tudjuk, minden harcászati
alakulatnál működnek ilyen szervezetek, ezeket valóban ilyen csúnya szóval illették a Vörös
Hadseregben. Nekem sajnos ilyen érzésem van, ezt pedig nyilván véleményként közlöm.

Nem tudom, időben továbbmehetünk-e, ugyanis másnap…

ELNÖK: Adjuk meg a lehetőséget vezérőrnagy úrnak.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Bocsánat, persze.

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Én azt javaslom,
hogy maradjunk a tények mellett. Ha elfogadjuk ezt a jegyzőkönyvet hitelesnek, akkor ez,
amit én elmondtam, a Szabadfi Árpád fölvetésére reagálás, amely arról szól, fölveti azt a
problémát, hogy itt most egy politikai feszültség alakult ki az országban, és jó lenne, ha a
miniszterelnök a kampánykörúton erről mondana pár mondatot. Erre reagáltam én, hogy „a
ma esti frakcióülés is” – ugye, akkor valószínűleg a miniszterelnöktől tudom, mert reggel
mondta – „erről fog szólni, és keresik azokat a módszereket, hogy hogyan lehet a kialakult
helyzetet politikai eszközökkel kezelni. Mindenképpen az a törekvés, hogy nem rendészeti,
hanem politikai eszközökkel kívánják ezeket kezelni.” Egyrészt tehát ezt mondom; tehát az az
ő törekvésük, hogy politikai eszközökkel megpróbálják kezelni a kialakult helyzetet, és nem a
rendőrséget szabadítják rá a demonstrálókra.

A másik, amit Révész képviselő úr felvetett. Úgy kezdődik a mondat, hogy gondolom
én, sőt biztos vagyok benne, hogy ezeket a kérdéseket az elnökségi tagok, frakciótagok,
miniszterek, akik részt vesznek a mai esti frakcióülésen, azok majd a megyékbe ezeket a
politikai kezelési módszereket leközvetítik, és a kezelési módokat ott, helyi politikai körökben
továbbadják. Tehát ez nem direkt beavatkozás a rendőrség tevékenységébe, hanem ez arról
szól, hogy mit tesz a politika.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Nem pontosan olvassa a mondatot, mert folytatódik:
hogy ki hogyan viszonyuljon, tehát az MSZP részéről a helyi szervek hogyan viszonyuljanak
ezekhez a demonstrációkhoz. Tehát pont a leglényegesebb mondatrészt hagyja ki.

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: De nem azt
mondja, hogy rendőri szervek, hanem a politikai szervek értendők ez alatt. Tehát az a
kérésem, hogy csak azt olvassuk ki belőle, ami le van írva.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Szó szerint olvastam fel, tehát ez a „helyi szervek”
nyilvánvalóan…

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Így van. A helyi
szervek az ön olvasatában adott esetben rendészeti szerveket jelent, az én olvasatomban pedig
nem, és én mondtam ezeket a szavakat.

ELNÖK: Bocsánat, az MSZP helyi szervének hogyan kell viszonyulnia egy
demonstrációhoz? Ez egy rendészeti feladat.

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Az, hogy nem a
demonstrációhoz, hanem az emberek körében végezzenek nyilván olyan politikai
tevékenységet, amellyel megértetik a kialakult helyzet okait – gondolom én.
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ELNÖK: Csak azt nem értem, és azt hiszem, Révész képviselőtársamnak ebben van
teljesen igaza, hogy egy demonstrációhoz viszonyulnia a rendőrségnek kell, most túl azon,
hogy hely szervezetek vannak a pártoknál is, legfeljebb a rendőrségnél vannak helyi szervek.

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Ez is benne van
ebben a jegyzőkönyvben, hogy amikor már olyan jogsértés történik, akkor nyilván a
rendőrségnek rendészeti eszközökkel kell beavatkozni. Tehát azért itt több dologról szól ez a
jegyzőkönyv, az itt elhangzottak, úgyhogy az a kérésem, hogy maradjunk a tények mellett.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Még egyszer mondom, számomra ez a jegyzőkönyv,
akárhányszor elolvasom, azt jelenti, hogy az MSZP-nek a helyi szintjén majd eldöntik, hogy a
helyi szervek – amely nem az MSZP helyi szintjét jelenti, a szöveg alapján egyértelműnek
tűnik – majd hogyan viszonyuljanak a demonstrációhoz.

Tehát az MSZP helyi képviselői megmondják a rendőrségnek – ha lefordítom –, hogy
hogyan viszonyuljanak a demonstrációhoz. Azért olvastam fel ezt a részt, mert itt nagyon-
nagyon sok kérdőjel támadt bennem. De elfogadom, hogy ebben az ügyben itt most nem
fogunk tudni továbbmenni, úgyhogy…

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Annál is inkább,
képviselő úr, ha szabad egy megjegyzést tennem, mert ezek állítólag az én gondolataim. Az,
hogy én mit értek bizonyos gondolatok alatt, meg mit nem azt – higgyék el nekem – nyilván
én jobban tudom, mint bárki más.

ELNÖK: Mi ezt készséggel elhisszük önnek, csak ön nem emlékezett ezekre a
szavakra.

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Nem
emlékeztem. Hát ez négy évvel ezelőtt volt. Miért kellett volna nekem mindenre emlékezni.
Elég sok dolog történik egy őrezredparancsnok életében, úgyhogy lenne mire emlékezni adott
esetben, éppen ezért az agy – mint tudják önök is – szelektál.

ELNÖK: Gaudi képviselő úr!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Szeretnék időben továbblépni. Tehát a TV-
székház ostroma lezajlik, a TV-székház elesett, a rendőrök megvert erőikkel visszavonulnak,
illetve aztán majd az üres teret visszaveszik.

Másnap egy hír lát napvilágot, amelynek a lényege az, hogy Gyurcsány Ferenc
bejelenti, hogy kedden, tehát 19-én késő este a fővárosi eseményeket figyelemmel kísérő

irányítóközpontban lesz. Az sem kizárt, hogy az éjszakát ott tölti. – mondja ezt az MTI-nek
László Boglár, az akkori miniszterelnöki sajtófőnök.

Be tud-e számolni nekünk arról, hogy 19-én az ön emlékezete szerint Gyurcsány
Ferenc hol volt, mit csinált, kikkel találkozott, s a többi. Ott volt-e ebben a központban
egyáltalán?

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Amennyire
emlékszem, egy-két médiába elment, most nem tudnám, megmondani, hogy melyik TV-
társaságoknál volt vele interjú. Volt kórházban, a sérült rendőröket látogatta meg, és délután
vagy talán már az esti órákban elment a TV-székházhoz, megnézte, hogy milyen állapotba
került az épület. Utána még elment valamelyik TV-társasághoz, és a lakására távozott.
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ez a tudomása önnek közvetlen, azaz
Gyurcsány Ferenc közvetlen kíséretében volt, vagy ezt a beosztottai jelentették önnek?

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: 19-én nem
voltam a kíséretében. Ezt a munkatársaimtól tudom.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Meg tudná jelölni, hogy ki volt az a felelős
személy, aki ekkor folyamatosan – gondolom, nyilván egész nap, a kötelességéből adódóan –
együtt mozgott Gyurcsány Ferenccel? A bizottságunkat érdekelné ez a személy.

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Ezt azért nem
tudom megmondani, mert egy elég nagy létszámú csoport az, amely az ő biztonságára már
ettől az időtől kezdve vigyáz, és hogy akkor ki volt vele szolgálatban, elnézést kérek, de nem
tudom most megmondani.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Jó. 19-én délelőtt még történt azért egy
szintén nem szokásosnak mondható esemény, mégpedig délelőtt az Országház épületében egy
találkozóra került sor Gyurcsány Ferenc és egyes rendőrségi, politikai és szakmai vezetők
között. Ön tud-e erről, ott volt-e, biztosította-e ezt az eseményt valamilyen szempontból?
Hiszen végül is a miniszterelnök mozgását feltételező eseményről volt szó.

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Nem vettem
ezen részt.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Tud-e erről, hogy egyáltalán volt-e ilyen?
Tehát Gyurcsány Ferenc találkozott az akkori országos rendőrfőkapitány-helyettessel, a
budapesti főkapitánnyal, Petrétei József miniszterrel, egy elég sajátos és érdekes találkozó
volt ez.

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Próbálok
emlékezni, de nekem nem jön be erről, nem emlékszem rá, elnézést kérek.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Nem szeretnénk kellemetlen helyzetbe hozni,
de tényleg, talán lehet, hogy érdemes lenne elkerülni egy olyan kellemetlen helyzetet, mint az
előbb történt, hogy nem emlékezett valamire, és előkerült egy jegyzőkönyv, ami részletesen
tartalmazta annak a találkozónak a tartalmát. Nyilván most nem azt értem ez alatt, hogy ön
esetleg ott volt, de hogy mondjuk ön akkori felelős őrezredi vezetőként, hogy nem tudott erről
a találkozóról, ami egy egész országot megrázkódtató TV-ostrom másnapján a miniszterelnök
és az akkori rendőrségi vezetés és rendészeti vezetés között zajlott, meglehetősen
életszerűtlennek hangzik.

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Így van, ez
valóban életszerűtlen lenne, ha nem tudtam volna róla. Mert nyilván, hogy a parlament
őrségállománya is az őrezred állományába tartozik, tehát eleve onnan tudhattam, és biztos
tudtam is, ha volt ilyen, csak még egyszer mondom, hogy nem emlékszem rá, ezért most így
nem tudok erre a kérdésre válaszolni.

ELNÖK: Lépjünk tovább az események kronológiájában. Az október 23-ára való
készülés már korábban megkezdődik. Ez a Köztársasági Őrezrednek milyen feladatokat



- 51 -

jelentett, és arra is kérem – ha emlékszik –, arról legyen szíves nyilatkozni, hogy a
miniszterelnök rendőri vezetőkkel mikor, milyen formában találkozott 22-én, illetve 23-án.

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: A 23-ára való
készülés kiemelt feladatot jelentett az 50. évforduló miatt. Vártunk közel 50 állam- és
kormányfőt, ugyanakkor a Kossuth téren – mint önök is tudják – a sátortábor fel volt verve,
ami kifejezetten nagy biztonsági kockázatot jelentett a nemzetközi rendezvényt illetően,
egyrészt az állami vezetők, külföldi állam- és kormányfők fogadása a Kossuth téren, másrészt
a koszorúzás miatt. Tehát az egyik rendezvényhelyszín a Kossuth tér volt, ezért
mindenképpen biztonsági kockázatot jelentett ez az esemény, ami zajlott a Kossuth téren.

Kezdeményeztem, hogy azt a rendőrség számolja fel, mert meggyőződésem volt, hogy
az törvénytelen állapot volt. Nyilván nem az én hatáskörömbe tartozott, de azt a választ
kaptam, hogy legfeljebb azt fogják megcsinálni, hogy átvizsgálják ezt a területet, ahol ezek a
sátrak vannak felállítva, hogy a közbiztonságra veszélyes eszközöket összegyűjtsék, tehát
hogy semmilyen kockázati tényező ne jelentkezzen. Szerintem már önmagában a jelenlétük is
kockázatos volt, mert az elmúlt időszakban többször előfordultak kiszámíthatatlan reakciók.
Azt, hogy a rendőri vezetés ebben az ügyben mikor döntötte el aztán, hogy kiürítik azt a
területet, nem tudom megmondani. Azt tudtam, hogy lesz tűzszerészi átvizsgálás.

A kérdésének arra a részére, hogy rendőri vezetőkkel mikor tárgyalt, találkozott a
miniszterelnök, nem tudok ilyen találkozóról, hogy arra sor került volna. A miniszterrel
találkozott, de hogy rendőri vezetővel találkozott volna, arról nincs tudomásom.

ELNÖK: Lenne önnek egyébként erről tudomása, ha találkozott volna?

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Ha a
Parlamentben történik, akkor igen. Ha a miniszterelnök ellátogat rendőri szervhez, akkor is
lenne, de hogy esetleg ezen kívül beszéltek-e, azt nyilván nem tudhatom.

ELNÖK: Most itt személyes találkozóról van szó.

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Személyes
találkozóról szerintem kellene tudnom. Nem tudom.

ELNÖK: Mert a volt miniszterelnöknek a nyilatkozata, hogy személyesen egyeztetett
október 23-án Bene Lászlóval.

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Elképzelhető,
hogy közvetlenül a vendégek érkezése előtt, amikor ott vártuk a vendégek érkezését, ott volt
Bene László is egyébként, akkor lehet, hogy szót váltottak, és ő ezt értette ez alatt a mondat
alatt.

ELNÖK: Ez az Országgyűlés épületében volt?

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Az
Országgyűlés épülete előtt. Amikor vártuk a külföldi vendégeket.

ELNÖK: Mert a miniszterelnöki nyilatkozat úgy szól, onnan a külföldi vendégek
kimaradnak, hanem hogy ő közvetlenül Bene Lászlóval az Országgyűlés épületében
találkozott.



- 52 -

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Nem
emlékszem rá.

