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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 tagjait, a média megjelent képviselőit, és
megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm dr. Ihász Sándor fővárosi főügyész urat és dr. Palásti
Márta VI-VII. kerületi vezető ügyész asszonyt. Köszönjük szépen, hogy elfogadták a
meghívást és eljöttek.
Dr. Ihász Sándor fővárosi főügyész és dr. Palásti Márta, a Budapesti VI. és VII. Kerületi
Ügyészség vezetőjének meghallgatása

A bizottság a 2006. őszi jogsértésekkel foglalkozik, és ennek folyományaként a 2006.
szeptember 19-én, 20-án, illetve 21-én történt eseményekkel összefüggésben számtalan
előzetes letartóztatás elrendelésére került sor. A mi rendelkezésünkre álló adatok szerint
minden esetben a Fővárosi Főügyészség járt el, a legtöbb esetben járt el a VI-VII. kerületi
ügyészség. Azzal kapcsolatosan szeretném elsőként talán fővárosi főügyész urat kérdezni,
hogy mi az ügyészség álláspontja az ekkor történt előzetes letartóztatásokkal kapcsolatosan;
történt-e bármilyen vizsgálat azt követően, hogy a másodfokú bíróságon jogerősen ezeket az
indítványokat elbírálták.

DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Jó reggelt kívánok! Nagy tisztelettel
köszöntöm a bizottság tagjait. Köszönjük szépen a meghívást és a lehetőséget, hogy az
álláspontunkat ez úton is elmondhassuk.

Elnök úr kérdésére az a válasz, hogy a mi álláspontunk szerint, amelyet nyilván egy
belső vizsgálat, illetve nem is egy, hanem több is utólag megerősített: a kérdéses időben tett
ügyekben az előzetes letartóztatási indítványok minden esetben törvényesek és
megalapozottak voltak, tehát törvénysértést, téves döntést vagy bármilyen szakmai hibát
utóbb sem állapított meg a vizsgálat vagy állapítottak meg a vizsgálatok.

Azt hangsúlyoznám, hogy külön kell választani két időszakot, és ez nagyon fontos
álláspontunk szerint a kérdés megítélésében: nem lehet összemosni vagy egy megítélés alatt
kezelni a szeptemberi események és az októberi események kérdéskörét. Ugyanis
szeptemberben, a szeptemberi, közkeletűen zavargásoknak vagy abban az időszakban
elkövetett cselekményeknek nevezett körben, azt gondolom, nem vitathatóan köztörvényes
bűncselekmények tömkelege történt; például a Magyar Televízió székházánál különböző jogi
minősítésű, de rongálástól kezdve a közérdekű üzem működésének megzavarásán át
mindenféle más köztörvényes bűncselekményeket követtek el a terheltek. Tehát ott nem
vizsgáltunk olyat, hogy bűncselekménnyel nem gyanúsítható, mondjuk így, ártatlan civil
személyekkel kapcsolatban történt-e kényszerintézkedés vagy bármi ilyen dolog. A másik
időszak az októberi kérdéskör, amikor természetesen ennek a vizsgálatára is sor került.

Azt előrebocsátom, hogy az előzetes letartóztatásnak az indítványozására úgy kerül
sor, hogy a rendőrség tesz egy előterjesztést; nem ezekben az ügyekben, ez mindig így
történik, ezt a törvény rögzíti. A büntetőeljárási törvény 129. §-ában van leírva az, hogy
milyen négy, úgynevezett különös ok esetén, ezekből egy vagy több megléte esetén kerülhet
sor az előzetes letartóztatás indítványozására. Mindenképpen kell az előzetes letartóztatás
indítványozásához az, hogy egy bűncselekmény konkrétan, személyre szólóan,
megalapozottan gyanúsítható módon, tehát egy vagy több konkrét személyre konkrét adatok
alapján valamilyen bűncselekménynek a különös részi büntető törvénykönyvben írt tényállási
elemei megállapíthatóak legyenek, és emellé ez szabadságvesztéssel fenyegetett
bűncselekmény legyen. Emellé kell egy vagy több ilyen különös ok, amit a törvény rögzít.
Ezekből az egyik azt mondja, hogy a bűnismétlés veszélye; ezt most leegyszerűsítem: tehát
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abban az esetben, ha attól kell tartani, hogy a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan,
személyre szólóan gyanúsítható személy vagy személyek újabb ilyen vagy hasonló jellegű
bűncselekményt követnek el, akkor ez az előzetes letartóztatás, illetve bármilyen más,
személyes szabadságot korlátozó ilyen kényszerintézkedés elrendelésére alapot adhat. Ez az
egyik ilyen különös ok. A legtöbb indítványnál ez az ok volt hivatkozva, tehát ez alapján
történt az indítványozás, amit, ahogy az előbb mondtam, a rendőrségnek egy előterjesztése
előzött meg minden esetben. Az ügyészségnek az a dolga, hogy törvényességi és
szakszerűségi alapon felülvizsgálja vagy értékelje a rendőrség álláspontját, magyarul, hogy a
törvénynek a kógensen írt ilyen rendelkezései megállapíthatóak-e, illetve személyre szóló
gyanú szintjén bizonyított-e az adott bűncselekmény az adott terhelttel szemben, illetve van-e
szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmény megállapíthatósága egy személyre szóló,
megalapozott gyanú szintjén. Ha ez megvan, akkor kerülhet sor az előzetes letartóztatás
indítványozására, amelyet a bíróság rendel el.

A mi álláspontunk szerint az eltérés oka abban, hogy az első fokon elrendelt előzetes
letartóztatásokat a másodfokon viszonylag nagyobb számban miért változtatták meg, az az,
hogy – megint mondom, nem ezekben az ügyekben, ez mindig így történik – az elsőfokú
bírósági döntés ellen értelemszerűen jogorvoslatnak van helye, azt egy másodfokú bíróság
bírálja el, de ezt is a törvényben leírt határidőkön belül, ami nem rögtön van. Itt általában azt
lehet mondani, hogy körülbelül egy hét, 5-10 nap közötti időtartam telt el a két döntés között
ezekben az ügyekben, amiről itt a bizottság vizsgálódik. Úgy gondolom, nyilvánvaló és
logikus is, hogy az a különös ok, amelyet a legtöbb ügyben hivatkoztunk, hivatkozott az
elsőfokú bíróság is, nevezetesen ez a bűnismétlés veszélye, amely tehát arra volt alapozva,
mindenki emlékezhet rá, hogy ezekben a napokban, ebben a pár napban, amikor – mondjuk
így – ezek a zavargásos események történtek, akkor a közállapotok finoman mondva nem
voltak rendezettek, magyarul, úgy gondolom, megalapozottan lehetett attól tartani, hogy a
bűnismétlés veszélye fennáll. Magyarul, azok az elkövetők, akik egyszer egy nap személyre
szólóan gyanúsítható módon valamilyen ilyen bűncselekményt követtek el az ehhez a
kényszerintézkedés elrendeléséhez szükséges módon, alkalmasint ezt másnap vagy később
újra megtehették; ez a bűnismétlés veszélye. Viszont később, tehát 5-10 nappal később ez a
különös ok már nem állt fenn.

A közállapotok helyreálltak, megszűnt az a helyzet, ami az elrendeléskor volt. Ebből
következőleg álláspontom és az ügyészség álláspontja szerint a másodfokú bírósági döntések
eltérő tartalmára nem azért került sor, mert az első fokon történt elrendelések, döntések
törvénysértők, szakszerűtlenek vagy megalapozatlanok lettek volna, hanem azért, mert
közben változott az egyébként törvényben rögzített - még egyszer mondom, a büntetőeljárási
törvényben írt - okoknak a feltételrendszere olyan értelemben, hogy a különös ok, ami 5-10
nappal azelőtt megvolt, később nem volt meg. Tehát szükségszerű és nyilvánvaló volt, hogy a
bíróság más döntést hoz.

Egyébként példaként még annyit elmondanék, és akkor át is adom a szót, hogy ehhez
hasonló dolog egy büntetőeljárásban - hogy úgy mondjam - bevett és természetes folyamat.
Például, ha meggyanúsítanak valakit úgy általában bűncselekmény elkövetésével, tehát
gyanúsítottként hallgatják ki, akkor számtalan esetben előfordul, hogy nem is jut a bíróság elé
a történet, nem emelnek vádat az ügyészségen, hanem megszüntetésre kerül a nyomozás.
Azért, mert a gyanúsításhoz az ügy elején egy sokkal kisebb mértékű, szintű bizonyítottság,
sokkal másabb tényadatok és bizonyítékok kellenek, mint mondjuk, egy vádemeléshez, és
vagy a terhelt védekezése, vagy bármilyen más, a nyomozás során felvetődő körülmények
miatt utóbb később nem erősödik meg vagy nem konkretizálódik az a gyanú, ami a
gyanúsításkor, attól még teljesen törvényesen és megalapozottan valakivel szemben megvolt.
Ebből okszerűen következik az, hogy vele szemben később a nyomozást megszüntetik. Ez
tehát nem jelenti azt, hogy a gyanúsítására törvénysértő módon vagy megalapozatlanul került
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volna sor. Ez egy példa vagy hasonlat akart lenni ezekre. Tehát a két döntésre, ami az előzetes
letartóztatásokat illeti, az elsőfokú meg a másodfokú bírósági döntésekre időben és nyilván
térben is elkülönülten került sor, tehát a különös okok változása az, ami alapvetően az eltérő
döntéseket indokolja.

Még egy mondatban arra utalnék - hátha ez itt szóba kerül -, hogy a mi adatbázisunk
szerint részben a bizottság, részben a bíróság által közölt adatoktól eltérő a konkrét ezen
kérdéskörben érintett terheltek meg ügyek száma, mert azt lehet mondani, hogy az ügyészség
összesen 177 terhelt előzetes letartóztatását indítványozta első fokon. Az elsőfokú döntés
27 terhelt tekintetében emelkedett jogerőre, ebből következik, hogy 150 terhelt esetében volt
fellebbezés valamelyik oldalról - nem feltétlenül ügyészi oldalról, ez lehetett védői is, vagy
maga a terhelt fellebbezett, de lényeg, hogy nem lett jogerős a döntés. Tehát azt lehet
összességében mondani, hogy a 177 terhelt esetében indítványozott előzetes letartóztatásból
az első- és a másodfokú bíróság döntései alapján 38 terhelt esetében született a mi ügyészi
indítványunkkal egyező jogerős döntés. Ez az előzetesekre vonatkozik, mert ezen túlmenően
8 terhelttel szemben házi őrizetet, 30 terhelttel szemben lakhelyelhagyási tilalmat rendeltek el,
de az is személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés, nem lehet mondani, hogy akkor
a másodfokú döntés kvázi annulálta az elsőfokú döntést, hanem egy árnyaltabb, más tartalmú,
de személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedést rendelt el. Magyarul a 76 terhelt
esetében lehet azt mondani - a 177-ből -, hogy a bíróság indokoltnak tartott valamilyen
tartalmú személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedést, és mondom, ebből
összességében 38 terhelt volt az, akivel szemben a bíróság az ügyészi indítványokkal egyező

tartalmú döntést hozott.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Igen sok kérdést vet fel az, amit a fővárosi főügyész úr
elmondott. Az egyik, hogy a statisztikai különbözőségek nem feltétlenül jelentenek valódi
különbözőségeket, merthogy a Fővárosi Bíróság 2006 októberében azt közölte a sajtóval
kifejezetten az előzetes letartóztatásokra vonatkozó kérdések tekintetében, hogy a
141 elrendeltből 137 esetben változtatta meg a másodfokú bíróság. Abból, amit most fővárosi
főügyész úr elmondott, ugyan ez még igaz lehet, merthogy a 177 esetből 141-nél rendelték el,
majd a 137-nél változtatták meg, de ebből azt hiszem, 117 volt az, ahol teljes egészében
megszüntették. Tehát körülbelül egészében ezek az adatok stimmelnek, attól függően, hogy
mit veszünk bázisnak. Ha a bázisnak a személyes szabadságot legsúlyosabban korlátozó
kényszerintézkedést, az előzetes letartóztatásokat vesszük, akkor 141 esetben erre sor
kerülhetett, és ebből 137 esetet megváltoztatott a bíróság, csak 117 esetben szüntette meg.
Tehát ez a Fővárosi Bíróság által közölt statisztika nyilván csak azokra az esetekre
vonatkozik, ahol elrendelték.