ELNÖK: Nincs önnek tudomása róla. Akkor innentől már azt is fölösleges
megkérdeznem, hogy arról, hogy bármilyen utasítást a rendőrség számára adott-e a
miniszterelnök, arról nincs tudomása.

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Nincs.

ELNÖK: A műveleti területté nyilvánítással kapcsolatosan szeretném önt kérdezni. Ez
a jogban nem is létező fogalom a köztudatba Gergényi Péternek a Kossuth teret lezáró
határozata folytán került. Most túl azon, hogy jogszerű volt-e vagy jogellenes – még a bíróság
is a korlátlan időre való lezárást jogellenesnek találta –, elsősorban az merült föl kétségként,
hogy egy ’95-ös kormányrendelet szerint az Országgyűlés védelme a Köztársasági Őrezred
feladata, nem pedig a Budapesti Rendőr-főkapitányságé. Nem volt itt hatásköri összeütközés
önök között, hogy mit csinál Gergényi ott, amihez semmi köze nincs?

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: A 160/96-os
kormányrendelet, amely a Köztársasági Őrezred feladatait határozza meg, az ilyen tekintetben
pontatlan; csak azt írja elő, hogy védi ezeket a létesítményeket. De magában a hatásköri
rendben, ami a rendőrség hatáskörét, illetékességét szabályozza, abban ez nem került
rögzítésre.

ELNÖK: Végül is, amikor ki kellett fejteni, hogy mi az a műveleti terület, akkor ezt
úgy fejtették ki, hogy létesítménybiztosítási intézkedés. (Szabó Ferenc: Igen.) A létesítmény
védelméért meg nem a BRFK, hanem az Őrezred felel.

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Tekintettel arra,
hogy a Köztársasági Őrezred nem rendőrhatóság, és hatósági kényszerintézkedést nem
foganatosíthat, területet nem zárhatott, legalábbis az akkori szabályok szerint nem zárhatott le,
ezért kézenfekvő volt az, hogy a területi illetékes rendőr-főkapitányság vezetője jogosult
határozatot hozni adott esetben a terület lezárására. Akkori értelmezés szerint a Köztársasági
Őrezrednek az épület biztonságáért magáért, tehát a kaputól befelé volt joghatósága.

ELNÖK: Tehát a lépcsőről lelépve, ön úgy értelmezi, a létesítménybiztosítási
intézkedés már a BRFK-ra tartozik, és nem az Őrezredre, függetlenül attól, hogy egyébként az
ön állítása szerint is az Országgyűlés védelméről van szó.

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Az Országház
védelméről van szó. Az én álláspontom szerint hiányzott ennek a jogi szabályozottsága, hogy
konkrétan kinek mihez van hatásköre, ezért hozott határozatot Gergényi Péter a terület
lezárására.

ELNÖK: De egyébként itt most nem csak október 23-ára gondolok, hanem az ezt
követő időre is, amely februárban is tartott még. Ön egyetértett a Kossuth tér lezárásával?

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Általában igen.
De voltak időszakok, amikor nem feltétlenül volt indokolt.



- 53 -

ELNÖK: Én nem 23-át kérdezem, hanem hogy azt követően hosszú időn keresztül,
folyamatosan, megszakítás nélkül, az indokoltság külön vizsgálata nélkül, határozatlan időre.

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Egyrészt voltak
mindig demonstrációs bejelentések, meg akkor már, október 23-a időszakában, 23-a előtt és
azt követően már a titkosszolgálatoktól is kaptunk információkat, és abban különböző
biztonsági kockázatokra hívták fel a figyelmet. Ennek figyelembevételével is indokoltnak
tartottam a terület lezárását.

ELNÖK: Ezek milyen jellegű kockázatok voltak?

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Különböző
szélsőséges csoportok tevékenysége, hogy milyen eszközökkel rendelkeznek, milyen
információk vannak – általában ezek nem ellenőrzött információk voltak –, ami kifejezetten
veszélyt jelentett az épület és az ott működő országgyűlési képviselők biztonságára, ezért
indokoltnak tartottam, legalábbis a jelentések alapján.

Nyilván arra nem volt módunk, hogy ezeket az információkat konkrétan ellenőrizzük,
tehát hogy a valóságnak megfelelőek-e. A titkosszolgálatok sem úgy adták, hogy ez
ellenőrzött és abszolút biztos információ. De addig, amíg nem tudunk valamit kizárni, egy
biztonsági kockázatot, addig úgy kell kezelnünk, hogy az létező.

ELNÖK: Gaudi képviselő úr, parancsoljon!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ezt a kérdést vinném tovább. Kezemben van a
Civil Jogász Bizottság jelentése, a Kossuth tér lezárásával kapcsolatos részből idézek. „2006.
november 20-án került határozatlan időre meghosszabbításra a Kossuth tér lezárása.” Ugye,
ez volt az az esemény, amely többek között odavezetett, hogy aztán 2007 tavaszán a Fidesz-
frakció elbontotta ezt a kordont. A lezárás indokaként hivatkozott a határozat az ön akkori
levelére. Ön akkor meghatározott néhány indokot, ezt most idézem: „Az aktuálpolitikai
helyzet és a Kossuth tér, valamint környékére bejelentett demonstrációs törekvéseket” jelölte
meg ön biztonsági kockázatként, mindenféle egyéb, most említett, titkosszolgálati és egyéb
információ alapján. Hogyan kell akkor ezt értenünk? Hogyan kommentálja ezt most négy év
után?

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Nyilván, hogy a
titkosszolgálati információk minősített adatok, szigorúan titkos adatok, azokat egy ilyen nyílt
levélbe nyilvánvalóan nem lehet belefoglalni, ezért azokat nem tartalmazhatta. De én
természetesen azoknak az ismeretében írtam ezt a véleményt.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Igen, csak hát probléma az, hogy a
jogállamiság alapelvei szerint, amikor egy közigazgatási szerv – a rendőrség is az – hoz egy
határozatot, akkor ezt neki meg kell indokolnia. És nyilván azért kérdezték meg önt, hogy na,
nyilatkozzon ön mint a Köztársasági Őrezred vezetője, az objektum, az Országház védelméért
felelős személy, hogy valóban milyen okokat lát. Önnek kötelessége lett volna leírni ebben a
levélben azt, hogy valójában milyen kockázatok vannak. Hozzáteszem, nyilván önmagában a
tüntetések bejelentésére irányadó törekvések – finoman szólva is – komolytalan érvek, és ezek
abszolút mértékben elfogadhatatlanok.
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SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Ez a levél
bizonyára egy hosszabb levél, és nem tudom, hogy ez teljes egészében benne van-e ebben a
jelentésben.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A levél lényege ez; a levélnek egyetlenegy
lényege van: ezek a bizonyos folyamatos, kitartó demonstrációs törekvések szolgáltak akkor
az ön álláspontja szerint okául annak, hogy le kell zárni a Kossuth teret. Hozzáteszem
egyébként: az arányosság követelményének megfelelő más lezárási módot ön el sem képzelt?
Mondjuk, a kordonozás terjedelme, áteresztő pontok alkalmazása, egyebek. Hiszen a Kossuth
tér azért mindenkinek a tere, és szimbolikus tere a gyűléseknek, az ország közéletének, az
ezzel kapcsolatos tiltakozásnak a hagyományos terepe. Ön ettől nyilvánvalóan, nem
gondolom, hogy elvonatkoztatott, elvonatkoztathatott.

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: A kordonozás
vonalát nyilván nem mi határoztuk meg, hanem azt a budapesti rendőrfőkapitány határozta
meg. Mi csak adott esetben abban foglaltunk állást, hogy kell-e kordonozni vagy nem a mi
álláspontunk szerint.

ELNÖK: Révész Máriusz képviselő úr – utolsó kérdés.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): A magam sziklaszilárd meggyőződése, hogy politikai
támogatás nélkül a Kossuth teret így lezárni nem lehetett volna, és főleg nem lehetett volna
ilyen időre lezárni.

Amikor a levelet megírta, indoklással együtt, akkor politikai kérés ebben a témában
megfogalmazódott-e ön felé?

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Irányomban
sosem fogalmazódott meg politikai kérés.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Elképzelhetőnek tartja, hogy Gergényi Péter felé
megfogalmazódott ilyen kérés?

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Hát, én nem
hiszem. De én most ebben nem mernék határozottan állást foglalni vagy nyilatkozni. El nem
tudom képzelni; ha felém nem, akkor feltételezem, hogy Gergényi felé sem, de én nem tudom
megmondani.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Ha elképzelünk egy másik országot, mondjuk, legyen
Anglia, Franciaország, Németország vagy Ausztria, tehát bármelyik országot elképzelhetjük:
elképzelhetőnek tartja, hogy az ottani, bécsi, londoni, párizsi, római rendőrfőkapitány fogja
magát, és egy hatalmas területet lezár a parlament körül több hónapon keresztül, oly módon,
hogy ebben egyébként semmilyen politikai támogatás, semmilyen politikai egyeztetés nincs?
Életszerűnek tartja ezt a feltételezést?

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Jártam
Párizsban, ott abszolút lezárták az elnöki palota környékét, és ott pedig laknak emberek,
hónapokra-évekre.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Bocsánat, nem ez a kérdésem. Az rendben van, hogy
lezárják, akár még itt is. Azt kérdeztem, hogy a rendőrség ebben az ügyben, egy ilyen súlyú
ügyben politikai támogatás nélkül egy ilyen súlyú döntést ön szerint ezekben az országokban
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hozhat-e. Nyilvánvalóan az, hogy Párizsban le van zárva a környék, ez nem a párizsi
rendőrfőkapitány döntése alapján történt. (Szabó Ferenc: Hanem?) Tessék?

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Szerintem a
párizsi főkapitány döntése alapján történt.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Szerintem a politikai háttértámogatás egyértelműen
megvan.

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Az is lehet,
hogy a politika csak tudomásul vesz bizonyos dolgokat. Tehát nem feltétlenül kell ahhoz
tevőleges támogatás, hogy a rendőrség valamilyen intézkedést hozzon. Ha a politika
tudomásul veszi, akkor attól az még működhet.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Jó. Én továbbra is azt mondom, hogy nekem a
Kossuth tér lezárásával kapcsolatban is elég határozott és egyértelmű a meggyőződésem,
hogy politikai támogatás nélkül négy vagy öt hónapon keresztül… (Gaudi-Nagy Tamás:
Március 19-ig.) Októbertől március 19-éig, tehát közel fél éven keresztül egyébként a
Kossuth teret, a Parlament környékét nem lehetett volna lezárni. Remélem, hogy erre utaló
anyagok az elkövetkezőkben még rendelkezésünkre fognak állni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Kívánja kommentálni?

SZABÓ FERENC, az ORFK Köztársasági Őrezred volt parancsnoka: Ehhez csak
annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy azért azt önöknek is látni kell, hogy szeptember 18-a, a
TV-székház ostroma azért olyan megrendítő nyomokat hagyott a rendőrség vezetésében, hogy
tulajdonképpen már mindent feltételezhetett, hogy bárhol, bármikor ez bekövetkezhet.
Nyilván ez okozott egyfajta túlbiztosítást a későbbiek folyamán, ezt nem vitatom, de azért a
lehetősége ettől kezdve megvolt, és ez sajnos minden vezető gondolkodásában,
biztonságaiban jelen volt.

ELNÖK: Révész képviselő úr, egy mondat.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Itt a megrendítő erőre azért hadd hívjam fel a
figyelmet. Itt már a bizottsági ülésen a rendőrség belső jelentései is rendelkezésre állnak.
Hihetetlen mennyiségű rendőrszakmai hibát követtek el. A rendőrség annyira megrendült,
hogy nem a felelősöket vonta felelősségre, bocsátotta el, adott nekik fegyelmit, akik
egyébként felelőtlen magatartásukkal több száz rendőr sérülését okozták, hanem ezeket az
embereket előléptették, sőt egyébként a politika meg kitüntette.

Tehát azért elég furcsa a tanulságok levonására meg a megrendítő körülményekre való
hivatkozás, amikor épp a felelősök ahelyett, hogy feleltek volna, kitüntetést kaptak. Tehát a
tanulságot szerintem nem a Kossuth tér elkordonozásával, hanem mondjuk a budapesti
rendőrfőkapitány leváltásával kellett volna helyre tenni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen a megjelenést, viszontlátásra.
A mai utolsó meghallgatandó személlyel, Gulácsi Sándor rendőr ezredes úrral

folytatnánk a meghallgatást. Látom, hogy már jelen van, legyen szíves helyet foglalni.
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(Gulácsi Sándor helyet foglal az asztalnál. Szabó Ferenc visszaadja a részére átadott
jegyzőkönyvet, majd elhagyja az üléstermet.)

Köszönjük szépen a megjelenést. Gaudi képviselő úrnak adom meg a szót.

Gulácsi Sándor rendőr ezredes meghallgatása
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen, üdvözlöm, ezredes úr.
A bizottságunk mai meghallgatása során öntől a 2006 őszén lezajlott eseményekből

három eseménycsoport tekintetében szeretnénk kérdezni: a szeptember 18-ai TV-székház
ostrom, szeptember 19-20-a, a Budapest utcáin történt nagyszámú jogellenes rendőri
intézkedés, illetve október 23-a.

Az első a TV-székházzal kapcsolatos témakör. Itt egy rövid kérdésem
felvezetésképpen, hogy ön ekkor milyen beosztásban, milyen rendfokozattal szerepelt a
rendőrség állományában. Melyik rendőri egységnél, és egyáltalán szolgálatban volt-e ekkor,
és ha igen, akkor mi volt a feladata és a tevékenysége?

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: A TV-székház ostromának idején Gulácsi
Sándor rendőr ezredes voltam, a Rendészeti Biztonsági Szolgálat I. bevetési osztályának
voltam a vezetője, és ebben az időben szabadnapos voltam, budapesti lakásomon
tartózkodtam, amíg a riadót el nem rendelték.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Mi történt akkor? Mikor kapta a riadójelzést,
és ezt követően hogyan alakultak az események?

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Hogy mikor történt? Elnézést, de pontosan…
Éjfél körül, de lehet, hogy ide-oda 10 perc. Az a lényeg, hogy otthon néztem a televíziót –
pont a Hír TV-t néztem, hogy mik történnek… (Derültség.) –, és éjfél környékén kaptam,
hogy: a szolgálati helyére azonnal vonuljon be.

ELNÖK: Bocsánat, nem lepődött meg, hogy nézte a Hír TV-t, és még mindig nem
rendelik el a riadót?

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Tudja, elnök úr, én katonaember vagyok,
32 évig voltam csapatrendőr. Nekünk a szabadidőnket is mindig beosztják, és nem kell nekem
meglepődni. Parancsra tevékenykedünk szabadidőben is.

ELNÖK: Félreértés ne essék, ebben a kérdésben tényleg csak a véleményét tudom
kérdezni, hogy hogyan látta az eseményt.

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Ha arra kíváncsi, hogy mi játszódott le bennem.
Az, hogy megborotválkoztam, összekészítettem a dolgaimat, és feltételeztem, hogy rövidesen
riadót fognak elrendelni. Ez meg is történt, beültem a gépkocsimba, és 10 percen belül a
laktanyában voltam a szolgálati helyemen. Várható volt.

ELNÖK: Csak nem volt túl késői? Mert ahogyan nézzük itt az eseményeket, már
erőszakos eseményekre fél 11 előtt sor kerül az MTV-székháznál, 11-re már mindenkinek
egyértelmű hogy a rendőrség nem ura a helyzetnek, és ön nagyon pontosan mondta: 23 óra
55 perckor, tehát gyakorlatilag egy órával később rendelik csak el a riadót, a Rebisznél meg
még később.
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GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Tudja, elnök úr én nem rendelkeztem akkor
otthon olyan információkkal, hogy ebben a parancsnokaimat elmarasztaljam vagy türelmetlen
legyek, hiszen akik akkor a parancsnokaim voltak, mind hosszú tapasztalattal, régen
kinevezett jó rendőröknek tartottam, és biztos voltam benne, hogy tudják, mit kell tenni. Hisz
a Rendészeti Biztonsági Szolgálat Magyarország egyetlen csapatalakulata volt, és tudtam,
hogy ha szükség lesz ránk, akkor biztosan kérni fognak bennünket.

ELNÖK: Révész képviselő úr!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): A bizottság meg is állapította, hogy Majoros ezredes úr
és az egysége azon az éjszakán hősként viselkedett, tehát a legnagyobb elismeréssel…
(Közbeszólás.) Nem a bizottság, egyébként a bizottság több tagja ezt állapította meg, és
egyébként elismeréssel adózunk annak, hogy a rebiszesek önként kérték, hogy hadd menjenek
már bajtársaik segítségére. (Közbeszólás.) Mások is kérték, és egészen elképesztőnek tartjuk,
hogy az engedélyt erre nem kapták meg, vagy csak jóval később kapták meg. Gulyás
képviselő úr is arról beszél, elnök úr, hogy meglehetősen furcsa, hogy másfél órával a
szükséges időpont után rendelték el a riadót.

Csak az ön véleményét kértük, hogy nézte a Hír TV-t, látta, hogy a rendőröket ott
borzalmas módon faragják a tüntetők, és még mindig nincs semmi; már ön is érezte, hogy
előbb-utóbb menni kell, és akkor onnan még eltelik egy csomó idő, míg végre a riadót
elrendelik. Nekünk is – mint vizsgálóbizottságnak – ez a furcsa, hogy miért másfél órával a
szükséges után rendelték el a riadót.

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Hangsúlyozom, hogy nekem nem volt furcsa.
Én gondoltam, hogy ez fog történni, hogy beriadóztatnak bennünket. Ez meg is történt, és
elmondom, hogy én nem akartam, meg nem voltam abban a beosztásban, hogy a főnökeimnek
odatelefonáljak, hogy: ugyan főnök, nem kellene még? Hát én azokkal az információkkal nem
rendelkeztem. Én bíztam abban, hogy az állomány illetékes parancsnoka fogja tudni, hogy
mikor kell egy állományt riadóztatni.

ELNÖK: Ezt követően mi történt? Ön beült a kocsijába…

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Tíz percen belül bent voltam.

ELNÖK: A laktanyában?

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: A laktanyában. Közel lakok a laktanyához, és –
éjszaka, semmi forgalom – 10 perc múlva ott voltam, és ilyenkor van egy riadóztatási rend,
ennek keretében jártam el, az állományomat gyűjtöttem, gardíroztam, hiszen az állomány –
csak az I. osztályról beszélek – 86 százaléka vidéken lakik.

ELNÖK: A raktárosok ekkor már ott voltak? Hozzá tudtak jutni mindenféle
fegyverhez?

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Az alegységeknek, minden osztálynak vannak
saját szolgálatvezetőik. Ő is budapesti lakos, természetesen ő is beért rendes időben,
normaidőn belül, és olyan gond nem történt, hogy az I. bevetési osztály – csak a magam
nevében beszélek – anyagok, felszerelések hiányában bármit ne tudott volna megtenni. Én
nem a Rebiszről, hanem az I. osztályról beszélek, mert minden osztálynak megvan a maga kis
anyagi felelőse.
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ELNÖK: Az ön egysége bevetésre került-e, és ha igen, mikor került bevetésre?

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Mivel mi szabadnaposok voltunk, és az
állomány döntő többsége vidéken lakott, akik Budapesten tartózkodtak, vagy Budapesten
laktak vagy Budapesthez közel, azok, elnézést kérek, de most pontos számot meg nem fogok
tudni mondani: olyan két bevetésnyi egység előkerült a riadó elrendelését követően egy órán
belül. És azok azonnal szolgálatra jelentkeztek, velem együtt, tisztjeimmel együtt, és szükség
szerint azokat beosztották. Ilyenkor a csapatrendőri vezető, a közbiztonsági igazgató, jelen
volt ő is, műveletirányító, tetszettek mondani Majoros urat, ő is jelen volt, és az ő utasításaik
szerint ezt a két bevetésnyi egységet – egy bevetésnyi egységnél kis számban kell csak
gondolkozni – rendelkezésre bocsátottam, és ők kimentek.

ELNÖK: Ez hány órakor történt körülbelül? Vagy milyen állapotok voltak akkor a
TV-nél, amikor ők odaértek?

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Hány órakor történhetett…? Egy és kettő

között? De engedjék meg, hogy ezt pontosan ne tudjam – egy és kettő között valamikor.

ELNÖK: Ön személyesen megjelent ott vagy nem?

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Nekem személyesen nem az volt a feladatom.
Elég nagy számú egy osztálynak az állománya; nekem az volt a feladatom, hogy
folyamatosan érkeznek be a beosztottaim, azokat harcrendi elemekbe állítsam, mert nem úgy
van, hogy tizenkét ember egy csapat, hanem speciális feladatokat ellátó személyeket harcrendi
elembe kellett állítani. Tehát én akkor éjszaka a TV-székházhoz személyesen nem mentem ki.
Embereim folyamatosan.

ELNÖK: Köszönjük. Gaudi-Nagy Tamás!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Másnap, szeptember 19-én ön szolgálatban
volt?

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Én utána folyamatosan szolgálatban voltam.
Mindennap.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Nyilván, igen. Szeptember 19-én délután
tüntető tömeg érkezett az MSZP Köztársaság téri székházához. Az ön bekapcsolódásától
kezdve, kérem, mondja el a részvételét a Blaha Lujza tér környékén tartó rendőri
műveletekben, amelynek ön volt a parancsnoka hajnali 1 órától kezdődően.

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Én voltam az egyik parancsnoka.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Akkor ezt majd bontsa ki, mert a kezemben
levő jelentés szerint ön átvette a parancsnokságot hajnali 1 órakor.

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Egy fiatalabb, kevesebb tapasztalattal
rendelkező osztályvezetőtől, igen. De nem én voltam a parancsnok. Minden ilyen műveleti
munkánál vannak műveletirányítók. Mindig a műveletirányító a parancsnok, amikor több
egység egyszerre egy feladattal egy helyen dolgozik.
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Én azt szeretném akkor, ha elmondaná, hogy
ez az este az ön számára hogyan alakult; mi volt a tudomása a Köztársaság téri spontán
összegyűlő tömeggel szembeni rendőri fellépésről; és ezt követően, amikor már a helyszínre
érkezett az erőkkel, és átvette ezt a bizonyos parancsnokságot – vagy közösen gyakorolták a
parancsnokságot –, akkor mit tett és milyen események zajlottak. És különös tekintettel,
kérem, térjen ki arra, hogy a tömeg szétoszlatása után a rendőrség milyen stratégiával járt el,
amelynek nyomán nagyszámú személyt előállítottak.

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Mielőtt idejöttem, próbáltam végiggondolni az
eseményeket, hogy minél több dologra emlékezzek, mert az utóbbi napokban, amint a
médiában hallottam, nagyon sok volt a „nem emlékszem” meg „nem jut eszembe”, és
próbáltam elkerülni, hogy minél kevesebbszer kelljen ezt mondani, hogy nem emlékszem,
meg nem jut eszembe.

Ami erről a napról eszembe jut, az tuti, hogy szabad időnket töltöttük a laktanyában
azon az éjszakán, és riadószerűen kellett kimennünk az egységemmel a Köztársaság térre, de
ott már jelentősebb rendőri erők szolgálatot teljesítettek.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Bocsánat, hogy közbevetőleg próbálok
kérdezni, nem akarom megakasztani, csak konkrétan: tehát a Köztársaság térre érkezett ön
meg az alakulatával?

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Igen, a Köztársaság térre érkeztem meg, de
ekkor az állomány döntő többsége, amelyik előttem ott kint dolgozott, az már menetet hajtott
végre a Blaha Lujza tér kereszteződésében, ahol a 4-6-os villamos vonala és a Rákóczi út
találkozik. Amikor én a Köztársaság térre kiérkeztem az alegységemmel, annak az
állománynak a döntő többsége már útban menetet hajtott végre, és szinte ki is ért a
kereszteződésbe.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Tehát amikor megérkezett, akkor már nem
voltak ott tüntetők?

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Nem, tüntetők semmiképpen. Rengeteg
szolgálati gépjármű volt ott, de tüntetők nem.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ezt azért a jegyzőkönyv kedvéért, a bizottság
jelentését segítendő is jelzem most itt a jegyzőkönyvben, hogy ezen az estén teljesen más
stratégiát alkalmazott a rendőrség a tüntetés kezelésével kapcsolatban. Ugyanis a TV-székház
ostrománál választási gyűlésnek minősítették és így eltűrték az ott-tartózkodását a spontán
összegyűlt tömegnek, viszont itt, az MSZP székháza előtt összegyűlt körülbelül ezer embert
mint spontán, bejelentés nélkül összegyűlt tömeget távozásra szólították fel, és azonnal
kiszorították a Köztársaság térről. Ezt csak a jegyzőkönyv kedvéért szerettem volna
elmondani.

Kérem, onnét kezdve mondja el az eseményeket, amikor végül is ezt a bizonyos
parancsnokságot ön átvette, tehát a kiszorítási művelet, illetve harci műveletek elkezdődtek.

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: A közbiztonsági igazgató utasítására, hogy
vegyem át a feladatot, kimentem a helyszínre; ott a helyszínen műveletirányító tartózkodott és
számtalan osztályvezető, tehát velem azonos beosztású személyek. De mivel én voltam a
legmagasabb rendfokozatban, az adott beosztásban én tartózkodom legrégebben, ezért elvileg,
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a szabályzat szerint feljebbvaló vagyok, tehát a parancsnokságot az osztályvezetők irányítása
felett átvettem, valóban.