Viszont a kérdésem az, hogy itt a bűnismétlés veszélyénél a fővárosi főügyész úr az
általános akkori budapesti helyzetre utalt, és ez két kérdést is rögtön felvet. Az egyik, hogy itt
ez már nem a TV-székház ostromának napján, hanem az azt követő három nap, és ugye, az
őrizetbe vételt követően is 72 órán belül kell határozatot hozni. Tehát vagy a zavargások
második, vagy ha a TV-székház ostromát veszem, harmadik-negyedik, illetve azt követő
napon, mikor már nem voltak zavargások, születtek ezek a határozatok. Ami nekem a
leginkább meglepő abban, amit most a fővárosi főügyész úr elmondott, hogy amikor a
bűnismétlés veszélyéről beszélünk, akkor azért az én ismereteim szerint az ügyészségi meg a
bírósági gyakorlat nem a politikai helyzetet vagy az utcai helyzetet vizsgálja, hanem a
személyes körülményeket is.

Ebben az esetben érthető úgy az ön válasza, hogy a személyes körülmények vizsgálata
azért nem történt meg, vagy azért nem ugyanolyan súllyal esett latba, mint máskor, mert az
utcán egyébként voltak zavargások?
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DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Nem. Természetesen a személyes
körülményeket is beleértettem ebbe, ha azt értjük ez alatt, hogy személyre szólóan kell
gyanúsíthatónak lennie bárkinek bűncselekmény elkövetésével.

Tehát igen, azt mondom, hogy bárkivel szemben csak úgy került sor előzetes
letartóztatás indítványozására, hogy legalább egy bűncselekménnyel megalapozottan
gyanúsítható volt. Tehát ez személyesen, konkrétan valakire - mindenkire - fenn kellett hogy
álljon. Mi nem azt vizsgáltuk, hogy a közéleti helyzet, a közrend vagy a politikai helyzet
milyen, hanem kizárólag természetesen a tények alapján azt, hogy valaki valamilyen
köztörvényes bűncselekményt elkövetett-e a megalapozott gyanú szintjén, vagy nem. Ha
elkövette, akkor viszont abban a helyzetben a személyével kapcsolatban is fennállt annak a
veszélye - a törvény rendelkezése szerint fennáll, és ez a bírósági gyakorlat is -, hogy
absztrakt módon természetesen, de ő a konkrét személyében is feltehetően a bűnismétlés
veszélyével terhelhető.

Tehát a válaszom az, hogy személyes körülményeket is vizsgáltunk, és azokkal együtt
volt ez az ok megállapítható.

ELNÖK: Itt tömegesen hivatalos személy elleni erőszakról van szó, általában
csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszakról. Más is volt, de talán legtöbb
esetben ez volt, itt azt értem, hogy a megalapozott gyanú kell. Arra esetleg majd külön
érdemes kitérni, hogy ez fennállt-e vagy sem, de a megalapozott gyanún túl, amikor a
speciális feltételek között a bűnismétlés veszélyét vizsgálom, akkor nyilvánvaló, hogy az
ügyészségi gyakorlat tekintettel szokott lenni arra, hogy rendezett életvezetésű, büntetlen
előéletű, mondjuk, fiatal egyetemista, mert számtalan esetben ezzel lehet találkozni. Egészen
egyszerűen egy csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak gyanújánál az én
ismereteim szerint önmagában egy rendezett életvezetés esetén, és mondom, ezen feltételek
esetén a bűnismétlés veszélye az ügyészségi gyakorlat szerint, nem tudom, fennáll-e.

Tehát általánosan ön azt állítja, hogy ha egy ilyen megalapozott gyanú fennáll - most a
megalapozott gyanút fogadjuk el ténynek -, de egyébként a személyes körülmények
tekintetében mindaz adott, amit elmondtam, akkor önök szokták az előzetes letartóztatást
indítványozni?

DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Erre az a válaszom, hogy a személyes
körülmények ilyetén elemezve való vizsgálata a büntetés kiszabása során kerül szóba. Tehát a
büntetlen előélet és az összes többi más nem az előzetes letartóztatásnál, hanem amennyiben
az ügy odáig jut, a büntetés kiszabása során értékelendő.

ELNÖK: De a bűnismétlés veszélyére való hivatkozáskor nincs annak jelentősége,
hogy valaki ötször büntetett, vagy büntetlen egyetemista vagy fiatal, van munkahelye vagy
nincs?

DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Itt alapvetően annak van jelentősége, hogy
megállapítható-e az, hogy ha valaki elkövetett egy köztörvényes bűncselekményt, akkor a
rendelkezésre álló adatok alapján - nyilvánvalóan ez egy leszűkített adatbázis meg kör és egy
leszűkített ismeretanyag - feltehető-e, tehát nem tényként van kijelentve, hanem
feltételezhető-e az, hogy újabb ilyet követ el. Ez alapvetően - úgy gondolom - kevésbé a
családi körülmények meg kevésbé a büntetlen előélet, sokkal inkább az általa korábban
megvalósított és vele szemben személyes szinten és tényekkel, adatokkal, bizonyítékokkal
alátámasztott bűncselekmények vonatkozásában vizsgálandó.
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ELNÖK: Az ügyészségen belül volt-e ezzel kapcsolatos vizsgálat?

DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Igen, azt mondtam, hogy volt
természetesen. Tehát áttekintette több belső vizsgálat az ezekben az ügyekben tett
intézkedések törvényességét meg a jogszerűségét, és ebben szakmai vagy törvényességi
kivetnivalót nem talált.

ELNÖK: Ha kérjük ezt a vizsgálati anyagot, akkor rendelkezésünkre bocsátják?

DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Természetesen, mint minden más esetben, a
bizottság részére minden olyan általános értelemben vett ügyészségi anyagot, adatot,
megállapítást és mindent megadunk, de ez nyilván a Legfőbb Ügyészség jogköre. De
természetesen amit az ügyészség tud és tehet a törvények szerint, azt mindent a bizottság
rendelkezésére bocsát, és segíti a munkáját.

ELNÖK: A Fővárosi Bíróságnak is készült egy jelentése, amely viszont nyilvános, és
a Fővárosi Bíróságon készült kollégiumvezetői jelentés ezek szerint akkor az ügyészi
állásponttal a mai napig sem egyező. Ez ugyanis azt írja, hogy „Gyakran eltekintettek a
bűncselekmény megalapozott gyanúját alátámasztó bizonyítékok vizsgálatától, és kritika
nélkül elfogadták az előterjesztésben foglaltakat. Egy-egy gyanúsított meghallgatására néhány
perc állt rendelkezésére,” – itt most a bíróságról van szó – „és így nem is törekedhettek az
egyéniesítésre, különösen akkor nem, amikor az előterjesztésben 10-15 gyanúsított szerepelt.
Azt tapasztaltuk, hogy sem az alapos gyanú, sem a különös okok tekintetében nem történt
személyekre lebontott vizsgálat, az indokolás elmaradt. Többször fordult elő, hogy azok a
bizonyítékok, amelyekre az elsőfokú határozat utalt, egyáltalán nem álltak rendelkezésre.” Ez
most nyilván az elsőfokú bírák szakmai felelősségével kapcsolatosan tartalmaz
megállapításokat, de akkor ezek az indítványra is igazak. Ebben a tekintetben akkor nincs
egyetértés vagy ön nem ért egyet a Fővárosi Bíróság kollégiumvezetőjének ezen
megállapításaival?

DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!
Nyilvánvalóan én a bíróságnak sem a megállapításait, sem a munkáját semmilyen módon nem
vagyok hivatva értékelni, ezt nem is tenném. Én azt ismételném meg, ami, úgy gondolom,
azért egy figyelemreméltó tényadat, ezzel nem lehet vitatkozni, vagy legalábbis nem érdemes,
mert a tények makacs dolgok: az ügyészség 177 gyanúsított előzetes letartóztatásával
kapcsolatban tett indítványt, ebből az első- és másodfokú bíróságok 76 terhelt esetében
egyező tartalmú döntést hoztak.

ELNÖK: Ez az arány egyébként megfelel az általános, előzetes letartóztatásra
vonatkozó eredményességi statisztikáknak?

DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Most nagyon nehezet kérdez tőlem, mert
erre nem készültem, hogy ilyen statisztikai adatokat tudjak mondani. De azt tudom mondani,
hogy mi mindig arra törekszünk nyilván, nemcsak az előzetessel kapcsolatban, egyébként is,
hogy törvényes és megalapozott indítványokat tegyünk. Én azt tudom mondani, hogy az azért
ma már a gyakorlatban előfordul, az szokott inkább előfordulni, hogy az adott konkrét
indítványozott kényszerintézkedés helyett egy másikat rendelnek el. Tehát az nem egy, a
gyakorlattól eltérő dolog, hogy mondjuk, mi az előzetes letartóztatást indítványozzuk, aztán
ebből a bíróság házi őrizetet rendel el. Tehát ma már jóval differenciáltabb a személyi
szabadságot korlátozó kényszerintézkedések köre, sokkal több közül lehet választani, hogy
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így mondjam. Úgyhogy én azt gondolom, az általános gyakorlat az, hogy mi nyilván arra
törekszünk, hogy megalapozott, szakszerű és törvényes indítványokat tegyünk, tehát csak
akkor indítványozzuk ezt vagy azt a kényszerintézkedést, amikor az tényleg megalapozottan
fennáll. A gyakorlat az, hogy nagy többségében, legalább háromnegyedében a bíróság ezeket
osztani szokta.

ELNÖK: Tessék mondani, az indítványt képviselő ügyésznek milyen feladata van
akkor, ha látja, hogy az őrizetbe vett súlyosan sérült?

DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Elvben ezt már előtte is észlelni kell, hiszen
egy gyanúsítotti kihallgatás előzi mindezt meg. Tehát anélkül, hogy előzetes letartóztatás
indítványozására vagy döntésre kerüljön sor, gyanúsítotti kihallgatást kell foganatosítani,
tehát ha a fogva tartással kapcsolatban a terheltnek panasza, sérelme, indítványa, bármilyen
problémája van, azt nem az ügyészségen és főleg nem a bíróságon kellene először jeleznie,
hanem a rendőrségnek, vagy ott, ahol őt kihallgatják. Mert hiszen ott találkozik először a
hatóság embereivel. Nyilván egy gyanúsítotti kihallgatásnál is logikus a kérdés, hogy akkor
ott miért nem látták, hogy ő sérült, vagy ő miért nem sérelmezte ezt. Nyilván ott logikus,
gondolom én, ha én lennék egy terhelt, akkor azonnal sérelmezném az első alkalommal,
amikor rólam, tőlem jegyzőkönyvet vesznek fel. De természetesen, ha ott a bírósági
meghallgatáson vetődik ez föl, tehát magyarul, mondjuk, korábban még nem volt sérülése,
mert azt azután szerezte, vagy bármi oka van, akkor több lehetőség is van. Ha a bíróságnak
ezt ott a személyes meghallgatásán elmondja, akkor nyilván a bíróság van abban a helyzetben,
hogy ott akár lépni, dönteni tud. De ha ez konkrétan úgy vetődne föl, hogy az ügyész értesül
csak róla, akkor neki intézkedni kell ennek a kivizsgálásáról, illetve ha szükséges, akkor azzal
kapcsolatban további intézkedést kell tennie.

ELNÖK: Volt akár csak egyetlenegy eset is, amikor ez megtörtént?

DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Én nem tudok olyanról, hogy ott az előzetes
letartóztatással kapcsolatos meghallgatáson történt volna ilyen, bántalmazással kapcsolatos
vagy bármilyen sérüléssel kapcsolatos észrevétel a terheltek részéről. De attól, hogy én nem
tudok róla, még történhettek természetesen, de én ilyenről nem tudok.

ELNÖK: Csak azért, mert egyébként a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet
parancsnoka teljesen világosan elmondta, hogy az 50 százalékhoz közelített azoknak az
aránya, akikről a befogadáskor látleletet kellett venni sérülés miatt. És ezek között voltak
egészen kirívó esetek, amikor mondjuk, valaki véres hajjal volt jelen a tárgyaláson, és sem a
bírónak, sem az ügyésznek nem jutott eszébe azt megkérdezni, hogy ugyan már, mi történt
vele. Noha egyébként a tényállás, az, amivel meggyanúsították, nem adott alapot erre.

DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Ha már előtte történt intézkedés erre, akkor
nem is kellett, hiszen ahogy itt most elhangzott, mondom, ez a dolog, ha befogadnak valakit
egy bv-intézetbe, akár úgy, hogy őrizetben van, akkor…

ELNÖK: Bocsánat, itt az őrizetbe vétel, tehát a befogadás az előzetes letartóztatás
elrendelése után történt meg.

DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Ha meg az előzetes letartóztatás elrendelése
után történt meg, akkor a nyomozás során kell ezt kivizsgálni. Az előző kérdés arra
vonatkozott, hogy amikor elrendelték az előzetes letartóztatást, akkor van egy személyes
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meghallgatás a bíróságon. Ha ott valaki ezt sérelmezi, hogy őt bántalmazták, mondjuk, akkor
mit kell csinálni; ez volt az előző kérdés. Erre az a válaszom, hogy szerintem nem ott kellene
ezt először mondania egy terheltnek, hanem az ezt megelőző gyanúsítotti kihallgatása során,
vagy mire az előzetes letartóztatással kapcsolatos döntésig eljut, addig bármikor. És akkor
már abban intézkedtek, akkor ott nem kell ebben intézkedni, mert akkor valamilyen, jobb
esetben ezzel kapcsolatos pozitív intézkedés folyamatban van. Ha nem történt eddig ilyen,
vagy később szerzett ilyen sérülést, akkor abban a pillanatban, ahogy ezt ő sérelmezi, és ha
azt mondja, hogy ez nem azért van, mert ő elesett vagy úgymond neki felróható módon
szerezte ezt a sérülést, hanem bárki bántalmazta a hatóság részéről vagy bárhonnan, akkor az
arra hivatott szerv, ha ezt az ügyésznek mondja el, akkor az ügyész köteles benne intézkedni.
Tehát az biztos, hogy nem maradhat intézkedés nélkül egy ilyen eset.

ELNÖK: Révész Máriusz, parancsoljon!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Tisztelt Fővárosi Főügyész Úr! Azt kell mondjam,
hogy tetszetős az érvelése, de meggyőződésem, hogy nem igaz. Még egyszer mondom, amit
Gulyás Gergely képviselőtársam felolvasott, az ugyanazokra az esetekre vonatkozik. Tehát
abban az esetben, ha a Fővárosi Bíróság vizsgálata megállapítja, egyértelműen, tényszerűen
leszögezi, hogy nem volt személyre lebontott vizsgálat, ha azt mondja, hogy a tárgyalások
úgy folytak, hogy erre egyébként nem is volt lehetőség, hiszen tizenegynéhány embert néhány
perc alatt elintéznek – fel tudom olvasni a mondatot –, az egybevág azzal, amit egyébként itt a
bizottság előtt a tanúk is állítottak, hogy érdemi tárgyalás nem volt. Egybevág azzal, amit
egyébként a jogvédő szervezetek, civil szervezetek elmondtak itt. A liberális jogvédő
szervezet azt mondta, hogy formalizált tárgyalások voltak; a Nemzeti Jogvédő Szolgálat pedig
egyenesen koncepciós eljárásokat emlegetett. Fel lehetne olvasni még egyszer ezeket a
mondatokat, amelyeket Frech Ágnes, a Büntető kollégium vezetője elmondott. „Néhány perc
állt rendelkezésükre egy-egy gyanúsított meghallgatására, nem is törekedhettek az
egyéniesítésre. Sem a különös okok, sem az alapos gyanú tekintetében nem történt
személyekre lebontott vizsgálat, az indoklás is elmaradt.” Ezek nagyon-nagyon súlyos
mondatok! És ha a bíróság ezt állapítja meg, akkor ebben bizony az ügyészség felelőssége is
tetten érhető. „Azok a bizonyítékok, amelyekre az elsőfokú határozat utalt, egyáltalán nem
álltak rendelkezésre.” Itt voltak egyébként a bizottság előtt az ügyészségtől Falvai és
Szoboszlai főügyészhelyettesek, és például ők azt mondták, hogy soha ilyen mennyiségben
kétes rendőri jelentésekkel, okiratokkal nem találkoztak, ami alapján egyébként az ügyészség
ezeket az előzeteseket kezdeményezte.

Én egyáltalán nem vitatom azt, hogy konkrét bűncselekmények is történtek azon az
éjszakán. De számtalan olyan eset van, amire már bírósági döntések is utaltak, hogy teljesen
vétlen, ártatlan fiatalokat a saját házuk elől, lépcsőházából elvittek. Olyan lányok, akiket itt
meghallgattunk a bizottságban, nem vettek részt az eseményben, teljesen véletlenül
keveredtek bele a dologba, számukra a szeptemberi napokban a magyar jogállam a
következőképpen nézett ki. Kimentek az utcára, a rendőrök először megverték őket, súlyos
sérüléseket szereztek, ezt követően - a jogállam nagyobb dicsőségére - néhány rendőr közös
vallomást tett és meggyanúsították őket. Ezt követően az ügyészség kritika nélkül ezt a vádat
elfogadta, és előzetesbe helyezték ezeket a fiatalokat, egyébként bírósági tárgyalás nélkül.

Igazán, amit elmondott, például sérülések szempontjából meg úgy tűnik a dolog, azt
mondta, hogy az itt meghallgatott lánynak, akinek súlyos fejsérülése volt, a nyomozati
kihallgatása során kellett volna panaszt tenni. Mondjuk az elég kínos, amikor a rendőrök
összeverik, ezt követően megnézném, hogy ki tesz, mondjuk, a rendőrségen, a kihallgatás
során panaszt, amikor úgy várakoztatják őket a folyosón, hogy falnak döntik őket, és időnként
bokán rúgják. Tehát amit elmondott, főügyész úr, hogy hogyan is kellene lenni a dolognak,
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hogy a kihallgatás során kellene egyébként bejelentést tenni, hogy sérült - hát lássuk be, azon
körülmények között ez nem tudott megvalósulni.

Az pedig, hogy mondjuk, egy sértett turbánnal a fején, összevarrt fejjel megy el a
bíróságra, és utána sem az ügyész, sem a bíró nem kérdezi meg, hogy ugyan már hol is
szerezte ezt a sérülést, majd azt mondja, hogy ezt a 19 éves lányt a súlyos fejsérülésével a
bűnismétlés veszélye miatt még előzetesbe is helyezzük, ez már a bulgakovi abszurditás
határát súrolja. Tehát ezért mondom azt még egyszer, amit a legelején mondtam, hogy
tetszetős a főügyész úr érvelése, de meggyőződésem, hogy ez nem igaz, a valóságban nem így
történt a dolog, és nagyon sajnálatosnak tartom, hogy a bírósággal szemben az ügyészség még
addig sem jutott el, hogy őszintén szembenézzen az addig elkövetett hibákkal.

DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Köszönöm szépen az észrevételt.
Azt tudom mondani, hogy ha mi törvénysértően meg koncepciósan tettünk indítványt,

újra azt tudom mondani, hogy akkor miért rendelte el a bíróság 177 indítványból 76 esetben
az ügyészi indítvánnyal egyezően a döntést. Ha ez így történt, akkor azt kell mondanom, hogy
nekem nem tisztem az – újra hangsúlyozom –, hogy a bíróság kollégiumvezetőjének vagy
elnökének az álláspontját értékeljem, meg az sem természetesen, hogy az első fokon vagy
akár másodfokon eljárt bírók munkáját értékeljem. Az nem az én dolgom, ezt majd meg kell
kérdezni a bíróság illetékes vezetőjétől.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Ne haragudjon, bocsánat, hogy közbevágok, de ha a
bíróság azt állapítja meg, hogy nem volt egyéni felelősségmegállapítás…

DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Erre is válaszolnék, csak nem hagyta. Erre
is szerettem volna válaszolni, csak nem tudtam végigmondani.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Akkor ezt az ügyészség sem állapítja…

DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Ezt nem így gondolom, hanem úgy
gondolom, hogy ha több hatóság munkája kapcsolódik egymásba egy döntésnél, attól –
feltételezzük, ezt nem állítom, újra hangsúlyozom, mert nem tudom –, ha azt mondja valaki,
hogy a végén a bíróság döntése törvénysértő volt, az ön által idézettek szerint a bíróság ezt
állapította meg, abból nem következik logikusan, hogy az előtte lévő ügyészi indítvány sem
megalapozott. Mert amennyiben a logikát figyelembe vesszük, a bíróságnak is lehetnek olyan
téves döntései, ami logikailag nem egyenlő azzal, hogy az előtte levő hatóságnak az
indítványa is megalapozatlan volt, mert más okból is lehet törvénysértő a bíróság döntése. Ez
az egyik.

A másik, még egyszer mondom, hogy a bíróságok, a különböző bírósági tanácsok nem
egy, hanem több, az ügyészi indítvánnyal tartalmilag egyező határozatot hoztak. Tehát ez
arról szólt, hogy nem az a helyzet, hogy az ügyészség tett volna indítványokat, és a bíróság
ezeket első fokon sorra elutasította volna, vagy azzal ellentétes döntéseket hozott volna.
Akkor lenne igaz álláspontom szerint a képviselő úr mondata. Mert akkor igaz az a dolog,
hogy aki ezt indítványozta, az legalábbis szakszerűtlen vagy törvénysértő volt. Mert a
bíróságok…

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Többször fordult elő, hogy azok a bizonyítékok,
amelyekre az elsőfokú határozat utalt, egyáltalán nem álltak rendelkezésre.
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DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Ez a bíróság vizsgálatának a kérdése, mert
első fokon viszont az alapján a bizonyíték alapján döntöttek, akkor az elsőfokú döntés hogyan
született meg?

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Pont ezt kifogásolja a bíróság, pont erről beszélünk.

DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Hogyha nem volt bizonyíték, akkor az
elsőfokú bíróság mi alapján rendelte el az előzetest? Mert akkor azt sem rendelhette volna el.

ELNÖK: Egyetértünk.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Egyetértünk. Formális, koncepciós eljárások voltak,
pontosan erről beszélünk. Ezt állapította meg egyébként Frech Ágnes, ebből a jelentésből
idézünk, és egyébként ezt támasztották alá a tanúk is. Mondjuk ebből a csoportból hét ember
egyszerre került a bíróság elé, nem is ismerték mind egymást, hárman ismerték egymást ebből
a társaságból, és a hét embert közösen elkövetett garázdaság miatt állították bíróság elé, és
kerültek előzetesbe. Utána egyébként a bírósági tárgyalások második fordulójában, a
fellebbezés során kiderült, hogy ez a vád teljesen megalapozatlan volt. Ebben az esetben a mi
problémánk pontosan az, hogy az elsőfokú bíróság megalapozatlanul döntött, a
megalapozatlan ügyészi indítvány hatására, ami egyébként visszavezet oda, hogy a rendőrök –
még eggyel visszavezethető –, három-négy rendőr hamis tanúvallomására alapozva
végigfutott az egész rendszeren ez a dolog. Amikor egyébként a megvádoltak – vagy
sértettek, áldozatok, vagy bárhogy is nevezhetjük – például azt kérték, hogy akkor a
videofelvételeket, térfigyelő kamerák felvételeit próbálják előkeríteni, akkor hogy, hogy nem,
ezekre a felvételekre mindig rávettek valamit, megsemmisültek, nem találták.

Olyan fokban – nem mondom, hogy szerencsétlen, de olyan fokban – sérült ezekben a
napokban egyébként a demokratikus jogrend Magyarországon, hogy pontosan ebben az
ügyben vizsgálódik a bizottság, hát ez a mi problémánk is.

DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Szeretném tisztelettel végigmondani a
mondatot, ha lehetséges. Ha nem, akkor nem, de megpróbálom. Nálam a logikából nem az
következik, amire a képviselő úr jutott, hanem az következik, hogy ha egy bíróság elrendelt
első fokon 76 ügyben előzetes letartóztatást vagy más kényszerintézkedést, akkor az
megalapozott ügyészi indítványok alapján történt. Tehát pont fordítva van a logika, mint
ahogy önök mondták.

A másik része: a bíróság vizsgálatát nem vagyok hivatott értékelni. Lehet, hogy a
bírósági meghallgatáson egy perc volt egy terheltre, lehet, hogy ott formalizáltak voltak az
ügyek, az ügyészségen nem, ezt viszont ki tudom jelenteni. A rendőrségi kihallgatások nem
egy percig tartottak, meg kell nézni a gyanúsítotti kihallgatási jegyzőkönyveket, azokon van
kezdő és végső időpont. Az ügyésznek nem kell meghallgatnia az indítványtételkor a
terheltet, tehát ez a vád engem, minket mint szervezetet nem érhet alappal. Azt, hogy a
bíróságon mi történt, nem tőlem kell megkérdezni, nem az ügyészség hivatott értékelni.