Amikor a Köztársaság térre értünk, elmondtam az előbb, mi nem tapasztaltunk
semmiféle olyan személyeket, akikkel szemben intézkedni kellett, és gyalogmenetet
hajtottunk végre, már nem járművekkel, a Blaha Lujza téri kereszteződésbe. De ekkor itt már
jelentős erőszakos cselekményeket tapasztaltunk. Erőszakos cselekmények alatt azt értem,
hogy ezres nagyságrendben voltak állampolgárok és százas nagyságrendben, nem tudom
pontosan megmondani, lehet, hogy több száznál is több rendőr, akiknek első látásra az volt a
feladatuk, hogy kereszteződés lévén, a tömeget próbálják szeletelni három irányba. Az volt a
rendőrség feladata, meg akkor már az enyém is, hogy törekedjünk arra, mert ott barikád volt,
ott égtek tárgyak…

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Bocsánat – hol volt barikád?

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: A Blaha Lujza téren, abban a kereszteződésben.
Ott kukák, székek, padok voltak, meg mindenfajta eszközöket égettek, gyújtottak, és valami
töméntelen mennyiségű üveget szétvertek. Azt nem tudom, honnan szerezhették össze. Ez
akkor derült ki, amikor több lónak – mert az igazgató úr a lovasokat is bevetette – sérülést
okoztak ezek az üvegszilánkok. Tehát nem az volt, hogy eltört egy üveg, vagy kettő vagy öt
vagy tíz, hanem nagy mennyiségű üvegszilánk került oda. De hogy ez konkrétan hogyan épült
fel, akkor én nagyon részletes jelentést írtam, úgy én, mint a műveletirányító, valamint az
azon a feladaton részt vevő összes osztályvezető. Abban benne van, biztos vagyok benne,
részletesen; azt meg nem tudom elképzelni, hogy önök nem olvasták el ezeket a jelentéseket,
mert biztos vagyok benne, hogy elolvasták, és abban nagyon részletesen benne vannak ezek a
dolgok.

Tehát az volt a feladat, hogy ezt a tömeget lehetőleg minél kisebb csoportokra osszuk
szét. A József körút felé lehetett, a Kossuth Lajos utca felé lehetett, illetve a Nyugati
pályaudvar felé lehetett oszlatni, szétválasztani ezt a tömeget – mindegy, milyen kifejezést
használok. Az a lényeg, hogy ezt a zömöt, akik nyilvánvalóan erőszakos magatartást
tanúsítottak, ez kétségtelen tény, ezeknek megpróbáljuk csökkenteni az erejét, és minél kisebb
létszámban legyenek egy helyen.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A lovas egység bevetését ön személyesen
tapasztalta, látta, vagy már az korábban megtörtént?

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Mikor odamentem, akkor láttam.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Hadd kérdezzem meg, mivel ez tényleg egy
elég emlékezetes pillanat volt, azt ön miképpen minősíti, hogy amikor ez a lovasroham
megindult a Blaha Lujza tér felé, és szétrebbentek az emberek, akik közül egyébként látható
módon nem volt mindenki erőszakos (Gulácsi Sándor: Igen.), mert egy tüntetés volt – jelzem,
a Magyar Köztársaság törvényei szerint lehet gyülekezést végrehajtani, még spontán módon
is, a strasbourgi bíróság gyakorlata szerint, már akkor is –, mikor szétrebbentek ezek az
emberek, és behúzódtak a Rákóczi út két oldalán a nagy boltívek alá, ezután, miután a
rendőrlovak túlszaladtak, mindkét irányban kettéváltak, és a védelemért behúzódott, és
egyébként menekülő emberekbe ezek a lovas oszlatóerők belegázoltak, belevágtattak. Ön
emlékszik egy ilyen eseményre, és ezt hogyan minősíti szakmailag?

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Az biztos, hogy az a helyzet elég félelmetes
helyzet volt. Az is biztos, hogy a lovasokat útba indították, feltételezem, hogy a szolgálati
elöljáróik. Az, hogy az oszlatásban drasztikusan részt vettek, tehát hogy nagy lelki hatást
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fejtettek ki a demonstrálókban is – a rendőrökben is –, az kétségtelen. Az is biztos, hogy ahol
volt a tömeg, előtte 5 méterrel nem álltak meg a lovasok, hanem oszlatták a tömeget. Az volt
azt hiszem az első rész, amikor a tömeget sikerült kétfelé választani, és egy jelentős része a
József körút irányába ment, a másik jelentős része pedig a Nyugati pályaudvar felé, és sajnos
a Kossuth Lajos utca felé nem nagyon ment senki.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Arra kérem, hogy a kérdésemre válaszoljon.
Tehát ki rendelte el azt, hogy a védelemre behúzódott emberekbe, akik összetömörödtek a
boltívek alatt, belegázoljanak az oszlató rendőrök, és válogatás nélkül kardlapozzák őket?

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Nem tudom, hogy ezt ki rendelte el. Egy biztos,
hogy én nem, és nem is tudom, hogy ilyent valaki elrendelhetett-e. De nem tudom, ki
rendelhette el.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Rendőrszakmai szempontból egyébként
helyesnek tartja, hogy egy már szétoszlatott és védelmet, menedéket kereső tömegbe
ismételten belevezénylik az oszlató, kardlapozó lovas rendőröket?

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: A lovasok bevetése rendőri szakmai
szempontból addig helyes volt, amíg a tömeg szétválasztására voltak hivatottak. Hogyha ilyen
történt, amit tetszett mondani, képviselő úr, hogy a passzív tömeget erőszakosan
bántalmazták, ha ilyen történt, természetesen ez nem szakszerű intézkedés.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm. Azért kérdezem önt többet erről,
mert valóban más még eddig nem volt a bizottság előtt, aki a szeptember 19-ei este operatív
irányításában részt vett rendőri oldalról, és tényleg kérem a megértést a bizottsági tagtársakkal
szemben, ígérem, hogy gyorsabb lesz a dolog.

A lovas rendőri egység létszámára emlékszik-e, illetve arra, hogy milyen állapotban
kerültek ki végül is ebből az összecsapásból a rendőrök, illetve a rendőrlovak?

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: A lovas rendőri egység felett nem diszponáltam,
a létszámukat hozzávetőlegesen tudnám mondani, de nem tudom, van-e értelme, hogyha
mondom, hogy volt ott vagy 20 ló, de nem tudom pontosan, mert nem az én irányításom alá
tartozik.

A közbiztonsági igazgató úr, illetve a műveletirányító irányításával dolgoztak ezek a
speciális egységek, ezeket bevetési osztályvezetők nem irányították, hiszen ezeknek is
osztályvezető volt a parancsnokuk.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Világos, köszönöm. Csak a jegyzőkönyv
kedvéért jelzem, hogy 15 ló vett részt, és mind a 15 ló, és több lovas is megsérült, tehát ez is a
szakszerűtlen bevetésre utaló körülmény.

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Ez biztosan így van.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Az oszlatás folyamatáról kérdezném. Tehát
három irányba oszlatták a Blaha Lujza téren összegyűlt tüntető tömeget. Mi volt végül is a
stratégiája és elképzelése önnek abban, hogy meddig tartson ez az oszlatás, és milyen
parancsot adott az oszlató rendőröknek, hogy tulajdonképpen mit kell tenni az oszlatott
emberekkel? Hiszen – és akkor itt azért a kérdésemben benne van az a jelenség is, amit
elmondok – nem az történt, aminek történnie kellett volna, hogy szétoszlatják a tömeget egy
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X pontig, és utána már láthatóan nem tekinthetők tömegnek és mennének a dolgukra, hanem
az történt, hogy az így szétmorzsolt kisebb csoportokat, amelyek kapualjakba húzódtak vagy
különböző más utcákba keveredtek, ezeket bizony nagyon kemény és erőszakos eszközökkel
begyűjtötték, ott a helyszínen sok esetben megverték, súlyosan bántalmazták, majd pedig
majdnem hogy válogatás nélkül, aki azon a környéken utcán járkált, az bizony belekerült ebbe
a fűnyírásba.

Tehát erre vonatkozóan önnek volt-e valamilyen instrukciója – alárendelt
parancsnokoknak –, hogy hogyan kell az oszlatás során eljárni, mi az elérendő cél és belefér-e
az, amit az előbb elmondtam.

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Egy mondatot előre, hogy mint az előbb
elmondtam, azt a műveletet természetesen nem én irányítottam, hiszen ott műveletirányító
tartózkodott, de magában a tömegoszlatás vezénylésében tevőleges parancsnoki utasításokkal
bírtam, így van.

Tehát mi volt a feladat? Az volt a feladat, hogy az a tömeg a lehető legtöbb részre –
mint mondottam, a körülményeket figyelembe véve három részre – szét legyenek osztva, mert
minél kisebb egy tömeg, annál könnyebb kezelni. Két részre sikerült, mint mondottam, a
Kossuth Lajos utca irányában nem ment a tömeg, hanem a Nyugati pályaudvar felé mentek,
illetve a József körút felé ment a tömeg nagy része. Az volt a feladat, hogy onnan a területről
minél egyszerűbb eszközökkel, kiszorításos, szeletelési módszerrel eltávolítsuk a tömeget
abból a központból, és természetesen ilyen utasítást nem adhattam, hiszen senki nem adhat
ilyen utasítást, hogy törni, vágni, ütni, csapni embereket, mert minden alegységnek, tehát egy
osztálynak van több alosztálya, minden alosztálynak vannak parancsnokai – tisztek –, a
tisztnek vannak csoportvezetői, zászlósok. Tehát azokat a kis szervezeti egységeket mind a
csoportvezetők irányították. A rádióhullámokat – három rádióhullám működött abban az
időben – végig tetszettek hallgatni. Nekem, mivel akkora volt a terület, akkor egyértelműen ki
lehet belőle venni, hogy utasításokat csak rádión sikerült adni, hiszen a személyes
kontaktusnak lehetősége sem volt a zaj, a tömeg, a terület nagysága miatt. Tehát rádión adtam
a szakaszparancsnokok, alosztályvezetők felé az utasításokat, azok pedig mozgatták a saját
egységeiket. De hát ilyen utasítást egyszerűen lehetetlen adni, hogy ütni-verni, hát nincs ilyen.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Akkor azt hadd kérdezzem meg, hogy végül is
milyen utasítást kaptak ezek az oszlató csapatok. Tehát meddig kell oszlatni? Gyakorlatilag
mi az a fizikai pont, mi az a magatartási mód, amikor már nem kell oszlatni azt az
embercsoportot, akik láthatóan – vagy azért, mert véletlenül odakeveredtek, vagy azért, mert
akár a tüntető tömeg része voltak – már nem tanúsítanak ellenállást? Tehát mi volt az
instrukció? Milyen utasítást adtak?

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Az volt az instrukció, hogy – mint ahogy
elmondtam – végül is kétfelé választottuk a csapatot. Utána folyamatosan mozgó sorfallal,
technikai eszközökkel kísérni ezeket a csoportokat, a felszólító kocsik folyamatosan az előre
elkészített… Mert vannak műveleti tervek, a műveleti terv része az, hogy az állományból van
egy felszólítókocsi-vezető, aki a szakszöveget folyamatosan mondja a tömegnek. Tehát a
felszólítás a törvény nevében, másodszorra, harmadszorra, közben felajánlanak útvonalakat,
hogy melyik irányban javasoljuk elhagyni a területet. Tehát az volt a tematika: szétválasztani,
és utána folyamatosan hangosbeszélőn felajánlani nekik azt a lehetőséget, hogy hagyják el a
területet, fejezzék be a csoportosulást, és menjenek el arról a területről. Nem akarom már
mondani ezt a műveleti területet, mert ez mindenkit idegesít.
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Akkor ön mivel magyarázza mégis azt, hogy
mindegyik oszlatási irányban tömegesen került sor arra a jelenségre, amit már az előbb
elmondtam, és nem ismétlem meg? Tehát magyarul aránytalan, szükségtelen módon vontak
intézkedés alá embereket, akik már ott semmilyen erőszakos tevékenységet nem fejtettek ki,
és egyáltalán nem is voltak összefüggésbe hozhatók a tüntetés eseményeivel.

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Én azzal magyarázom, hogy ilyen utasítást nem
kaptak, hogy törvénytelen, szakszerűtlen intézkedést kövessenek el, ez biztos, hiszen ez
könnyen visszaellenőrizhető, akár telefonon, akár rádiókon…

ELNÖK: Az egyes rendőrök részéről ez egy bosszúszerű fellépés lehetett a TV-
székház ostroma után?

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Bosszú?!

ELNÖK: Igen.

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Nem tudom, hogy akkor… – de jó, rendben van,
válaszolok rá. A rendőrök olyan stressz alatt voltak, olyan lelki hatás érte őket, hogy én nem
hiszem, hogy itt bosszúról szó lehetett. Én a magam nevében beszélek meg az én közvetlen
parancsnoktársaim… Bosszú? Hát nem…

ELNÖK: Félreértés ne essék; feltételezzük, hogy én most elfogadom azt, amit ön
mond, és eleve ön nem a földön harcolt, ön nem az őrizetbe vételekben vett részt, hanem ön
irányított egy műveletet. (Gulácsi Sándor: Igen.) Ugyanakkor ott vannak azok a közrendőrök,
akiket az előző este a TV-székháznál brutálisan bántalmaztak, sőt legyünk őszinték, őket meg
rajtuk keresztül a magyar államot is megalázták azzal, hogy egy erőszakos felkelői csoport a
magyar rendőrséggel szemben, ha nem is könnyedén, de viszonylag rövid harc után elfoglalta
a TV-székházat. (Gulácsi Sándor: Igen.) Ha egy lelki vagy motivációs folyamatról beszélünk,
akkor ezt követően ők másnap, túl azon, hogy nyilván volt ott egy irányítás, ahol kaptak
valamilyen utasításokat, de amikor az őrizetbe vételekre sor került – tömegesen, ma már
dokumentáltak ezek az esetek –, akkor iszonyatos kegyetlenséggel léptek fel a rendőrök.