Tehát magyarul, amit az ügyészségnek az előzetes letartóztatások indítványozásakor
vizsgálni kell, az a bűncselekmény személyre szóló megalapozott gyanúja, és legalább egy
különös ok, amit a törvény rögzít. Ha ez megvan, akkor nem kell meghallgatni sem egy
percben, sem egy órában a terheltet, és nem formalizáltan meg koncepciósan tesz indítványt
az ügyész, hanem kizárólag a törvényben rögzített körülmények, okok fennállta esetén, az
általános szabályokat absztrakt módon, konkrétan egy-egy terhelt vonatkozásában, a
személyre szóló megalapozott gyanú szintjén vizsgálva, és ha ezt megállapítja, akkor
indítványt tesz, amiről a bíróság dönt. Tehát azt tudom mondani, hogy a bíróság munkáját
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nyilván nem is kívánom értékelni, az ügyészség viszont biztos, hogy nem koncepciósan, nem
formálisan és nem egy perc alatt vagy rövidítve indítványokat.

Azon kívül, ami itt elhangzott a képviselő úr hozzászólásában, annyit mondanék, hogy
külön kell választani – újra felhívnám a figyelmet – az úgymond a rendőrök által a békés,
ártatlan civilek sérelmére elkövetett cselekményeket a civilek által elkövetett
cselekményektől, vagy a civilek által a rendőrök ellen, vagy nem a rendőrök, hanem a
közrend ellen elkövetett cselekményektől, mert ezeknek más a megítélése. (Ékes Ilona: Erről
beszélünk.) Tehát a nyomozó ügyészség által tett indítványokat, illetve a Fővárosi
Főügyészség által, egyéb más szervei által tett intézkedéseket külön kell választani, mert nem
ugyanarról van szó.

Természetesen azt nem vitatom, és ezt minden kollégám nevében tudom mondani,
hogy az ügyész is ember, mindenki hibázhat. Tehát azt senki nem mondta, hogy itt nem
lehetnek hibák, nem fordulhatnak elő tévedések, vagy nem lehet megalapozatlan olyan
értelemben, hogy nyilván még alaposabban meg lehetett volna nézni, vagy még mindenféle
körülményt értékelni konkrét ügyekben, ez nyilvánvalóan igaz mondat, ezt senki nem vitatja,
én sem. Én csak azt mondom, hogy nyilván egy főügyésznek absztrakt módon,
általánosságban lehet és kell – meg tud – mondatot mondani. Tehát a konkrét, egyes ügyeket
konkrét, egyes bírósági vagy ügyészségi vagy nyomozati eljárásban lehet vizsgálni, de most
így egyes ügyekben a felbukkanó bizonyítékokat, amelyekre itt hivatkozás történt, nyilván
nem tudom értékelni, meg nem is lehet. Általánosságban viszont azt tudom mondani, hogy az
előzetes letartóztatások indítványozására – utólag is megvizsgálva, tehát álláspontom szerint
is – konkrét tényadatok alapján, nem formális eljárásban, és nyilvánvalóan semmiféle
koncepciót nem tartalmazó törvényes eljárásban került sor.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Gaudi képviselő úr, parancsoljon!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Tisztelettel üdvözlöm, főügyész úr és ügyész
asszony.

A statisztikákról volt szó. Mint tudjuk, az ügyészségnek nagyon komoly
kötelezettsége, hogy statisztikákat készítsen, hiszen ez alapján mérik az eredményességét
ennek a szervezetnek, amelyet a Magyar Köztársaság azért tart fönn, hogy ha és amennyiben
indokolt, akkor az állam büntető hatalma érdekében akár indítványozzon kényszerintézkedést,
előzetes letartóztatást, ami egy nagyon súlyos személyes szabadság korlátozás, vagy akár
képviseljen vádat. Egy jogállamban akkor jár el jól az ügyészség, ha ezt az irányadó anyagi és
eljárási szabályok maradéktalan betartásával teszi.

A statisztikák mérik ezt, és ez mérhető dolog. A mi rendelkezésünkre álló statisztikák
elég egyértelműek, és most egy olyan látszat teremtődik főügyész úr előadásából, mintha, már
elnézést a kifejezését, de mi nem rendelkeznénk pontos adatokkal. Tehát mondjuk el még
egyszer a nyilvánosság és a jegyzőkönyv kedvéért.

Szeptember 19-ét követően a fővárosban működő bíróságok, a Budai Központi
Kerületi Bíróság és a Pesti Központi Kerületi Bíróság összesen első fokon 141 esetben rendelt
el előzetes letartóztatást a szeptember 19-20-án előállított, utóbb őrizetbe vett személyekkel
szemben. Ha jól hallom, önök 177 indítványt tettek. Akárhogy számolom ezt a statisztikát,
ennek fényében 137 esetben, tudjuk, a Fővárosi Bíróság nem járult hozzá az előzetes
letartóztatás jogerőre emeléséhez, megváltoztatta az elsőfokú döntéseket, ilyen arányban, 97
százalékos arányban az elrendelt első fokhoz képest. Akárhogy számolom, ha a 177 előzetes
letartóztatási indítványhoz képest 137 lett, mondjuk, csak jogerős, az finoman szólva egy elég
borzasztó arány az eredményességi mutatóban; 137 nem lett jogerős a 177 indítványból. Ha
ezt gyorsan kiszámoljuk, azt gondolom, elképesztően elfogadhatatlan arányt találunk.
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Különösen arra is tekintettel, hogy Magyarországon közismert módon egészen elképesztő

váderedményességi mutatók vannak. Ezek már az érdemi, tehát a vádemelési mutatók: ezek a
90 százalék fölötti tartományban vannak. Nemrégiben a svéd igazságügy-miniszter azon
sápítozott, hogy ott a 25 százalékot már elérik az ügyészi indítványok eredményességi
mutatói, és ez veszélyezteti a svéd jogállamot.

De visszatérve ide: kérem akkor, hogy ezeket a számokat tisztázzuk, mert ön mondott
egy 38-as végszámot, mondott egy 76-os végszámot; nekünk van 137 másodfokon előzetes
letartóztatásba nem helyezett fiatalember vagy asszony vagy lány esete. És igenis, én azt
gondolom, ön nagyon csúsztat akkor, amikor azt mondja, hogy hát, végeredményben
valamilyen intézkedés csak lett a végén, lehet, hogy csak házi őrizet, lehet, hogy csak
lakhelyelhagyási tilalom – de hát micsoda különbség! Ön tudja a legjobban, ügyész úr, hogy
ha egy rendezett életvezetésű ember bekerül előzetesbe, egy fegyház fokozatú-szintű

elbánásban részesül, az első két hétben a magyar rendszerben csomagot sem kaphat,
hozzátartozójával nem tarthat szinte kapcsolatot, mert így működik az előzetes,
kiszámíthatatlan és teljesen bizonytalan jövőkép vár rá – akár egész életét is derékba törheti.
És ezt tapasztaltuk a Nemzeti Jogvédő Alapítvány védenceinél, de nagyon sok más esetben is,
hogy igen, az érintettek döntő többsége lelkileg ebbe az időszakba belerokkant. (Gonda
László: Miért nem kérnek bocsánatot?!)

ELNÖK: Ne tessenek beleszólni, vagy akkor tessék kimenni!
Parancsoljon!

DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Köszönöm szépen. Erre két dolgot tudok
mondani. Az egyik, hogy az én álláspontom változatlanul az, ami a törvényben van. Attól,
hogyha az ügyész előzetes letartóztatást indítványoz, és ehelyett a bíróság házi őrizetet vagy
lakhelyelhagyási tilalmat rendel el, attól nem törvénysértő és nem megalapozatlan az ügyészi
indítvány. A bíróság mérlegelése az, tisztelt képviselő úr, hogy milyen személyes szabadságot
korlátozó kényszerintézkedést rendel el.

Felhívnám a figyelmet arra, hogy a házi őrizet elrendelésének pontosan ugyanazok a
különös okai vannak egy az egyben, mint az előzetesnél. Semmi különbség nincs. (Révész
Máriusz: Hogyne lenne különbség?!)

A másik, az adatokra nézve a válasz – nem gondoltam, hogy ez itt ennyire érdekes
lesz, de akkor mondom tovább a nálam lévő tényeket. 150 terhelttel szemben került az ügy
másodfokú bíróság elé az előzetes letartóztatásokkal kapcsolatban, szemben a Fővárosi
Bíróság adatsorával. Én most erre ezt tudom mondani; az ügyészség adataiból dolgozunk. Az
ügyészség adatai szerint tehát 150 olyan terhelt ügye került másodfokra, szemben a Fővárosi
Bíróság adatsorával, akivel szemben az ügyészség előzetes letartóztatást indítványozott, és
ezután a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság által elrendelt előzetes letartóztatásból 17
terhelt esetében hozott helybenhagyó végzést másodfokon. Ezekből a számokból, ha
továbbmegyünk, az következik még, hogy 86 terhelt van, aki marad; 86 terhelt közül tehát,
akinek az elsőfokú bíróság által elrendelt bármilyen kényszerintézkedését a másodfok
megszüntette, ezekből 24 terhelt esetében utóbb a bíróság a bűncselekmény tekintetében –
tehát nem a kényszerintézkedésről beszélek; az ő terhére rótt bűncselekmény vagy az ővele
szemben a vádban írt bűncselekmény vonatkozásában – marasztaló ítéletet hozott. Ez meg a
váderedményességre egy adat, úgy gondolom.

Magyarul tehát: a mi adataink azok, amit mondtam, hogy 177 terhelt esetében volt
indítvány. Első-, másodfokú bíróság döntései alapján 38 terhelt esetében született az
indítvánnyal egyező jogerős döntés. Természetesen ezen túlmenően az sem hagyható
figyelmen kívül, hogy 8 terhelttel szemben lett házi őrizet elrendelve, 30-cal szemben
lakhelyelhagyási tilalom – ez ugyanolyan személyes szabadságot korlátozó
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kényszerintézkedés (Révész Máriusz: Ugyan már!), a büntetőeljárási törvényben ugyanolyan
módon van szabályozva; nyilván a végrehajtásának a formájában van különbség, de ez az
ügyészi indítvány megalapozottságát, törvényességét ilyen értelemben, azt gondolom, nem
érinti. Tehát nem arról szólt a történet, nem akarok itt most ilyen hasonlatot tenni, de ez
ugyanolyan, hogy ha valakit megvádolunk egy csalással, és a bíróságnak joga van ezt
átminősíteni sikkasztássá és abban ítéli el, akkor nem ártatlan az illető, hanem egy másik
minősítésű bűncselekményben ítélik el. Tehát ennek a kényszerintézkedési rendszernek a
büntetőeljárási törvény logikája szerint fokozatai vannak; nyilvánvalóan ez a bíróság
mérlegelésére van bízva, mivelhogy a bíróság joga ebben dönteni, hogy ő ebből melyiket
tartja indokoltnak vagy célszerűnek. De ha elrendel egy házi őrizetet, akkor az ügyészségnek
az indítványa nem volt sem törvénysértő, sem koncepciós, sem megalapozatlan, hanem abban
volt eltérés a két hatóság álláspontja szerint, hogy milyen fokozatú, milyen szintű
kényszerintézkedésnek az alkalmazása indokolt. Ebben volt különbség, nyilván, ez a világ
legtermészetesebb dolga, azt gondolom. Egy jogállamban ezeknek a megítélése a bírói
függetlenség kereteire, lehetőségeire is figyelemmel természetes. De nekünk az ügyészség
részéről a mondatunk ezzel kapcsolatban az, hogy akkor az indítvány nem volt törvénysértő,
nem volt megalapozatlan és nem volt futószalagszerű.

Ezekután, ha továbbmegyünk, akkor tehát összesen, ha ezt most összeadjuk, 76 terhelt
van ebben a kérdéskörben, akinek az ügyében a bíróság indokoltnak tartott valamilyen
személyes szabadságot korlátozó kényszerintézkedést. És nem csúsztatok és nem mosok össze
semmit, hajszálpontosan mondom azt, különbséget téve az egyes kényszerintézkedések
között, amik a tények. Tehát világos, hogy 76 terhelt esetében, nem azt mondtam, hogy 76-
nak az előzetesét rendelték el, hanem valamilyen személyes szabadságot korlátozó
kényszerintézkedést, és ebből következik, hogy 150 terhelt van, akinek az ügye másodfokra
került, ebből 17 terhelt vonatkozásában hoztak – sajnos a Fővárosi Bíróság adataival szemben
a mi adatsorunk szerint; itt valóban eltérés van, ez ténykérdés – helybenhagyó végzést.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Egy mondatra Varga képviselő úré a szó.

VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Kedves Ügyész Úr! Ön valószínűleg nem vette észre, a
nagyon szépen fölépített bevezetőjében, amiben mosta önmagát, mosta az ügyészséget, mosta
az egész ügyet, egy olyan mondatot mondott, ami valahogy becsúszott, és ebben van az
igazság. Az előzetes letartóztatási indítványokat az indokolta igazán, az az általános politikai
helyzet, ami az utcán a közállapotokban volt. Magyarul ön kimondta, hogy politikai döntést
hoztak, futószalagon. Észre sem vette, hogy elszólta magát! Freud óta tudjuk az elszólás
lélektanát.

Köszönöm.

DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Örülök neki, ha majd a jegyzőkönyvben
nem ez lesz benne, de kíváncsi leszek, hogy mit mondtam. Ha netán ezt mondtam volna,
akkor természetesen úgy gondolom, képviselő úr értette félre; én nem ezt mondtam vagy nem
ezt szándékoztam mondani. Szerintem a jegyzőkönyvben sem ez lesz benne.

A következőt mondtam, még egyszer: az ügyészségnek is meg a rendőrségnek is az a
dolga, hogy a közrendet fenntartsa, illetve álláspontom szerint ez alapvetően a rendőrség
dolga. Az ügyészségnek az a dolga, hogy ha valaki a közrendet támadó bűncselekményeket
elkövet, akkor azokkal szemben a törvényben számára kötelezően előírt intézkedéseket
megtegye. Ezek közé tartozik az, hogy nyomozást rendel el, büntetőeljárást indít meg,
kényszerintézkedést indítványoz. Azt kell ennek a körében vizsgálni, azt tettük akkor is – még
egyszer mondom –, hogy a különös okok közül az előzetes letartóztatásnál bármi fennáll-e.
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Megjegyzem, még egyszer mondom, ezt megelőzte a rendőrségnek egy előterjesztése, mert
első körben a rendőr tesz előterjesztést, nem mi. Van egy rendőri előterjesztés, ügyészi
indítvány, bírósági döntés. Tehát már a rendőrségnek kell valamilyen konkrét okot
megjelölnie.

Azt gondolom, aki akkor értesült a közélet állapotairól – ez nem politika, közrendről
van szó –, ebben a városban a közrend megbomlott. Az részben azoknak az akkor
gyanúsítottaknak a cselekményei kapcsán bomlott meg, akikkel szemben a rendőrség
személyre szóló alapos, megalapozott gyanú alapján bűncselekmény elkövetését
valószínűsítette törvényesen. Nekünk az volt a dolgunk, hogy azt mérlegeljük a
büntetőeljárási törvény 129. §-ában írt különös okok alapján, hogy fennáll-e a bűnismétlés
veszélye. Ez azt jelenti, hogy nem politika meg futószalag, hanem ez azt jelenti, hogy az a
dolgunk, hogy megakadályozzuk azt, hogy ha egyszer a Magyar Televízió székházánál vagy
bárhol máshol rongálás, közérdekű üzem működésének a megzavarása, bármilyen más
köztörvényes bűncselekmény elkövetésére kerül sor, akkor ez többet ne történhessen meg. Ez
nyilvánvalóan nem ennek az eseménysornak a kapcsán a kötelességünk, hanem mindig.

Amikor ezeknek az indítványoknak, előterjesztéseknek a megtételére sor került, akkor
azt lehetett megállapítani, hogy a közrend fenntartása az ezen bűncselekményeket
megalapozott gyanú szintjén elkövető konkrét személyek vonatkozásában ezt a különös okot
valószínűsíti. Mert ha egyszer elkövettek egy ilyet, akkor az ő cselekményük jellegéből és az
összes adatból, körülményből, tényből és bizonyítékból következően valószínűsíteni lehetett,
hogy ezt újra tovább, ugyanígy elköveti. Ennyi kellett ehhez, és ez az elsőfokú döntés alapja.

Aztán, amikor másodfokon a másik bíróság döntött, akkorra megváltozott ez a
közrendet érintő helyzet, mert eltelt annyi idő közben, hogy akkor ezek a körülmények már
nem álltak meg. Tehát újra mondom, nem politikai körülményeket mérlegeltünk – soha nem
mérlegelünk ilyet –, nem futószalagon… A futószalagot nem is értem, mert hát a rendőrség
hozott olyan ügyeket, gyanúsított meg olyan személyeket, akikkel kapcsolatban nekünk azt
kellett vizsgálni, hogy van-e olyan adat, tény, bizonyíték, ami a rendőrség által feltételezett
valószínűsített bűncselekmény elkövetését az ő vonatkozásukban alátámasztja. Ha ez
megvolt, akkor megvan a megalapozott gyanú, ha nem volt, akkor nincs meg. Ez
természetesen nem ítéletet jelent, hogy így egyszerűen mondjam, nem kinyilatkoztatás, hogy
az illető bűnöző, meg hogy ő ezt elkövette, hanem a megalapozott gyanú szintjén. Tehát
magyarul valamilyen konkrét adatnak kell utalni a bűncselekmény elkövetésére az ő
vonatkozásában. Ehhez képest azt gondolom, hogy megnyugtatóan lehet állítani – legalábbis
szeretném meggyőzni a bizottság tagjait arról –, hogy ezeket politikai kérdéskörök meg
koncepciók meg futószalagszerű döntések az ügyészség vonatkozásában nem jellemezték.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Főügyész úr, azt szeretném kérdezni, hogy akkor abban azért egyetértés van
köztünk – meg a statisztika szerint is az stimmel –, hogy ebből az ügycsoportból 101 esetben
tett az ügyészség olyan indítványt, amit a másodfokú bíróság a jogerős döntésével teljesen
megalapozatlannak talált, tehát nem rendelt el semmilyen kényszerintézkedést.

DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Tisztelt Elnök Úr! Elmondtam az adatokat.

ELNÖK: De ez megfelel a valóságnak?

DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Ezeket tartom, amiket itt felolvastam, nem
akarom újra elmondani.



- 19 -

ELNÖK: Csak azért, mert nem akarok erős kritikát mondani, de azt a
felelősségvállalást hiányolom egyébként a fővárosi főügyész úr által elmondottakból, hogy
azért itt mégiscsak az önök indítványának a következtében közel száz esetben került sor –
mondom, a Fővárosi Bíróság szerint is – teljesen nyilvánvalóan meglapozatlanul
kényszerintézkedés elrendelésére. És ha ezeket az egyes ügyeket megvizsgáljuk – nyilván erre
nekünk nincs olyan széles körű lehetőségünk, mint önöknek van –, akkor azt látjuk, hogy
olyan személyeket csuktak néhány hétre börtönbe ezek miatt a megalapozatlan indítványok
miatt, akik egyébként soha az életben semmilyen bűncselekményt nem követtek el, rendezett
életvezetésű, többnyire fiatalok voltak.

DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Erre azt tudom mondani, hogy az eltérés
oka a két bírósági döntés között álláspontom szerint nem az, hogy mi megalapozatlanul
tettünk indítványt, hanem az, hogy közben változtak a körülmények. Tehát a másodfokú
bíróságnak óhatatlanul más döntéseket kellett hozni, de ennek az oka nem az volt, hogy az
ügyészi indítvány futószalagon, tehát politikai koncepcióra épülő, és megalapozatlan volt.

ELNÖK: Világos, csak akkor ebben az esetben ez a közrend pillanatnyi helyzetét, nem
pedig a személyes körülményeket mérlegelték.

DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Mi mindig azt mérlegeltük az indítvány
megtételekor, amit a törvény előírt, amit már ismertettem.

ELNÖK: Gaudi képviselő úr!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Nehéz viszonylag higgadtan és csak a
tárgyszerűségre koncentrálni, de megpróbálom, és valószínűleg majd utána egy
sajtótájékoztató keretében elmondjuk a véleményünket. De ha már a tények környékén
maradunk, a főügyész úr legutóbbi mondataihoz kapcsolódnék, amely szerint tulajdonképpen,
ha jól értem, azt a magyarázatot adja, hogy azzal védi az ügyészségi indítványokat, amelyek
előzetesre irányultak döntő többségben – százat meghaladó esetben –, hogy utóbb a Fővárosi
Bíróság már néhány nap múlva, amikor elbírálta az elsőfokú kényszerintézkedésekről szóló
végzéseket, azt állapította meg, hogy változtak a körülmények.

No, hát a helyzet ezzel kapcsolatban az, hogy ez nem igaz. Olyannyira nem igaz, hogy
idézni szeretnék, a Civil Jogász Bizottság jelentésében én már 2007 februárjában idéztem a
14. tanács döntését, másodfokú végzését; ez egy 19 személyes ügy volt, tehát 19 személy
szerepelt benne, 19 gyanúsítottat helyeztek előzetesbe első fokon, és a másodfokon eljáró
tanács a következőt mondta ki az ügyészség szerepével kapcsolatban, és kérem, hogy ezzel
kapcsolatban nyilatkozzon. Idézet következik: „Az elsőfokú bíróság nem észlelte, hogy a
kényszerintézkedések elrendelése kapcsán tett ügyészi indítvány megalapozottsága iránt
ésszerű kételyek támaszthatóak. A nyomozási bíró törvényes kötelezettsége lett volna annak
megállapítása, hogy az ügyben egymásnak ellentmondó bizonyítékok találhatók.” – És most
kérem, hogy nagyon figyeljenek – „Az ügyész kötelessége lett volna továbbá mindazon
tényadatok pontos, személyenként részletezett, kifejtett, egyértelmű közlése, amelyek
alátámasztják, hogy a gyanú megalapozottsága esetén a gyanúsítottakkal szemben
folyamatban lévő büntetőeljárás kényszerintézkedés nélkül eredményesen nem folytatható.” –
Záró konklúzió: – „Ez irányú kötelezettségét az ügyész nem teljesítette.”

DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Mondtam tisztelettel, hogy a bíróság
munkáját és véleményét én nem kommentálhatom meg nem értékelem, mert nem az én
dolgom. Tehát, hogy a bíróság mit állapít meg, az a bíróság dolga, mi meg az ügyészség
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munkáját vizsgáljuk, és az ügyészség részéről mondtuk, mondtam azokat a mondatokat,
amelyeket eddig is mondtam, most is fönntartom. Még egyszer mondom: minden olyan
indítvány megtételére, amelyik ebben az ügycsoportban történt – általánosságban, most
mondom –, azt fenntartva, amit szintén mondtam, hogy hibák előfordulhatnak, tévedések
lehetnek, nyilvánvalóan senki nem állíthatja, hogy ilyen mennyiségű ügyben meg egyébként
bármilyen hatóságnál tévedéstől mentes, tökéletes meg nem tudom milyen, hiba nélküli a
munka. Természetesen ez bárhol lehet, de most nyilván én sem tudom, meg önök sem,
ahogyan mondta elnök úr is, a konkrét ügyeket itt összevetni az egyes adatokkal.

Általánosságban az viszont elmondható a vizsgálat alapján meg egyébként is, most is,
a jövőben is mindig a törvényben írt feltételek és körülmények alapján tettünk indítványt,
aztán a bíróság az ismert és most itt ismertetett statisztikai adatok alapján rendelt vagy nem
rendelt el különböző kényszerintézkedéseket, és megértettem – tisztelettel –, amit felolvasott a
képviselő úr, hogy a bíróságnak mi az ezzel kapcsolatos álláspontja. Ezt tudomásul vettük, az
ügyészség álláspontját pedig ismertettem.

Köszönöm szépen.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Tehát ha jól értem, akkor nem osztja ezt az
álláspontot. Tehát ön kitart amellett, hogy a másodfokú bíróság azért változtatta meg ezeket a
végzéseket, mert utóbb a körülmények változtak, és nem azt mutatta ki, hogy az ügyészség a
személyre szabottság, a bűnismétlés, tehát a különös elrendelési okok körében nem járt el a
szakmai szabályok szerint helyesen, illetve nem is vette számításba azokat a bizonyítékokat,
amelyek az ügyben rendelkezésre álltak. Tehát akkor ön vitatja ezt az állítást, amit itt…

DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Nem vitatom, hanem nem értékelem – azt
mondtam –, mert nem dolgom az, hogy a bíróság megállapításait értékeljem. Tehát az a
helyzet, annyit tudok mondani, hogy álláspontunk szerint, a vizsgálat adatai szerint a mi
indítványaink megalapozottak voltak. Hogy ehhez képest a bíróságok miért és milyen döntést
hoztak, azt én nem mondhatom, mert én nem vagyok sem bíró, sem bírósági vezető. Én ebben
nem folytattam vizsgálatot, nyilván erről nincs ismeretem. Azt bíróságtól kell megkérdezni,
ez a bíróság kérdésköre, hogy ők az első- és a másodfokú bírósági döntések közötti eltérések
okát miben rögzítik. És én ezt nem kívánom értékelni, hogy ők ezt miben rögzítik.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Akkor úgy teszem föl a kérdést, hogy ha ezt,
mondjuk, a bizottság úgymond álláspontjaként mi most elmondjuk önnek, hogy szerintünk az
ön állításával ellentétben azért helyezték hatályon kívül nagy számban ezeket a
kényszerintézkedésről szóló végzéseket, mert az ügyészség kötelezettségeit nem teljesítve,
szabályokat megszegve járt el, akkor ön továbbra is fenntartja azt az állítását, hogy valójában
a körülményváltozások voltak a hatályon kívül helyezések okai?

DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Azt gondolom, hogy ha ez lesz a bizottság
álláspontja, ezt tényekkel meg adatokkal alá kell támasztani, nem valószínűsíteni meg
feltételezni kell. Én itt csak valószínűsítéseket és feltételezéseket hallottam, mert erre
semmilyen konkrét tényadat nincs. Ezen az egy mondaton kívül, ami a bíróság véleménye, és
ön ezt fölolvasta, de azokkal a tényekkel szemben, amelyeket pedig én mondtam, azt
gondolom, a ténnyel szemben van egy vélemény.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Hát, én azt hiszem, akkor a bíróságok jogerős
végzéseivel kapcsolatos tisztelete tárgyában teljesen eltér a véleményünk. Ez nagyon furcsa, a
Fővárosi Főügyészség ügyészi vezetőjétől hallani egy olyan mondatot, hogy számára nem
iránymutatóak és feltétel nélkül elfogadandóak (Dr. Ihász Sándor: Én ilyet nem mondtam.) a
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Magyar Köztársaság bíróságának jogerős végzésében foglalt rendelkező és indokolási részek.
Jól értjük ezt, hogy ez így van?

DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Nem. Már másodszor fordul elő, hogy pont
fordítva van, ahogy ön interpretálja, amit mondtam. Én pont azt mondtam, hogy feltétlenül
elfogadom, mert nem értékelem. Tehát annyira tisztelem a végzéseknek a tartalmát, hogy nem
is értékelem, mert nem értékelhetem; ez a bírói függetlenségbe tartozik álláspontom szerint
többek között. Tehát az, hogy egy bíróság mit miért hoz milyen döntést, az a bírói
függetlenség és a bírói személyiség része. Ezt egy ügyész nem véleményezheti, főleg nem egy
főügyész, főleg nem több ügyben, hogy most ehhez képest mit miért hoztak, meg mit miért
nem.

Azt tudom mondani, én, saját szakmai véleményem alapján, nyilván mint az
ügyészség ezen egységének vezetője, hogy az tény viszont – és akkor visszatérek oda, amivel
kezdtem, ez tény, még egyszer mondom –, hogy a különös előzetes letartóztatási okok az
első- és a másodfokú bírósági döntések között az eltelt időtartamra tekintettel megváltoztak.
Amilyen okok fennálltak akkor, amikor elrendelték, azok az okok nem álltak fenn akkor,
amikor a másodfokon döntöttek erről. Mondtam erre a meghallgatás elején egy hasonlatot;
újra elmondom, hogy jobban érzékelhető legyen, utalok rá. Amikor gyanúsítottként
kihallgatnak valakit, majd utána megszüntetik vele szemben a nyomozást, attól a gyanúsítotti
kihallgatás nem törvénysértő. Tiszteli mindenki mindenféle hatóságnak mindenféle döntését,
de a büntetőeljárás egy folyamat. A bizonyítás erősödik – jobb esetben – a büntetőeljárás
folyamatában. Az elején nem kell ítéleti bizonyossággal megállapítani és valószínűsíteni
semmit. Következésképpen, ha a megalapozott gyanú szintjén a törvényben előírt okok
megállapíthatóak, akkor az az intézkedés, ami annak kapcsán történt, itt az előzetes
letartóztatási indítvány, törvényes és megalapozott. Akkor is, ha a körülmények változására
tekintettel a büntetőeljárás, a nyomozás folyamatában később ettől tartalmilag eltérő bírósági
döntés születik.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Akkor végül is itt ezt az egész bírósági
végzéssel kapcsolatos tárgykört azzal a kérdéssel zárnám, hogy akkor tehát ön ezek szerint
feltétlenül tiszteletben tartja, elfogadja-e ezen idézett döntést, annak az ügyészséget kritizáló
részét is?

DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Mondtam, de akkor még egyszer, újra: a
bíróságnak az álláspontját…

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Kérem, hogy röviden válaszoljon: igen vagy
nem?

DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Röviden: a bíróság álláspontját nem
értékelem. Én nem arra vagyok hivatott.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Nem értékelést kértem. Elfogadja-e vagy
nem?

DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Nem értékelem.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Tehát nem nyilatkozik.
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DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Nem nem nyilatkozom; mondom, a bíróság
álláspontját én nem értékelhetem. Sem úgy, hogyha elfogadom vagy nem fogadom, az egy
értékelés. Nem foglalhatunk állást, mert a bíróságnak a véleménye az a bíróság véleménye.
Az ügyészség az ügyészség által tett intézkedésekről nyilatkozik, nem a bíróság véleményéről
vagy a bíróság álláspontjáról.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Tehát ön szerint akkor senki nem köteles
elfogadni ezt a jogerős végzést?

DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Nem a jogerős végzést nem fogadjuk el,
képviselő úr, hanem a bíróság kollégiumvezetőjének… Nem az, hogy nem fogadjuk el; amit
én nem értékelek, az a bíróság kollégiumvezetőjének a véleménye. Mert ön azt olvassa föl.
Nem a végzést tetszik fölolvasni.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Nem, a végzést olvastam föl, félreértésben
van, főügyész úr…

DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Nem a végzést olvasta föl.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Nem, én egy végzésből idéztem: a
14BF1960/2006/2. számú végzés indokolását olvastam fel; elég világosan elmondtam az
elején.

DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Konkrét ügyben én nyilván nem
nyilatkozom, mert gondolom, nem az a dolgom, hogy a százvalahány ügyben a konkrét
adatokat és tényeket értékeljük. Hanem, gondolom, az a feladat, hogy általánosságban a
megtett ügyészi indítványok tekintetében annak a megtételének az okait, körülményeit meg a
bíróság ezzel ellentétes döntéseinek az ügyészségre vonatkozó részét értékeljem. Gondolom,
ez az én szerepem.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Nem az értékelés…

DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Tehát ebben a tekintetben nyilatkoztam.
Ebben a tekintetben, azt gondolom, az ügyészség álláspontja világos. Az a bíróságra tartozik,
hogy a bíróság a kétszintű bírósági döntések közötti eltérés okát és esetleg az ügyészség
munkáját hogyan minősíti. Ugyanúgy, mint ahogy bárki másnak lehet véleménye, mondjuk,
az ügyészség munkájáról. Ezt én nem kommentálom.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Tehát akkor magyarul úgy kell értelmeznünk,
hogy ön fönntartja ezen ismertetett végzés fényében, 19 gyanúsítottas esetről van szó, mind a
19 embert előzetesbe helyezték, előzetesbe senki nem került közülük, és ön ennek fényében is
fönntartja, az ügyészséget kritizáló végzés fényében is fönntartja azt, hogy az ügyészség
egyébként teljes mértékben törvényesen, minden tekintetben a jogszabályok szerint járt el? Jól
értjük ezt?

DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Azzal, amit mondtam, hogy természetesen
hibák előfordulhattak, ezt senki nem vitatja.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Előfordulhattak vagy voltak?
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DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: A jelenleg rendelkezésre álló konkrét
tények és adatok alapján nem találtunk olyat, ahol törvénysértő indítványra vagy
megalapozatlan indítványra került sor. Ettől még, hogy nem találtunk, természetesen
előfordulhatott.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Jó, köszönöm, ügyész úr. Akkor viszont most
megpróbálok segíteni. Én szeretnék egy konkrét esetet most felmutatni a bizottság előtt, és
ezért külön örülök, hogy Palásti Márta ügyész asszony itt van, hiszen olyan ügyről van szó,
amelyben ő tett indítványt négy fiatalember előzetesbe helyezésére.

Helyszín, időpont: 2006. szeptember 23-a, a Pesti Központi Kerületi Bíróság, szombat
délelőtt. Akkor már semmilyen rendzavarás nincs, lenyugodtak a kedélyek. A rendőrség
megszállja a Pesti Központi Kerületi Bíróság épületét. Aznap 43 fiatalt kísérnek oda
rohamrendőrök a bíróság épületébe, és megkezdődnek a meghallgatások, a nyomozó bírói
meghallgatások.  Ez a konkrét ügy B. Attila és társainak az ügye. Az indítványt jegyzi
szeptember 22-én Palásti Márta kerületi vezető ügyész. A négy fiatalember közös jellemzője
egy: Budapesten, szeptember 21-én hajnalban fogta el őket a rendőrség – nagyjából itt ki is
merül a közös jellemző, mert még a rájuk olvasott gyanú szerint sem egy helyszínen
tartózkodtak.

Az indítvány rövid lényege az, hogy – az egyes cselekményeket csak egy-egy
mondattal mondom – az I. rendű esetében azt mondják, hogy egy rendőrpajzsot rángatni
kezdett; a másik esetben azt mondják, hogy egy más helyszínen tízfős garázda csoport
tagjaként tárgyakat dobált és trágár szavakat kiabált; a III. rendű esetében azt mondják, hogy a
Nyugati téren a rendőrökkel szembeni erőszakos fellépésre buzdított és hangosan
szitkozódott; a IV. rendű esetében azt mondják, hogy a Teréz körúton a rendőrblokád tagjait
szidta és provokálta, menekülni próbált, majd legyűrték. Ezt a gyanút rendőrvallomások
támasztották alá, és különösen kiemelném a III. rendű esetét. Ugyanis ott a gyanúsítás során,
az őrizetbe vétel során, majd az ügyészi indítvány során más megfogalmazással fogalmazták
meg, hogy ő mit csinált. Hogy egészen érthető legyek, ezt úgy adnám vissza a jegyzőkönyv és
a nyilvánosság kedvéért, hogy felidézem azt, hogy a gyanúsításkor azt mondták, hogy a
köznyugalmat megzavarva tagja volt egy garázda társaságnak a Nyugati téren, ennyi és nem
több; az őrizetbe vételkor kődobálást, hangsúlyozom, kődobálást róttak terhére; az ügyészi
indítványban pedig, mint ahogy olvassuk, trágár módon szitkozódott a rendőrökkel szemben.
Az indítvány indokolása az volt, hogy három különös jogcímet is fennállónak látott ügyész
asszony, tehát azt is mondta, hogy fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye; azt is mondta, hogy
fennáll az, hogy szabadlábon hagyásuk esetén a gyanúsítottak összebeszéléssel
veszélyeztetnék a bizonyítás eredményességét, és fennáll az, hogy a több napja tartó és
várhatóan még hosszabb ideig elhúzódó tömeges demonstrációkra tekintettel feltehető, hogy
szabadlábon hagyásuk esetén újabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt
követnének el.

Az ügyészi indítvány érdemi része – hogy így fogalmazzak –, tehát a tényállás
ismertetésen kívüli része, ha jól számolom, körülbelül olyan fél oldal. Ez volt az indítvány. A
meghallgatáson, amelyre 23-án délelőtt került sor – mondjuk a neveket –, Vidor László
nyomozási bíró hozott egy elsőfokú végzést. Az elsőfokú végzéssel az I., II. és IV. rendű
személyek előzetes letartóztatását elrendelte. A III. rendű esetében elutasította az ügyészi
indítványt – és ezt különösen érdemes meghallgatni, hogy miért –, mert azt mondta, hogy a
III. rendű esetében a garázdaság bűncselekményének tényállási elemei közül az erőszakos
magatartás tanúsítása hiányzik. Tehát még egyszer mondom: a gyanú megalapozottsága is
hiányzott a rendelkezésre álló iratok alapján, amiből az ügyész asszony is dolgozott. A
többiek esetében azonban az elsőfokú bíróság elrendelte az előzetes letartóztatást, be is vitték
őket a Venyige utcába, annak rendje és módja szerint.
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Azért a jegyzőkönyv meg a nyilvánosság kedvéért mondom, hogy egy ilyen elsőfokú
döntés után nem az van, hogy hazamennek az érintettek, és megvárják a másodfokú döntést,
őket kőkeményen – a gépezet részeként – beviszik előzetesbe, és fegyház fokozati szinten
tartják őket.