Én azt is megkérdezem, hogy ön látott-e ilyen esetet, meg hány ilyen esetet látott, de
arról a motivációról, ami a rendőrségen belül vagy az egyes rendőrökben végigmehetett, tud-e
valamit, vagy tudja-e ezt valamivel magyarázni; végbemehetett-e ilyen egyáltalán?

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Az, hogy ott szolgálatot teljesítő rendőrnek az
lett volna az elgondolása, hogy ő most bosszút áll, én nem hiszem, hogy ilyen
megtörténhetett. Egyet magamban mindenképpen, társaimmal végiggondoltunk, és
eligazításon beszéltünk róla, hogy kerülni kell annak a lehetőségét, hogy még egyszer
belekeveredjünk, csapatrendőrök ilyen szakszerűtlenségekbe, mint ami volt a TV-székháznál,
hogy sorban sérültek meg emberek, sorban szakszerűtlenül, hiányosan… Nekünk nem volt
ilyen gondunk, mert nem voltak hiányosak a ruháink; nekünk lelki táplálékunk volt azzal,
hogy mi valószínűleg azokat a sérüléseket nem szenvedjük el, hiszen megfelelő
védőfelszereléseink voltak. Sőt mi ki is voltunk képezve, nem úgy, mint a megyei századok.
Tehát én nem hiszem… Mi törekedtünk arra, hogy kínosan szakszerűen, viszont hatékonyan
járjunk el, és nem hiszem, hogy a bosszú vezérelt volna. Egy normális embert a bosszú nem
vezérel ilyenkor, mert túl nagy volt a médiajelenlét, minden túl nagy volt; itt simán le lehet
bukni annak, aki összevissza csapkod a gumibotjával vagy akármivel.
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ezredes úr, ezt nyilván ön sem gondolja
komolyan, hiszen 150 embert állítottak elő ezen az éjszakán, és ezen, ahogy említette, bosszút
nem tartalmazó fellépések nyomán keletkeztek olyan sérülések, amelyeket fényképek
örökítettek meg; mindjárt mutatok is majd kettő ilyet, és kérem a véleményét, hogy ezek az
emberek vajon hogyan kerülhettek ilyen állapotba a Blaha Lujza téren és környékén
szeptember 19-én.

De hadd kérdezzem már meg, főleg az előállítással kapcsolatban. Ilyen nagy létszámú
előállítás ön szerint elképzelhető anélkül, hogy központi parancsot kaptak volna ezek az
egységek, hogy kérem, gyűjtsenek be minél több embert? Nagyon jól tudjuk, hogy a
végrehajtó rendőri állomány utál előállítani (Gulácsi Sándor bólogat.), hiszen azzal iszonyú
mennyiségű adminisztráció jár. (Gulácsi Sándor: Így van.) Ez nagyon kellemetlen dolog;
bilincset kell alkalmazni, jelentést kell írni; rettenetesen kellemetlen. (Gulácsi Sándor
bólogat.) Ehhez képest ezek a rendőri alegységek, egymástól függetlenül, szisztematikusan, ki
kell mondanunk: vadásztak az emberekre, és ennek nyomán 150 embert előállítottak
rendőrségi fogdába.

Én most meg is mutatnék két ilyen intézkedésről szóló képet. Az egyik egyébként,
nevesítem is, az Udvardi Attila nevezetű urat ábrázolja, a Blaha Lujza tér és Kerepesi út
közötti Rákóczi úti szakaszon hazament volna élettársával Kerepesi úti lakásába. A rendőrök
támadásnak értékelték ezt, rátámadtak, berántották a sorfal mögé, három bordáját eltörték;
utána mentőautóba került, még a mentőből is kirángatták a rendőri állomány egyes tagjai, és
folytatták a bántalmazást, utána a kínzására került sor a fogdában. Az őellene bántalmazással
fellépő rendőrök büntetőügyében két év után, a héten, most hétfőn került sor az első
tárgyalásra.

A másik kép pedig két fiatalembert ábrázol – mindjárt odamegyek és megmutatom –,
akiket végigvertek a rendőrök ott a környéken, de otthagyták vérbe fagyva őket, műanyag
szíjbilinccsel megbilincselve; ezt megmutatom, és kérem a véleményét. (Odamegy Gulácsi
Sándorhoz, és kinyitva elé teszi a fényképeket tartalmazó könyvet.)

Ő Udvardi Attila. Hogyan kerülhetett ez az ember ilyen állapotba ön szerint? Arányos
és szükséges volt-e a rendőri intézkedés vele szemben?

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Ezen az látszik, hogy ez az ember már
magatehetetlen, tehát ez már nem támad, ezt már leküzdötték, testi kényszerrel, két rendőr
fogja.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A nadrágja le van teljesen húzódva, a
bokájáig, és eszméletlen állapotban van.

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Erről csak az látszik, hogy két rendőr testi
kényszerrel fog egy olyan embert, aki már nem aktív.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Hogyan kerülhetett ilyen állapotba? Ön
szerint ez szakszerű és szükséges rendőri intézkedés következménye lehetett?

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Képviselő úr, ne haragudjon, én erre nem tudok
önnek válaszolni.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Jó, rendben. Mutatom a másik képet: itt van
két fiatalember, megverve, vérbe fagyva, megbilincselt állapotban.

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Itt a földön?
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Így hagyták őket, igen. A Blaha Lujza tér
környékén.

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Ebből, ugye, nem látjuk, hogy van-e körülötte
rendőr. Itt az látszik, hogy magára van hagyva ez a két ember. Az egyik fogja a fejét a
kezével, ugye? (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Igen.) Ez valószínűleg fél; a másik passzív. Ezekkel
szemben már biztos, minimum testi kényszer és bilincshasználat történt. Az, képviselő úr,
hogy ennek most mi az oka, ebből így…

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): De hogyan hagyhatták így ott őket?

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Ha otthagyták őket, az baj. Csak most ebből a
képből az nem derül ki, hogy otthagyták-e őket; de ha így a környékben sehol nincs egyetlen
szál rendőr sem, és itt maradtak egyedül, az baj. De ebből nem látszik az, hogy otthagyták
őket. Ebből az látszik, hogy két ember ott fekszik.

ELNÖK: Világos. Akkor most 2006. október 23-ára térünk át, és Révész Máriusznak
megadom a szót.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Én is ennyit akartam mondani; szerintem ezen a témán
kár tovább időzni. Bírósági ítéletek mutatják, hogy itt néha a rendőrség aránytalanul lépett fel;
ebben nyilván nem is tudunk ezredes úrhoz további kérdéseket feltenni. Itt más adatok
vannak, úgyhogy azt akartam javasolni, hogy menjünk október 23-ára.

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Képviselő úr, ez előtt engedjenek már meg egy
mondatot!

ELNÖK: Parancsoljon!

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Azt azért még véletlenül se gondolják, hogy az a
rendőr, aki szakszerűtlenül, jogszerűtlenül, igazságtalanul bánt állampolgárokat, azokat
bármikor is védik a parancsnokaik! Hiszen a parancsnokoknak nem érdeke az, hogy saját
maguk is befektessék magukat egy olyan helyzetbe. Soha nem mondtuk azt, hogy… Akire
rábizonyítják. Az ügyészek, mindenki tudja, ha bizonyítékok vannak, ha olyan adatok, olyan
tanúk vannak, az biztos, hogy a rendőröket felelősségre vonják, és ezzel nekünk semmi
bajunk.

ELNÖK: Mindannyian szeretnénk erre reagálni, de Révész Máriuszt illeti a szó.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Talán mint érintett, tudnék erre részben személyesen
reagálni. Ez elméletben így van, ahogy ezredes úr elmondja; a gyakorlatban azért nincs így.
Sőt, az az én személyes tapasztalatom is, és nagyon sok más ügyben is az a tapasztalat, hogy a
rendőrök sem egymásra, sem a parancsnokukra, sem a parancsnokok az állomány tagjaira
nem vallottak.

Bizonyos tekintetben én értem azt a motivációs helyzetet, tehát az erőszak erőszakot
szül; hihetetlen sok rendőr megsérült, másnap mindenkiben, ha rendőr lennék, másnap
bennem is, hogy mondjam…, éreztem volna, hogy itt valaminek történni kell. Az a baj, hogy
itt tényleg túlszaladtunk, nagyon súlyosan túlszaladtunk ezeken e helyzeteken. És tényleg úgy
van, hogy szerintem a rendőrök az ezt követő vizsgálatok során további bűncselekményeket is
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elkövettek, hiszen valószínűleg mindenki tudta a rendőrök közül, hogy kik voltak közülük
azok, akik olyan erőszakos cselekményeket követtek el, amit nem lett volna szabad, és akik
nem követtek el ilyeneket, azok sem vallották be, parancsnokaik sem. Viszont ezen a részen
túl vagyunk, és nagyon sok adat hangzott el már ezzel kapcsolatban, úgyhogy nem gondolom,
hogy itt a parancsnokot kell konkrétan további egyedi ügyek kapcsán kérdésekkel ellátni.

Az lenne a kérdésem, hogy október 23-án mi történt, mi volt az ön feladata, mikor
került szolgálatba, hol látott el feladatot, és utána ezzel kapcsolatban lennének kérdéseim.

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Amit most tetszett kérdezni, erre körülbelül egy
napig lehetne válaszolni, de az, hogy szolgálatban voltunk, hát folyamatosan szolgálatban
voltunk 18-ától. Tehát melyik időszakra?

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Október 23-án, mondjuk reggel megkezdődött a
Kossuth tér kiürítése, onnantól kezdve 23-án hol volt, milyen feladatot kapott?

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: 23-án nagyon korán volt még, nem tudom
pontosan, talán 02 óra környékén, nem tudom pontosan, elnézést kérek, amikor – biztosan
tudják azonosítani – annak a tábornak a kiürítése volt, amikor a Kossuth téren táboroztak. Ott
a Rendészeti Biztonsági Szolgálat jelentős erőkkel felvonult, természetesen a BRFK
vezetőjének az irányításával, és ott részt vettünk annak a térnek a…, hát kiürítésében.
Mindegy, milyen szót használok, az a lényeg, hogy fel kellett számolni a sátorozó
demonstrálókat, és ott jelentős mennyiségű – csak nem akarom ismételni, mert hallottam,
hogy itt már beszéltek a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről, azokat el kellett
különíteni, a sátrakat, embereket meg kellett priorálni, hogy van-e valakivel olyan gond
esetleg, hogy körözik, vagy mit tudom én. Tehát…

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Tanúsítottak-e jelentős ellenállást?

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Jelentős ellenállást nem.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Ezek szerint békésen sikerült kiüríteni a Kossuth teret?

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Szerintem, mikor látták, hogy jelentős rendőri
erő van, az is befolyásolhatta őket – gondolom én –, de nem voltak jelentősebb atrocitások.
Tehát nem kellett elővenni a gumibotokat, meg nem kellett nagy dolgokat csinálni, szinte
jogkövető állampolgárok voltak. Szinte.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm szépen, ezt mi is így tudjuk, akkor menjünk
tovább.

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Igen. Akkor utána azt hittük, hogy pihenhetünk,
és bevonultunk – a magam osztályáról beszélek, az I. bevetési osztályról – a laktanyába, hogy
megkezdjük a pihenőnket, nem tudom pontosan, talán 4 óra felé. Aztán 6 órakor
beriadóztattak bennünket, hogy újra ki kell jönni a városba. Mint utólag hallottam, és önök is
feltételezik, valószínűleg az a tömeg, amelyiket a Kossuth térről eltávolítottunk, azok utána a
város különböző részein csoportba verődhettek, és ezeket kellett figyelemmel kísérnünk.
Vonulgattak különböző irányokba, órákig.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Igen, ezt mi is így tudjuk, és még azt is hallottam a
vonulásokról, hogy mentek a Corvin közbe, máshova (Gulácsi Sándor: Igen.), hogy a
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rendőrséggel folyamatosan kapcsolatban voltak, és amikor a rendőrség meghatározta, hogy
milyen irányban menjenek tovább, akkor általában a tömeg engedelmeskedett, és azon az
útvonalon közlekedtek, amit a rendőrség javasolt a számunkra.