A másodfokú végzésből idéznék, amely 2006 szeptember 29-én született meg. Meg
kell jegyeznem, ügyész asszony fellebbezéssel élt azon döntéssel szemben, ahol az előzetes
indítványt elutasították. Az ügyész asszony fellebbezését elutasították, a három gyanúsított
védőjének helyt adott a Fővárosi Bíróság a 25.Bnf.1981/2006/2. sz. végzésben. Röviden
ismertetem az indokolást. „A három gyanúsított esetében a szökés, elrejtőzés, illetve a
nyomozás meghiúsításra nem ad alapot, ugyanis nem lehet reálisan számolni sem a szökés,
elrejtőzés veszélyével, és arra vonatkozóan sincsenek adatok, hogy a gyanúsítottak a hivatalos
személy tanúk befolyásával a bizonyítást nehezítenék. Nem értett egyet a másodfokú bíróság
a kerületi bíróság azon megállapításával, hogy a gyanúsítottak esetében számolni kell újabb
szabadságvesztéssel büntetendő cselekmény elkövetésével, ugyanis a négy fiatalemberből
három büntetlen, életvezetésük rendezett, két fiatalember egyetemi és főiskolai tanulmányokat
folytat, egy személy pedig dolgozik. Töretlen a bíróságok gyakorlata – és kérem, hogy erre is
külön figyeljünk – abban, hogy bűnismétlés veszélyére csak az ezt konkrétan és a kérdéses
személyre szabottan megalapozó adatokból lehet következtetni. Esetünkben azonban ilyen
egyik gyanúsított vonatkozásában sem merült fel.” A III. rendű esetében pedig, akit nem
helyeztek előzetesbe, megállapítja, hogy igen, nem volt olyan törvényi tényállási elem, amely
alapján a garázdaság bűncselekménye egyáltalán felmeríthető lett volna.

Kérem ennek fényében, hogy ezt a döntést, az ön elé tárt esetet akkor szíveskedjék
értékelni.

DR. PALÁSTI MÁRTA, a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség vezetője:
Anélkül, hogy a konkrét ügyekbe itt belemennénk, általánosságban el kell mondani, hogy a
kerületi ügyészség a saját illetékességi területén elkövetett cselekmények vonatkozásában járt
el, amely térben és időben is elhatárolható volt a békés demonstrációktól.

A nyomozóhatóság előterjesztése alapján megvizsgálta azt a konkrét történeti
tényállást, amely a megalapozott gyanút alátámasztotta, illetőleg személyre szólóan vizsgálta
az előzetes letartóztatási okok fennállását, illetőleg annak valószínűsíthetőségét, amiből
megalapozottan lehet következtetni a fővárosi főügyész úr által is ismertetett okok
fennállására.

Az a tény, hogy utóbb a nyomozási bíró az ügyészi indítványnak nem adott helyt,
általánosságban is elmondható, hogy ez eltérő szakmai álláspontot tükröz, a bírósági
meghallgatás – és itt szeretném hangsúlyozni, hogy nem tárgyalás – személyes
meghallgatáson alapul, amikor a gyanúsított által elmondottak, és itt hangsúlyozni szeretném,
hogy a védő részvételével folytatott eljárásokon a konkrét történeti tényállás ismét
felülvizsgálatra kerül. A megalapozott gyanút értékeli a bíró, hogy az ügyészi indítványban
foglaltaknak megfelelően fennállónak látja-e, illetőleg ehhez kapcsolódóan a különös okok
miként állapíthatók meg.

Az egyéb ügyekben sem mondható kivétel nélkülinek, hogy ügyészi indítvány
elutasítására sor kerül. Jelen esetben nyilvánvalóan a meghallgatáson jelenlévő ügyész a
fellebbezését is arra alapozta, hogy az ott meghallgatottak alapján a konkrét történeti
tényállást, amit az ügyészi indítvány is tartalmazott, az ott megjelölt bizonyítékok általa
alátámasztani látszottak, ezért jelentette be a fellebbezését, és így került sor a másodfokú
felülbírálatra.

ELNÖK: A vezető ügyész asszonyt szeretném én is kérdezni, hogy mi úgy tudjuk az
iratokból, hogy a legtöbb esetben az ön által vezetett szervezet indítványozta az előzeteseket.



- 25 -

Van arról külön statisztika, hogy mennyi volt, amit az ön által vezetett ügyészség
indítványozott ebből a 177 ügyből?

DR. PALÁSTI MÁRTA, a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség vezetője: Már az
előbb utaltam rá, hogy azért a kerületi ügyészség járt el ezekben az ügyekben, mert a
büntetőeljárási törvény illetékességi szabályának megfelelően annak az ügyészi szervezeti
egységnek kell eljárnia. Ezek az adatok egyébként a Legfőbb Ügyészség honlapján is
megismerhetők, és arányait tekintve a fővárosi főügyész úr által ismertetett számadatokkal
teljesen megegyezik az elsőfokú döntések megalapozottsága, a másodfokon felülbírálatra
került ügyek száma, illetőleg azoknak a kényszerintézkedésnek az aránya is, amely az
előzetes letartóztatás helyett lakhelyelhagyási tilalmat, illetőleg más kényszerintézkedést
rendelt el.

ELNÖK: Hány eset volt, amit a VI. és VII. Kerületi Ügyészség indítványozott?

DR. PALÁSTI MÁRTA, a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség vezetője: Az
ügyészi indítványok száma 76 volt.

ELNÖK: Ebből hányban rendelték el végül az előzetes letartóztatást jogerősen, tehát
másodfokon?

DR. PALÁSTI MÁRTA, a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség vezetője:
Ismertetem. 75 esetben elrendelte az elsőfokú bíróság, tehát ez az egy eset volt, ami az előbb
ismertetésre került, és itt személyekre, tehát a terheltek számát említeném. Az elsőfokú
bíróság lakhelyelhagyási tilalmat első fokon nem rendelt el, tehát valamennyi esetben a
kényszerintézkedés, tehát az előzetes letartóztatás elrendelésére került sor. A másodfokú
bíróság a kerületi bíróság végzését 6 terhelt esetében hagyta helyben, 13 terhelt esetében
lakhelyelhagyási tilalomra változtatta a kényszerintézkedést, illetőleg a másodfokú
végzésekben arra tért ki, amikor az előzetes letartóztatást mint kényszerintézkedést
megszüntette, hogy a megalapozott gyanút, amit az indítványok tartalmaztak, tehát a konkrét
történeti tényállás alapján a megalapozott gyanút fennállni látta, csak a kerületi ügyészség
indítványában hivatkozott különös letartóztatási okok fennállását nem valószínűsítette.

De itt visszakapcsolódnék a főügyész úr által elmondottakhoz, tehát hogy a
felülbírálatra már az elsőfokú bíróság végzésének meghozatalát követő pár nappal került sor,
amely részben a nyomozás addigi aktuális állásának a megváltozását is figyelembe vehette,
illetőleg a másodfokú bíróság által utóbb feltárt személyi körülményeket vagy egyéb konkrét
adatokat is értékelhette.

ELNÖK: Akkor 76-ból volt 6 eset, amikor helybenhagyták az elsőfokú határozatot, és
volt még ezen túl 13, ahol más kényszerintézkedést (Dr. Palásti Márta: Igen,
lakhelyelhagyási tilalmat.) rendeltek el.

Tessék mondani, ez az egyébként 90 százaléknál rosszabb, ha pedig az egyéb
kényszerintézkedést is figyelembe veszem, akkor 80 százaléknál rosszabb arány, ez az ön
által vezetett ügyészség ilyen jellegű indítványaira általában jellemző vagy nem?

DR. PALÁSTI MÁRTA, a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség vezetője: Erre
így általánosságban, konkrétan sem lehet választ adni. Mindegyik ügyben az indítvány
megtételénél az ügyészség a megalapozott gyanú fennállását vizsgálja, és a nyomozás adatait
folyamatosan értékelve, dönthet adott esetben a kényszerintézkedés saját maga által történő
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megszüntetéséről is. És itt szeretnék arra kitérni, hogy ezekben az ügyekben is sor került
olyan esetre, nem is egy ügyben…

ELNÖK: Hány esetben?

DR. PALÁSTI MÁRTA, a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség vezetője: Én úgy
tudom, hogy három ügyben sor került, amikor a kerületi ügyészség a nyomozás
felügyeletének eredményeképpen, folyamatosan felülvizsgálva azoknak az okoknak a
fennállását, hiszen ezeknek az ügyeknek az intézése nem alapulhatott automatizmuson, ahogy
a főügyész úr is erre utalt, folyamatosan felülvizsgálta a nyomozás állását, és döntött adott
esetben a kényszerintézkedés megszüntetéséről.

ELNÖK: Ne tessék haragudni, de muszáj ezt a kérdést még egyszer föltennem. Ha az
előzetest nézzük, akkor 93 százalékos a hibaszázalék, ha a kényszerintézkedést, akkor 80
fölötti. Ön egy kerületi ügyészséget vezet, nyilván a kerületi ügyészségnek valamilyen
statisztikái már csak azért is lehetnek, mert egyébként az ügyészség joggal büszke a
váderedményesség kiváló statisztikáira. Tény, hogy ez nem a váderedményességi, de az
indítványeredményességi statisztika része. Előfordulhat az, hogy más ügycsoportok, más
ügyek esetében, vagy mondjuk, egy éves átlagot, egy havi átlagot nézve, az ön által vezetett
szervezetnek 93, illetve mondom, ha a másik esetet vesszük, 80 a hibaszázaléka, tehát 7
százalékos, illetve 17-18 százalék az eredményességi mutatója, vagy ez nem így van?

DR. PALÁSTI MÁRTA, a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség vezetője: Én
továbbra is arra a pontra világítanék rá, ahogy ön is mondta, ez nem a váderedményesség,
hanem a meghatározott bűncselekmény megalapozott gyanújának a vizsgálatára utaló
körülményeket értékel, illetőleg a különös okoknak a fennállását. Arra én konkrét számadattal
itt most, hogy más ügyekben hogyan alakult a kényszerintézkedés eredményessége, nem
tudok konkrét adattal szolgálni. De nem kizárt más ügyekben sem, hogy a bíróság nem osztja
a kerületi ügyészség véleményét, és adott esetben enyhébb kényszerintézkedést rendel el,
illetőleg a felülvizsgálat eredményeként, ami már az elsőfokú döntés meghozatalát követő

időben is elhatárolható, a nyomozás aktuális állását felülbírálva, megszüntessen egy
kényszerintézkedést.

ELNÖK: Ezt értem, azzal, hogy továbbra sem tetszik sem bennünket, sem a
nyilvánosságot azzal megnyugtatni, hogy legalább egyéb ügyekben nem 80 százalék fölötti a
tévedés. De tudomásul veszem ezt, és megadom a szót Révész Máriusz képviselő úrnak.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Kaptam egy kis időt, úgyhogy kicsit nyugodtabban
fogok hozzászólni, mint ahogy tettem volna ezt néhány perccel ezelőtt. Ezzel együtt azt kell
mondjam, elképesztőnek tartom azt a cinizmust, ahogy a főügyész úr nyilatkozik.

Az az igazság, főügyész úr, hogy bírósági ítéletek születtek. E bírósági ítéletek azt
mutatják, hogy ártatlanul is előzetesbe helyeztek embereket. Minden ember az életében, és azt
gondolom, minden szervezet azért törekszik valamelyest a tökéletesedésre, és bizonyára el
kell gondolkodni azon, hogy hogy a csudába’ fordulhat elő, hogy ártatlanul, véletlenül
odakeveredett, saját házában, lépcsőházban elfogott emberekkel ilyen dolgok
megtörténhetnek. Erre ügyész úr felhúzza a vállát, és azt mondja, hogy hát, alapvetően
mindenben jól jártunk el; lehet, hogy voltak hibák, de igazából mégsem. Valójában az
sugárzik az egész hozzászólásukban, hogy ha ma történne ugyanez, ugyanígy járnának el. Azt
kell mondjam, hogy még Gergényi Péter, meg bárki, akit meghallgattunk, még azok is
legalább kritikusan próbáltak hozzáállni a tevékenységükhöz, és keresték, hogy mit is kellett
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volna másképp, mit is lehetett volna jobban csinálni. Semmi ilyet főügyész úrtól nem ismerek.
Nem tudom elképzelni, nyilván nem adják meg a statisztikákat, de nincs olyan, hogy 7
százalékos eredményességi mutató! Ez szinte példátlan! És innentől kezdve, ha nem
gondolkodnak el, hogy ez a 7 százalék hogyan lehet, akkor az egész ügynek nyilvánvalóan
nincs is következménye.