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Ez döntő többségében így volt. Magam is
irányítottam ott osztályt, sőt többet is, és ez valóban úgy volt, nem is értettem, mi az oka, mert
különösebb atrocitás nem volt. Tehát nem kellett keménykedni, komolyabb kényszerítő
intézkedéseket nem kellett bevetni, hanem valóban – nem tudom, nem jól hangzik – ilyen
fárasztásos művelet volt, vagy nem tudom, mi volt ez…

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Szerintem csak annyi, tehát félreérti a helyzetet, hogy
próbálták megünnepelni a forradalom 50 éves évfordulóját, és nem gondoltak arra, hogy
küzdeni fognak a rendőrökkel. Tehát nagyjából ilyen viszonylag egyszerű magatartás lehetett.
(Gulácsi Sándor: Hát, lehet.) És ez egészen addig nagyjából egyébként így volt, amíg a
reggeli megállapodás szerint, tehát egy-két kisebb atrocitás volt, de döntően a tömeg akkor
ütközött össze délután a rendőrökkel, amikor megpróbáltak a reggeli megállapodás
értelmében visszajutni a Kossuth térre. Tehát reggel szóban olyan egyezség született, hogy ha
az állami ünnepség lezárult, elmennek a delegációk, az 50 delegáció elhagyja a Kossuth teret,
és azt követően vissza lehet menni a Kossuth térre.

Elindultak, azt hiszem, akkor éppen már a Corvin közből jöttek vissza, az Alkotmány
utcára befordultak, és innen kezdődtek a délutáni események, hogy miközben úgy volt
tájékoztatva a tömeg, hogy visszamehetnek, egész nap békésen vonultak, itt hirtelen
kordonokba és rendőrökbe ütköztek. Itt aztán elszabadult az indulat, feldöntöttek két kordont,
ezt követően verbálisan mondtak egy-két dolgot, majd a rendőrök megtámadták őket.

Tehát nagyjából a tüntetők szempontjából így néz ki a történet. Azt kérdezném, hogy a
rendőrök szempontjából hogyan néz ki ez a történet.

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Képviselő úr, amiről most beszélt, ezen rész
alatt én az állományommal tartalékban voltam, pihenőt tartottunk, és ilyen megállapodásról
meg vonulásokról nekem nem voltak információim. Hiszen valamikor kellett volna egy kicsit
pihenni, és akkor én az állományommal nem láttam el szolgálatot. Amit most mondott, ez
időszak alatt.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Rendben van. Tehát 3 órakor a tömeg, amely egész nap
békésen, a rendőri instrukciókat is figyelemmel kísérve vonulgatott, beleütközött a sorfalba.
Itt kitört a ribillió. Gondolom, ezt követően, mikor 3-kor megkezdődtek az összecsapások,
kellett hogy riadóztassák önöket.

Akkor azt kérném, mesélje el, hogy miután önöket riadóztatták, utána hogyan történt,
hova mentek, mi történt.

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Természetesen a rádióhálón hallgattuk a
történéseket, hiszen nem úgy volt, hogy lefeküdtünk aludni, mert a pihenőn ott volt a
kocsikban lent a rakparton, csak tartalékban voltunk. A rádióhálón hallottuk, hogy történnek
dolgok, és amikor a műveletirányító az én osztályomat mozgósította, hogy vonuljak
állományommal a Bajcsy-Zsilinszky úton, mert az ott szolgálatot teljesítő csapaterők
megkezdték az Arany János utca irányába – már szinte ott, a metrómegálló környékén, az
Arany János út irányába – a tömeg szorítását a Deák… tehát a Blaha… a Bajcsy-Zsilinszky
úton, és akkor csatlakozzak a többi csapatszolgálati osztályhoz. Ez, mire én felvettem az
arcvonalat a többi bevetési osztállyal, ekkorára pár 10 méter híján elértünk a József Attila út–
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Andrássy út vonalában a Bajcsy-Zsilinszky úton. Ekkor ott több bevetési osztály tartózkodott,
álló helyzetben.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Még egy pillanatra szeretnék visszaugrani az időben.
Tehát az én tudomásom szerint a rendőrség az Alkotmány utcából kiszorította a tüntetőket a
Bajcsy-Zsilinszky útra. (Gulácsi Sándor: Igen.) Ekkor a rendőrség megállt, és Pigler százados
– ezredes?...

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Pigler alezredes úr.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): …azt jelentette, hogy viszonylag nyugodtak a
kedélyek, a tüntetők 25-30 méter távolságra állnak a rendőröktől, és azt javasolta, hogy a
tömegoszlatást ne folytassák a Bajcsy-Zsilinszky úton. Már csak azért sem, mert a másik
irányban, az Astoria, a Deák tér felé ott van a Fidesz-nagygyűlés.

Ezt követően Pigler alezredes urat felszólították, hogy a Bajcsy-Zsilinszky úton
folytassa a tömegoszlatást. Ez bennem mindenképpen – amikor olvastam az anyagokat –, de
nemcsak bennem, a tegnap meghallgatott honvédelmi szakértőben is komoly kételyeket
ébresztett, hogy ez jó döntés volt-e, hiszen a Bajcsy-Zsilinszky úton gyakorlatilag azokat az
embereket, akikkel összecsaptak, épp egy sokkal nagyobb tömeg irányába kezdték szorítani.

Ekkortájt érkezett ön oda, tehát…

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Képviselő úr, amint most mondta, amikor
kifordultunk a Bajcsyra, és önök szerint érthetetlen okok miatt a Deák tér irányába szorították
a tömeget, hát én nem vagyok, nem voltam akkor olyan beosztásban, hogy ezt én döntsem el.
Én akkor még tartalékban voltam, akkor mozgósították az állományunkat, és volt egy BRFK-
törzs, tudomásom szerint a Kossuth téren tartózkodott, ők irányítottak minden csapatszolgálati
egységet. És mivel csapatszolgálati egységről van szó, csapatszolgálati feladatról, ez nem
arról szokott szólni; az alparancsnok – például én is, mert egy osztályvezető az alparancsnok a
főkapitányhoz képest – tehet javaslatokat, hát a főkapitány nagy valószínűséggel ezt nem
fogadta el. De ezt mi nem tudjuk megvitatni a feladat során, hogy kinek van igaza. Itt kapunk
utasításokat, parancsokat, ezt a végrehajtó állománynak végre kell hajtani. (Közbeszólások a
hallgatóság körében.)

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Egyértelmű, hogy itt nincs demokrácia, a rendőrség
egy hierarchikus szervezet. Ezzel együtt, azt kell mondjam, így kívülállóként semmiképpen
nem tűnik logikusnak, illetve illogikusnak tűnik, hogy ott van egy százezres tömeggyűlés –
lehet, hogy nyolcvanezres –, néhány ezer emberrel összecsap a rendőrség, mindenképpen
töredékével, majd fogja magát a rendőrség, és elkezdi abba az irányba szorítani az embereket,
ahol egyébként hússzor annyi ember található.

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Képviselő úr, ehhez. Igaz, akkor még nem én
voltam a parancsnok, de információim vannak róla, hogy Pigler alezredes úr ugyanúgy
alkalmazott felszólító kocsit, mint én, és amikor megkezdte a kiszorítást a Bajcsy-Zsilinszky
úton, a Deák tér irányába, a felszólító kocsin folyamatosan hangzottak el a felszólítások és a
javasolt útvonalak, hogy nem feltétlenül kell a Deák tér–Astoria irányába haladni, hanem a
Bajcsy-Zsilinszky utat több út keresztezi, és folyamatosan felajánlották, hogy lehetőleg a
tömeg elhagyhatja más irányban is a területet. Tehát én most Pigler Pista nevében nem akarok
nyilatkozni, de…
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RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Világos. Ezzel együtt annyit még hadd tegyek hozzá,
hogy az anyagokból az is kiderült, hogy a Bajcsy-Zsilinszky úttal párhuzamos úton is normál,
rendőr szakmai szempontból együtt haladt a rendőrség. Tehát nem az volt, hogy a Bajcsy-
Zsilinszkyn mentek, hanem a szomszédos utakon is.

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Nekem erről nincs információm.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Pedig így volt; a szomszédos utakon is mentek. Ezzel
együtt mindenképpen, mondjuk, a legegyszerűbb az lett volna, ha a rendőrség a Fidesz-
nagygyűlés, illetve ezen emberek közé állt volna, és például a Nyugati irányába kezdték volna
tolni az embereket. Nem így látja?

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Énszerintem, habár természetesen nincs
információm, de énszerintem, ha a főkapitánynak lett volna elég ereje, akkor nagy
valószínűséggel ezt az ön által elmondott, teljesen logikus megoldást választotta volna, hogy
lezárta volna a Bajcsy-Zsilinszky utat, ahol tudja, ha lett volna akkora rendőri ereje, és akkor
nem mentek volna az Astoria irányába. Szerintem Gergényi azért van annyira tapasztalt
rendőr, hogy ha elég embere lett volna, akkor ezt meglépte volna.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): A TV-székház ostroma után mi már mindenben
kételkedünk, ott elég sok olyan információnk volt. Viszont ha itt nem volt elég ember ehhez,
akkor, amikor az Alkotmány utcából kiszorítják az embereket, nem kellett volna ott megállni,
ha nincs erőszakos cselekmény? Mert akkor nem biztos, hogy annyi tüntető elindult volna a
Fidesz-nagygyűlés irányába. Tehát ha a rendőrök nyomják abba az irányba, akkor mennek; ha
nem, akkor lehet, hogy ott maradtak volna, farkasszemet néztek volna a rendőrökkel, de
ebben az esetben nem eszkalálódik a helyzet október 23-án.

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Képviselő úr, ön szerintem is jól látja, hogy ha
nem nyomtuk volna…, tehát ha a tömeg nagy része nem a Deák tér felé ment volna, akkor
nem lettek volna annyian az Astoriánál; ez persze, hogy így van. Csak mi ott, amikor egy
bevetési egységet irányítunk, nem rendelkezünk olyan információkkal, hogy a főkapitány
helyett döntéseket hozzunk. Mint ahogy ön is mondta, Pigler úr azt javasolta, hogy álljunk
meg. Na most azt, hogy miért nem álltunk meg, ezt a kérdést szerintem egy osztályvezető

nem fogja tudni megválaszolni, mert döntési joga sincs, információi sincsenek, meg hát nem ő

a parancsnok.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Igen; mi is ezt szeretnénk megtudni. Ezt próbáljuk
kideríteni, hogy olyan lépések történtek, amit a honvédelmi szakértő sem ért, laikusként mi
sem értünk, a rendőrségi szakértők sem értik. Valamelyikük hogyan is nevezte ezeket a
helyzeteket?

ELNÖK: Paranormális.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Paranormális helyzeteknek és paranormális
döntéseknek nevezte valamelyik szakértő, akit meghallgattunk. A bizottság valakitől szeretne
magyarázatot kapni, hogy ez miért történt így.

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Képviselő úr, én biztos vagyok benne, hogy
Gergényi úr van olyan tapasztalt, hogy simán… Erre neki kell tudni a választ, és biztos
vagyok benne, hogy ha ezt megkérdezik tőle…
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RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Kérdeztük, kérdeztük, de nem nyertünk.

ELNÖK: Ő vagy nem emlékszik, vagy pedig az ő véleménye végső soron úgy
foglalható össze, hogy a rendőrség ennyire volt képes. Ehhez képest mi meghallgattunk még
más dandártábornokokat, rendőrségi szakértőket, ők pedig világosan elmondják, hogy a
rendelkezésre álló rendőri erővel meg lehetett volna védeni a TV-székházat; azt is elmondják,
hogy az oszlatás iránya teljesen szakszerűtlen volt; egyébként az Ignácz- és a Papp-
jelentésekből, ahol szintén rendőr dandártábornokok vettek részt, is ez derül ki. Tehát az,
hogy azt mondja, hogy Gergényi biztosan meg tudta volna oldani – hát, sajnos a tények azt
mutatják, hogy nem.

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Hát, elnök úr, akkor én ebben a kérdésben mint
bevetési osztályvezető, nagyon keveset tudok hozzátenni ehhez a dologhoz.

ELNÖK: Miért váltották le Pigler alezredes urat?

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Ennek roppant egyszerű az oka. Amikor
felvettem én is az arcvonalat, odaértünk az Andrássy út–József Attila utca vonaláig a Bajcsy-
Zsilinszky úton, ott öt… – nem tudom, lehet-e mondani; most már mindegy, mondtam – öt
olyan egység volt, amelyik ugyanonnan, ugyanattól a szervezettől érkezett. Ilyenkor a
rendőrségnél mindig parancsnokot kell kijelölni. Hiába a mi parancsnokunk műveletirányító
volt, aki a BRFK-törzzsel tartózkodott, de a helyszínen is parancsnokot kell kijelölni. Én
voltam az, aki a legmagasabb rendfokozattal rendelkeztem, és abban a beosztásban én
dolgoztam legrégebben, tehát feljebbvalójuk voltam a többi osztályvezetőnek. Mert úgy nem
lehet, hogy a műveletirányító adja a feladatot, és külön, ötfelé mindenkinek ugyanazt a
feladatot meghatározza. Ezért amikor Piglert…, ne értsék ezt pejoratívan, őt nem azért
váltották le, mert ő nem értette a munkáját vagy nem tudta, hanem én voltam a feljebbvaló. És
amikor ez megtörtént, akkor még volt rá tíz másodpercünk, mind az öt osztályvezető együtt
voltunk, és elmondtam, hogy mindenki a saját bevetési osztályát alosztályvezetői által
irányítsa. De én kapom a rádióhálón a feladatokat a műveletirányítótól, én ezt továbbítani
fogom az azonos beosztású osztályvezetőtársaim felé, hogy mit kell végrehajtani.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Akkor menjünk tovább! Önök tehát akkor szorították a
Bajcsy-Zsilinszky úton… (Jelzésre:) Igen, elnök úr!

ELNÖK: Gaudi képviselő úr még az Alkotmány utcával kapcsolatosan kíván kérdezni.
Egyben bejelentem, hogy Csöbör Katalint a továbbiakban én helyettesítem. (Csöbör Katalin
távozik az ülésről.)

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a
megértést Révész képviselőtársamtól.

Azért szerettem volna rákérdezni ennek a bizonyos Alkotmány utcai oszlatásnak a
megkezdésére, mert a műveleti tervek szokásos tartalma szerint – csak egy szakmai
véleményt kérdezek igazából, hiszen nem volt ön ott, akkor még nem látta el a
parancsnoklást, de mégiscsak erre rákérdeznék, hiszen az oszlatásban aktívan részt vett,
máskor is, tehát szeptember 19-én is – szokásos eljárási rend-e az és elvárható-e az a
műveletirányítótól ilyen esetben, az oszlatás esetén, hogy rögzítse, tehát gondoskodjon arról,
hogy filmfelvétel rögzítse a műveletet, az elejétől a végéig. Ahogy fogalmaznak a műveleti
tervek, például az október 23-ai műveleti terv úgy fogalmaz, hogy „ha tömegoszlatás kerül
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végrehajtásra, gondoskodjon arról, hogy az intézkedés megkezdésének pillanatától folyamatos
felvétel készüljön, minden egyéb más rendbontás rögzítésre kerüljön”. Ez a szabály, tehát ezt
kellett volna követni. Ehhez képest egyébként azok a tények, hogy az Alkotmány utcai
oszlatásról, az azt megelőző állítólagos erőszakos eseményekről, például a késelés című
eseményről egyáltalán nem készültek felvételek; amely felvételek rendelkezésre állnak, azok
egy békés, Himnuszt éneklő, egybekapaszkodott, békésen sétáló tömeget mutatnak be,
amelyet másodpercekkel később, mindenfajta felszólítás nélkül, könnygázgránátos
tömegoszlatási sortűz ér. Ön tehát ezt hogyan értékeli?

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Képviselő úr, amikor erre a feladatra
készültünk, ezt a műveleti tervet, amelyből most tetszett egy-két gondolatot idézni, a ránk
vonatkozó részét a műveletirányító ismertette velünk. Az biztos, hogy az intézkedés képi
dokumentálása a csapatszolgálati erőknek elő van írva, kétfajta módon. Ebben a helyzetben
nem tudom, melyik fajta mód működött. Az egyik az, amikor kézi kamerákkal a bevetési
csoportok a saját intézkedéseiket próbálják dokumentálni; a másik, hogy vannak ezeknek az
egységeknek, ahol én is dolgoztam, direkt ilyen feladatokat ellátó kamerás egységei – ennek a
részletei biztosan benne vannak a műveleti tervben –, és azok hivatalból készítenek
felvételeket. Tehát kell készíteni, igen.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Viszont akkor mégis az a kérdésem, hogy
hogyan fordulhatott elő az, hogy konkrétan az Alkotmány utcai oszlatásról rendőrségi
felvételek, ezek a bizonyos kézikamerás felvételek – egyébként párhuzamosan alkalmaztak
gépjárműves és kézikamerás felvételt, a felvételek szerint három kézi kamerával is dolgoztak
az oszlató ékben rendőrök (Gulácsi Sándor: Igen.), de az oszlatás közvetlen eseményeit
bemutató felvételek az azt megelőző és a sarkon történt több erőszakos intézkedésről, amire
már ott sor került –, nem kerültek elő. Ezt ön mivel magyarázza, milyen okát látja ennek?

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Képviselő úr, én ezt úgy látom, hogy erre igazán
az azt a műveletet irányító osztályvezető, azt hiszem, Pigler alezredes úr tudna válaszolni, de
valami okának lenni kellett ennek. Mert ez nem egy új dolog volt, nem október 23-a kapcsán
történtek ezek a képi dokumentálások, ezeket már nekünk előtte hosszú ideje így kellett
alkalmaznunk. Tehát az, hogy ott, azt a helyzetet miért nem, az sajnálatos, de én ezt nem
tudom megmondani.

ELNÖK: Révész képviselő úr!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Vannak ötletek, hogy miért nem kerültek elő ezek a
felvételek, de menjünk tovább. Az a kérdés, ott tartottunk, hogy a Bajcsy-Zsilinszky úton
elindult. Arra szeretnék kérdezni, ami az ön irányítása alatt történt, ott mentek, és akkor mi
történt, hogyan folytatódott a történet az ön egységével.

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Amikor nekem a műveletirányító Hungária-705-
ös – a jelentésben benne van, de nem hiszem, hogy most kell mondani a nevét – átadta a
parancsnokságot, mint mondtam, az osztályvezetőknek egy azonnalos eligazítást tartottam,
hogy mit hogyan csináljunk. Ez alatt azt értem, hogy minden osztály a saját egységét irányítsa
azon utasítás szerint, amit én kapok rádióhullámon a műveletirányítótól. Amikor kaptam
rádióhullámon az utasításokat, azt nyugtáztam, és utána vissza kellett nyugtázni minden
osztályvezetőnek. Ez a rádión, ha visszahallgatják, simán benne van, mert aki nem nyugtázta
vissza, arra rákérdeztem, hogy vette-e az adást.

Na most, a műveletirányító nekünk elmondta, hogy a parancsnokságom alatt addig
nem indíthatom meg az oszlató köteléket, amíg ők erre kifejezett utasítást nem adnak. Na
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most, csapatrendőrök vagyunk, csapatszolgálati parancsnokok, nekünk természetesen az meg
sem fordult a fejünkben, hogy fogjuk magunkat, és idegesek leszünk, és egyszer csak
elindulunk. Tehát parancsra, utasításra történik ilyenkor az összes tevékenység. A
műveletirányító határozta meg konkrétan, még ilyen részletekre is emlékszem, de elnézést
kérek, ha ezt nem pontosan mondom, hogy mondta azt, hogy vége van a Fidesz-
nagygyűlésnek, de mondom, a szavakat nem pontosan fogom tudni, hogy aki akart, az
hazament, meg lehet kezdeni a tömegoszlatást – a tömegoszlatást megkezdeni.

Én ez előtt az állományt, a műveleti csoportot nem indítottam útba, ez biztos, ezt
vissza lehet ellenőrizni. Akármelyik osztályvezetőt meg tetszenek kérdezni, ők ezt így el
fogják mondani. Tehát az, hogy pontosan hány óra hány perckor – mert itt öt perceken múlott
a dolog – meg…

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Csak annyit tennék hozzá, hogy itt a jegyzőkönyvekből
meg a vizsgálati anyagokból kiderül, hogy valóban ez elhangzott, tehát ön teljesen pontosan
idézi. 1 perc 55 másodperccel a Fidesz-nagygyűlés vége előtt. De azért tegyük hozzá, hogy
mondjuk egy 80-100 ezres tömeg két perc alatt nem tudja elhagyni a nagygyűlés helyszínét.
Tehát valóban az van, ahogy elmondta, a Fidesz-nagygyűlés véget ért, és két percen belül már
az volt önöknél a parancs, hogy az oszlatás megkezdhető. Ez a következő paranormális
jelenség, amiről beszélhetünk.

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Képviselő úr, higgye el nekünk, hogy mi nem
befolyásolhattuk a parancs kiadásának az idejét. Amikor mi ezt megkaptuk, annál előbb egy
pillanattal sem, és nem azt mondták, hogy tömegoszlatást megkezdeni majd, hanem konkrétan
meghatározták, hogy mikor indítsuk meg a köteléket.

Természetesen még ehhez hozzá kell mondani, hogy az azért bennünk volt, hogy ha
vége van a Fidesz-rendezvénynek, és az ott jelenlévők elmentek – ugye, látjuk előttünk az
utakat, hogy milyen szűk utak vannak, merre mehetnek emberek –, ha a jelentésemet vagy a
műveletirányító jelentését esetleg el tetszettek olvasni, abban benne van, hogy az Andrássy
út–József Attila út vonalától az Astoriáig 550 méter van. 550 méter, és tömegoszlatás; több
mint két óra hossza alatt tettük meg. Tehát nem úgy volt, hogy megkaptuk a parancsot, és
akkor… Mert ezt a távolságot le lehetett volna ám tudni, mert jelentős erőkkel rendelkeztünk,
le lehetett volna tudni fél óra alatt is, de mi az első félórában csak a harckocsiig, a T-34-esig
jutottunk. Az pedig nem volt 150 méternél több – fél óra alatt.

ELNÖK: Ez még időben még a Fidesz-nagygyűlés befejezése előtt volt, és ami
egyébként az igazi nagy bajt jelentette, az az volt, hogy eleve a rendőrség arra nem készült
föl, nemcsak hogy ezeket az erőszakos demonstrálókat hogyan kezelje, hanem hogy hogyan
fogja biztosítani annak a százezres nagyságrendű, de biztosan több tízezres tömegnek az
elvonulását, akik az Astoriánál voltak. Amikor vége lett a Fidesz-nagygyűlésnek, az csak az
egyik része, amit Révész képviselőtársam említ, hogy két percen belül már elkezdődik az
oszlatás, akkor már jóval közelebbről az Astoria irányába. Az a másik része, hogy egy
bejelentett és a rendőrség által tudomásul vett, alkotmányos védelmet élvező rendezvényről az
ott békésen résztvevők nem tudtak hazamenni, mert ők elindultak – hiszen nem tudtak
semmiről – a Deák tér irányába, és gumilövedékekkel szembesültek.

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Elnök úr, én biztos vagyok benne, mert
olvastam a műveleti terv azon részében, ami rám vonatkozik, hogy ott volt helyszíni rendőri
parancsnok a Fidesz-rendezvényen.

ELNÖK: Meg is hallgattuk már Nagy-Juhák urat.
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GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Igen, csak nem akartam mondani. Tehát volt.
Biztos vagyok benne, hogy ő kapcsolatban volt a biztosítás parancsnokával. Hát én onnan,
ahol álltam, nem adhattam olyan információkat, hogy várjunk még tíz percet, várjunk még
öt percet, akár egy fél órát.

ELNÖK: Igen, csak Nagy-Juhák úr… Egyrészt mi nem minden kérdésnél az ön
felelősségét firtatjuk, ezért elnézést kérek. Tehát amikor erről kérdezünk, akkor nem azt
mondjuk, hogy ön rossz parancsot adott, mert tudjuk, hogy nem ön adta a parancsot. Mi azt
szeretnénk tudni a helyzet tisztázása érdekében, hogy önnek miről volt tudomása, és ami itt
nagyon fontos, Nagy-Juhák úr azt is elmondta, hogy ő egyértelműen zárást kért. Tehát egy
olyan rendőrsorfalat, amin az Alkotmány utcából oszlatott és az Astoria felé induló tüntetők
nem tudnak továbbmenni, csak ez valahogy elsikkadt.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Még annyit érdekességként hadd mondjunk, hogy
Nagy-Juhák úrnak a meghallgatáson az egyik legelképesztőbb mondata az volt, hogy amikor a
lovasroham érkezett, akkor a tömegben azon a részen, amit a lovasroham megtámadott, neki
több civil ruhás rendőre ott volt, és alig tudtak a civil ruhás rendőrei a lovas rendőrök elől
elmenekülni.

Hogy mondjam? Tehát biztos, hogy a műveletirányító parancsnok rendkívül jól látja el
a dolgát, de azért azt gondolom, hogy az meg egy normális országban nem tekinthető

normális jelenségnek, hogy a civil ruhás rendőrökkel együtt megrohamozza a lovas rendőrség
a tömeget.

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Először, amit elnök úr mondott, hogy kért
zárást. Biztos vagyok benne, ahogy most itt elmondta, hogy ez teljesen logikus dolog lett
volna. Az, hogy erre miért nem került sor, meg ahogyan tetszett mondani, hogy elsikkadt, hát
ez baj, ha elsikkadt. De ha ezt tényleg lehetett volna ott zárni, akkor egy lépéssel kevesebb
problémánk lett volna.

Annak az okait, hogy miért nem sikerült ott zárni, én nem tudom, de nem rossz ötlet.
(Derültség.) Én akkor ott…

ELNÖK: Nem a sajátom, Nagy-Juhák úré.

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Arra gondoltam, tetszett mondani, hogy Nagy-
Juhák úr javasolta. Ha akkor ezt meg tudták volna oldani, egyszerűbb lett volna a helyzet.
Arról, hogy ezt miért nem tudták megoldani, nincs információm, ne haragudjon.

A másik pedig, elég sok volt közben a kérdés, így Révész képviselő úr kérdésére nem
tudok reflektálni, mert elfelejtettem, mi volt a kérdés.

ELNÖK: Mi volt a kérdés?

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Nem volt kérdés, csak elmondtam, hogy Nagy-Juhák
úr elmondta, hogy a lovasroham az ő civil ruhás rendőreit is váratlanul érte, és ők is
veszélyben voltak.

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Igen, értem. Képviselő úr, a lovas egységet egy
osztályvezető irányítja, ugyanolyan jogállásban, mint én vagy a többi osztályvezető kolléga.
Nekem nem volt parancsadási, irányítási jogom felette, tehát az, hogy most… Meg sem
kérdeztek bennünket.
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RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Világos. Nem is az ön felelősségét kérdezem, csak a
helyzetet írtam le, hogy az egyik rendőrparancsnok a lovasroham elől menekíti a rendőreit. Ez
egy kívülálló számára nem tűnik egy normális helyzetnek – csak ennyit próbáltam.

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Ha ez tényleg így volt, mert ilyenkor azért már
sok ember mond sok mindent, de ha ez tényleg így volt, hogy az egyik kolléga a másiknak a
munkáját negatívan befolyásolta, akkor ez nem jó. Gondolom, nem ez volt a céljuk.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Akkor mehetünk tovább. Összekeveredett tehát a
nagygyűlés; két óra alatt értek oda az Astoriához, ha jól értem.

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Ó, hát addig még nagyon sok minden volt!
Akkor még egy közbeeső terepszakaszt megállapítottunk parancsnoktársaimmal a Zsinagóga
magasságában, mert ott a tömeg – tőlünk függetlenül – két irányba haladt. Egy jelentős része,
mint ahogy tapasztaltuk, közel egyharmada, ha jól tudom, Dohány utca, tehát nem az Astoria
felé vette az irányt, hanem balra, a Zsinagóga utcájába – azt hiszem, az a Dohány utca –, abba
az irányba haladt, és majd később valamikor odaértek a Blahához, de az már egy másik
kérdés. És az egyharmad volt. Akkor nekünk is el kellett osztani az erőnket. Mivel én voltam
a kijelölt parancsnok, így a Bedők alezredes úrnak adtam… – adtam…? –, odairányítottam két
vízágyút, a lovasokat, meg jelentős mennyiségű csapaterős egységet; annak a létszámáról én
már nem tudnék nyilatkozni, de úgy arányaiban az összes állomány egyharmad részét
próbáltam odaadni. Ők további menetet meg kiszorítást hajtottak végre a Blaha Lujza tér
irányába; és az Astoria irányába a kétharmad rész tömeggel és a kétharmad rész rendőri
erővel haladtunk. De itt a további szeletelésnek volt eredménye, mert nem mindenki fordult a
Fidesz volt nagygyűlése irányába, az Erzsébet híd felé, hanem egy része továbbment a Kálvin
tér irányába, a Múzeum körúton. Tehát továbbhaladt arra egy kisebb része, és oda is kellett
nekünk egységeket küldeni, és a teljes állománynak végül is közel csak fele maradt, aki az
Erzsébet híd irányába haladt. De ott már az volt tapasztalható, hogy vagy elfogytak azok az
eszközök, amivel folyamatosan a dobótávolságot tartotta a tömeg és a rendőrség egymás
között, ott már valahogy nem volt olyan agresszív ellenállás. Utólag rájöttünk, hogy ennek mi
az oka, mert akkor folyamatosan az erőket odavonták a Felszabadulás térre, ott építettek egy
ilyen akadályt, hogy finoman mondjam; ezt régen úgy mondták Párizsban, hogy barikádot.
Tehát egy akadályt építettek; én még életemben nem láttam ilyet, pedig harminckét éve
csapatrendőr voltam akkor, amikor ez történt, de az egy eszméletlen félelmetes dolog volt. És
nagyon fáradtnak kellett lenni ahhoz, hogy kitaláljam – és nem tudom, jó ötlet volt-e, de
szerintem jó –, hogy szereztünk az egyik köztisztasági vállalattól egy hótolót. Mert valahogy
el kellett jutni a mi technikai eszközünkkel, például a vízágyúval a barikádok között, hogy
továbbhaladjunk. (Révész Máriusz: Ez már jóval később volt.) Hát, ez már jóval később volt,
igen. Csak ez összességében így történt.

Hogy most ezen belül, amikor odaértünk… – akkor honnan folytassam? Mert amikor
odaértünk az Astoriáig, mint mondtam, egyharmad része elment a Blaha felé, a tömeggel ott
foglalkozott. És amikor ők felszámolták azt a tömeget, tehát szétoszlatták, akkor annak a
csoportnak az én utasításaimra, javaslatomra a műveletirányító azt mondta, hogy hajtson
végre menetet, és menjen át Budára, az Erzsébet híd budai hídfőjéhez, mert már csak az
hiányzott volna nekünk, ha ennek a tömegnek egy jelentős része átmegy Budára is, meg itt
marad Pesten is, és akkor aztán már energiával nem tudom, hogyan bírtuk volna ezt az egész
helyzetet kezelni.
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RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Aztán utána átmentek. De hogyan zárult az este? Mert
amikor azt a blokádot felszámolták… (Gulácsi Sándor: Este? Hajnal!), amikor a blokádot
felszámolták, az már késő éjszaka volt.

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Nulla óra után, igen.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Késő éjszaka volt.

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Nulla óra után, amikor a blokádot felszámoltuk,
akkor már nem sok ember volt, szerintem talán még ezer sem ott a barikád mögött. Mert ott a
hangágyúval volt kijelölve tiszt parancsnok, tehát nem őrmester vagy zászlós, aki a műveleti
tervben leírt felszólító szöveget folyamatosan mondta a tömegnek, a javasolt eltávozási
irányokat, a térképen néztük, folyamatosan, az utcák megnevezésével, a terek, a rakpartok
megnevezésével folyamatosan mondtuk. Erre, még ha nem akartuk volna is, volt időnk,
nagyon sok, mert meg kellett várni, hogy a másik csapat átérjen Budára, az Erzsébet híd budai
hídfőjéhez. Tehát rengeteg időnk volt, hogy kommunikáljunk az emberekkel.

ELNÖK: Még Gaudi-Nagy Tamásnak adom meg a szót egy blokkra; a
rádióforgalmazásokkal ő foglalkozott.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Az oszlatásnak ezen szakaszával, tehát már a
barikád feltörése utáni szakasszal kapcsolatban idéznék néhány rádióforgalmazási adatot, és
szeretném a véleményét kérni.

Ez a blokk az 1.30-2 óra közötti időszakról szól, október 24-én; a 4. oldal a
jegyzőkönyvben: „Megkérem a Hungária-400-500-ast, a többi tagállomásokat, akik a pesti
hídfőn vannak, hogy szórják a tömeget most már, nehogy összecsoportosuljanak. Akit lehet,
mind előállítani, elfogni, és a műveleti területen az előállító kocsikhoz hozni.” Ezt a
Hungária-100-as közölte.

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Ez az „akit lehet”…

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ez a Hungária-100-as ki volt?

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Ez én vagyok. Ez az „akit lehet” azt jelenti,
ezekkel a kollégákkal mi már nagyon régóta együtt dolgozunk; ez az „akit lehet” nem azt
jelenti, hogy akit csak megfogtok, hanem az „akit lehet”, a „lehet” szó azt jelenti, hogy akinél
a törvényes feltételek fennállnak, természetesen. Hát úgy, hogy szemezgetni az emberekből,
annak nincs értelme.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Igen; akkor továbbkérdezném itt, mert a 3.
oldalon a 705-ös üzen a 100-as és a 300-as felé – ön volt a 100-as, a 705-ös volt Majoros
Zoltán (Gulácsi Sándor: Igen.) –, és azt üzeni – üzeni? parancsolja, bocsánat, hiszen elöljárója
volt (Gulácsi Sándor: Igen.) –, hogy „aki ott van, azt mind előállítani, aki tüntető ott van,
mind megfogni és előállítani”; itt már nincs ott a „lehet”.

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Igen. Majoros alezredes úr – még akkor az volt
– nem látta a helyszínen azt, hogy ott milyen tömegek tartózkodnak. Amikor áttörtük a
barikádot, amikor mi felszámoltuk a barikádot, akik még ott maradtak, azok már a
megítélésünk szerint biztos, hogy nem szándékozták elhagyni a helyszínt, és biztos, hogy nem
akartak onnan eloszlani, amiből nagyon kevés ember volt. Ha meg tetszenek nézni, a barikád
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felszámolása után a pesti hídfő és a barikád között senkit nem állítottunk elő. Előállítások más
területen történtek. Tehát a tömegoszlatás azon részén, amiről szó van, onnan nem kellett
előállítani senkit, mert azok mind elszaladtak.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Adna erre magyarázatot nekünk, amiről a
rádióforgalmazási adatok továbbra is szólnak, idézek, Hungária-400-as: „Fővám téren
négyszáz fő tüntető van, kétszáz fő. Forduljatok rá az irányból, és kerítsétek be őket, mindet
megfogni, előállítani.” Tehát azért adjon már erre magyarázatot, hogy egyszerűen miért
kellett itt mindenkit levadászni?! A város teljesen más pontján, Fővám tér; akkor a másik
jelzés arról szól: „Váci utca északi részén levő embereket, forduljatok körbe, keresztül-kasul
át kell vizsgálni a Belváros területét, egyetlen kék színű tüntető nem maradhat ott, mindenkit
megfogni, előállítani, aki ott van”, és még hosszan idézhetnék ugyanilyen és hasonló jellegű
mondatokat. (Kérdésre:) Kék színű…

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Igen, mert a vízágyú festése kék volt, tehát akit
megvízágyúztak, annak picit kék maradt valamelyik része.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ez ugye egyszer kerül elő; a többi esetben
semmilyen megkülönböztetés nincs, hogy miért kell. Ebből tehát az derül ki egyértelműen –
és erre kérem a határozott válaszát és magyarázatát –, ebből gyakorlatilag azt lehet leszűrni,
hogy aki él és mozog a környéken, azt tessék mind elfogni és előállítani. Ön szerint mi ennek
a törvényes alapja? A rendőrségi törvénynek mely rendelkezései alapoznak meg ilyen típusú
intézkedéseket?

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Képviselő úr, az, hogy aki él és mozog,
mindenkit előállítani, ennek nincs törvényes alapja. Ez biztos.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): De hát ez szűrődik ki ezekből a
rádióforgalmazási adatokból. Az előbb olvastuk föl.

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: De azok a szófordulatok, amelyeket az
osztályvezetők mondanak a kollégáiknak, mint például amit én is mondtam, hogy „akit lehet”,
ez nem azt jelenti, hogy mindenkit.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): De itt nem az „akit lehet”. A Hungária-400-
as: „A Fővám téren 400 tüntető van, kerítsétek be őket, mindet megfogni, előállítani!” 400
ember.

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Hát a Fővám tér oda elég messze van.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): De idézek még egy kicsit, ha…

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Erre a Fővám térire, hogy mindenkit előállítani,
ezt nem tudom.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Itt van a forgalmazási adat. Ami különösen
még a rendőrségi intézkedés színezetét mutatja számomra, hogy a Hungária-100-asnak üzen a
420-as, hogy „Előállítót kérek ide, Admiral Restaurant, Belgrád rakpart, 5 fő forradalmár.” –
szól a jelzés.
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GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Azt biztosan a 420-as mondta, már biztos fáradt
lehetek, mert én ilyen kifejezést nem használtam. A 100-as ilyet nem mondott, hogy
forradalmár. Mert főt vagy személyt mondtunk. Azt, hogy a 420-as már elfáradt – az egyik
alosztályvezető –, hogy egy tiszt elfáradt, azt el tudom képzelni.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Folytatok még néhányat, hiszen itt az is
kiderül, hogy például „A Szabadság hídig üldöztük a menekülőket – mondja a 705-ös –,
sokan a Szabadság hídon átmenekültek. Mikor fogjátok el a többit is, nem menekülhetnek
előletek?” – szól az utasítás. Lassan már ilyen kalandregényszerű.

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Igen, az. Erre most ne gondolja, hogy érdemben
tudok válaszolni. Mi az, hogy nem menekülhetnek? Ezt nem tudom megfejteni, hogy mit
szándékozott ezzel mondani, mert ez olyan „blikkes”.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): De azért rögzítsük, hogy ez megtörtént, mert
ugye, ezek szó szerinti jegyzőkönyvek a forgalmazásokról.

GULÁCSI SÁNDOR rendőr ezredes: Akkor biztos, ezt nem akarom megkérdőjelezni.

ELNÖK: Megköszönjük a részvételét a meghallgatáson, és egyben a mai ülést
lezárjuk. Vélhetően és várhatóan jövő héten pénteken, szeptember 17-én folytatjuk a
következő meghallgatásokkal.

Köszönjük szépen alezredes úrnak a megjelenést.

(Az ülés befejezésének időpontja: 00 óra 00 perc)

Dr. Gulyás Gergely
az albizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc, Videk Györgyi
Prin Andrea, Szoltsányi V. Katalin