Főügyész úrnak biztos van gyermeke. Nem tudom, főügyész úr mit szólna, mi lenne a
véleménye, mondjuk, ha a 19 éves lányával történne meg az, amit itt a bizottságban
végighallgattunk. Véletlenül belekeveredik ebbe a helyzetbe, rendőrök elkapják, összeverik,
nincs is ott a tüntetésen, ez később beigazolódik, összeverik. Egy ügyésznő vádat emel ellene;
sem az ügyész, sem a bíróság nem kérdezi meg, hogy miért van bekötve a feje, miért varrták
össze a fejét. (Ékes Ilona: Véres a haja a tárgyaláson.) Mi lenne a véleménye főügyész úrnak,
hogy ha mondjuk, a fogdán még ezt követően meztelenül guggoltatnák, aztán még
megvernék, aztán utána nyolc napig nem fürödhetne, miközben vérben lóg a haja; mondjuk,
akkor is ezt a cinikus hozzászólást megengedné-e magának, ha az ön lányával történne, hogy
hát, tulajdonképpen a lakhelyelhagyás az gyakorlatilag az előzetessel egyenértékű?
Elképesztő! Erre nem találok szavakat!

Nyilvánvalóan az, hogy valakit lakhelyelhagyási tilalomra rendelnek, az teljesen más.
És valószínű, hogy ha a bíróság az ügyészi javaslatra, mondjuk, lakhelyelhagyást rendelt
volna el ebben a 70 esetben, akkor nyilvánvalóan teljesen más hangulatban beszélnénk. És
talán a bizottsági ülésre sem lenne szükség, és nem is tartanánk indokoltnak a meghallgatást,
mert azt még el tudnánk… De ön folyamatosan azt mondja, hogy igazából nincs különbség
abban, hogy valakit tíz napra előzetesbe helyeznek vagy lakhelyelhagyásra? Hát, főügyész úr,
tudnia kell: óriási a különbség.

Én most teljesen kétségbe vagyok esve. Ennek a bizottságnak a munkájának a legfőbb
célja, legalábbis számomra, hogy soha többé ne fordulhasson elő az, ami 2006 őszén
előfordult. Ön most meggyőzött, hogy ha önökön múlik, akkor ez ugyanúgy elő fog fordulni.

DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Tisztelt Képviselő Úr! Én nem a sértett
szemszögéből mondtam ezt nyilvánvalóan, mert a sértett szemszögéből tökéletesen osztom,
amit mond, és abban önnek teljesen igaza van, hogy nem mindegy; tehát ha ezt így értették,
akkor elnézést kérek, mert akkor én mondtam rosszul. Tehát nyilvánvalóan a sértett
szemszögéből szó nem lehet arról, hogy ezek között a kényszerintézkedések között nincs
különbség, vagy hogy ezek egyenértékűek lennének. Én ezt az ügyészség szemszögéből
mondtam, tehát a szakszerűség szemszögéből mondtam (Révész Máriusz: Ez a cinizmus! –
Dr. Gaudi-Nagy Tamás: De ez szakmai értelemben sem igaz!), olyan értelemben… De most
ne haragudjon, nekem nem a sértetteknek a szerepét kell itt értékelnem, hanem az ügyészség
munkáját. Azért jöttem ide, hogy az ügyészség döntéseit, indítványait szakszerűségi és
törvényességi szempontból értékeljem. Természetesen a sértetteknek az emberi és áldozati
elemeit én ugyanúgy osztom, mint ön. De a kettő egymást, azt gondolom, nem zárja ki. Én
tehát nem vagyok cinikus, hanem egy szemszögből értékelem a kérdést: az ügyészség
szemszögéből, mert jelenleg főügyészként nyilatkozom. Ez nem zárja ki azt álláspontom
szerint, hogy az emberi meg a sértetti oldalt én ugyanúgy osztom, mint önök, meg mint
szerintem mindenki.

Tehát hogy tiszta legyen a dolog: én azt próbáltam érzékeltetni, hogy a büntetőeljárási
törvényben a kényszerintézkedések egy helyen vannak szabályozva, és a különösok-rendszer
is egy helyen van szabályozva. Azt pedig, hogy egy ügyészi indítvány ezzel kapcsolatban
milyen, az ismertetett törvényi körülményekre figyelemmel kell megtenni és kell vizsgálni.
Aztán hogy a bíróság a különböző rendelkezésre álló, személyi szabadságot korlátozó
kényszerintézkedések közül melyiket rendeli el, az a bíróság eltérő szakmai álláspontja, mint
ahogy vezető ügyész asszony is mondta. Az tehát, hogy utóbb egy másik kényszerintézkedés
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elrendelésére kerül sor, ez a bíróság bírói függetlenség körében tett döntésének eltérő szakmai
véleménye. De ettől, hogy ők egy eltérő szakmai vélemény alapján egy másik
kényszerintézkedést rendeltek el, álláspontom szerint az ügyészség egyébként ezzel
kapcsolatos indítványát nem teszi törvénysértővé és nem teszi megalapozatlanná.

Emellett igaz az a mondat, és osztom azt, még egyszer hangsúlyozom, hogy ez itt
egyértelmű legyen, hogy a sértettek szemszögéből ez teljesen más opcióban vetődik föl.
Világos. A sértettek érintettségét, a sértettek elszenvedett sérelmeit és az ő vonatkozásukban
ezen kényszerintézkedések tekintetében való értékelést ugyanúgy osztom, mint önök.

A másik, hogy kiegészítsem a statisztikát, itt szóba került a váderedményesség is.
Sajnos jelenleg valóban, tisztelt elnök úr, olyan statisztikával nem rendelkezünk, én sem, ami
az előzetes letartóztatások számarányát tekinti.

Viszont azt el tudom mondani, mert készítettek a munkatársaim egy ilyen anyagot,
hogy a 177, ami itt szóba került, a 177 előzetes letartóztatási indítvánnyal érintett terhelt közül
74 terhelttel szemben került sor vádemelésre, értelemszerűen 101-gyel szemben a nyomozást
megszüntették, kettővel szemben került sor a vádemelés elhalasztására. Magyarul
177 terheltből 74 terhelttel szemben került sor vádemelésre. A mai napig 70 jogerős és nem
jogerős – mert még olyan is van – ítélet született kizárólag ezekben az ügyekben, ebből
62 terhelt vonatkozásában marasztaló az ítélet, 8 terhelt esetében felmentő az ítélet. Ha csak
ezeket az ügyeket nézzük, és ezt nagyon hangsúlyozom, tehát ezt a 177-et, ami a mai
megbeszélésünk tárgya, akkor ebben 88 százalékos a váderedményesség, és újra
hangsúlyozom, ez nem a kényszerintézkedések indítványozása, és az azzal kapcsolatos döntés
statisztikája, hanem utóbb azon ügyekben, amelyek ettől függetlenül végigfutottak, a
vádemelés tekintetében az eredményesség 88 százalék.

Ezt csak kiegészítőnek mondtam, köszönöm szépen.

ELNÖK: Világos. Azzal adnám meg Révész Máriusznak a szót, hogy de ez nem
változtat azon, hogy ebben az esetben, akiknél az előzetest az ügyészség indítványozta, ott
meg egyharmados a későbbi váderedményesség, ha ezt vesszük.

DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Így van.

ELNÖK: Révész képviselő úr!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Szeretném leszögezni, hogy egyáltalán nem kívánom
azt kétségbe vonni, hogy ezekben a napokban durva, súlyos törvénysértések is történtek
Magyarországon. Azt sem kívánom kétségbe vonni, hogy ezek ellen egyébként mind a
rendőrségnek, mind az ügyészségnek fel kellett lépnie. Ez a történet egyik fele.

A másik fele, hogy egyébként ezekbe a fellépésekbe tömegesen csúsztak bele teljesen
ártatlan emberek, akik szemszögéből nézve a magyar jogállamiság csődöt mondott. Még
egyszer mondom: csődöt mondott, mert rendőrök hamisan tanúztak ellenük, az ügyészség
nem vizsgálta meg érdemben a rendőrségi okiratban szereplő vádakat, lesittelték őket, és
később aztán egyébként valamikor igazságot szolgáltattak nekik, és csak zárójelben jegyzem
meg, hogy ez a magyar államnak egyébként sok tíz millió forintjába került összességében,
most folynak a kártérítési eljárások.

Igazából nem az a probléma számunkra, hogy azoknak az ügyében, akik mondjuk,
konkrétan köveket, Molotov-koktélt dobáltak, bűncselekményeket követtek el, megszülettek a
döntések, ez rendben van. Ha csak ez lett volna, akkor az ügyészség elvégezte a feladatát. Az
a gondunk, hogy mindeközben tömegesen keveredtek bele olyan emberek, akiknek nem
kellett volna belekeverednie. Tehát ez a mi problémánk, és azért fogalmaztam az előbb
indulatosabban, mert egyszerűen azt érzem, hogy mind a mai napig egyébként, itt a
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meghallgatáson is az derül ki, hogy az ügyészség nem kíván ezzel szembenézni. Tehát
pontosan az lenne a dolog lényege, hogy nézzük meg és tekintsük át, hogyan tudjuk
legközelebb azt elérni – nyilván tökéletes, hibátlan szervezet nincs, de hogyan tudjuk azt
elérni –, hogy sokkal kisebb hibaszázalékkal dolgozzunk. Ehhez kellene valami önreflexió.

Az ügyész úr azt mondja, hogy a bíróság megállapítása az ügyészséget egyébként nem
minősíti. Ügyész úr, vannak tranzitív tulajdonságok – én matematika szakot végeztem –, a
tranzitív tulajdonságok olyanok, hogy ha egyik esetben igaz, akkor utána tovább lehet vinni,
hogy egy másik esetben is igaz. Tehát ha a bíróság megállapítja, hogy a bizonyítékok nem
álltak rendelkezésre, ami alapján az elsőfokú ítéletet meghozták, akkor ez valószínűleg az
ügyészségnél sem állhatott rendelkezésre, mert ha az ügyészségnél rendelkezésre állt volna,
akkor valószínűleg nem tűnt volna el. Tehát ha az ügyészségnek lett volna bizonyítéka, akkor
valószínűleg a bíróság is megtalálta volna.

Ezért miközben a bíróságnál legalább látjuk az önreflexiót vagy az erre irányuló
szándékot, ott is azt gondoljuk, hogy kicsit súlyosabb következményeknek kellett volna
követnie, mondjuk, egy ilyen vizsgálati jelentést, de ott legalább van valami. Az ügyész úrnál
azt látjuk, hogy folyamatosan próbálja menteni a menthetetlent, ezért vagyunk indulatosak.
Nem azzal foglalkozunk, hogy aki jogosan bíróság elé került, azzal mi van, de nagyon nagy a
hibaszázalék. Ezért mondom, hogy ha önnel, a családtagjaival vagy az ügyész asszony
családtagjaival szemben foganatosítottak volna ilyen eljárást, meggyőződésem, hogy legalább
annyira fel lennének háborodva, mint amennyire mi most vagyunk.

Köszönöm szépen.

DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Természetesen mindenki vizsgálja az
ügyészségen belül ennek az okait meg a következményeit, meg azt, hogy hogyan lehet ezt
elkerülni, és szó nincs arról, hogy nem voltak ezzel kapcsolatban megállapítások, vagy nem
lenne ezzel kapcsolatban álláspont.

Az megint két dolog, hogy a jövőre nézve – erről eddig nem érkezett hozzám kérdés,
ez most, a képviselő úr részéről jött először, tehát hogy a jövőre nézve – mit gondolnánk,
vagy mit lehetne másképp csinálni, ez egy másik kérdés. Meg egy megint másik kérdés az,
hogy akkor, amikor azok az indítványok megtételre kerültek, akkor azok törvényesek voltak-e
vagy sem, satöbbi. Azt sem vitattam eddig sem, egyikünk sem vitatta, hogy lehettek benne –
mint mindig máskor is – emberi mulasztástól kezdve szakmai tévedések, ez a világ
legtermészetesebb dolga.

Tehát azt gondolom, nekem főügyészként meg a vezető ügyész asszonynak a maga
vezetői szintjén az a kötelességünk, az a dolgunk, hogy arra törekedjünk, és azt kell elérni,
hogy ha ne adj’ isten, nem gondolnám, de bármilyen szempontból újra ilyen helyzet alakulna
– megjegyzem, ehhez nem kell ilyen helyzet, mert ez a dolgunk minden egyes ügyben,
minden nap –, akkor a törvény betűje, az ott írt feltételek szerint kell eljárni, csak azokat lehet
alkalmazni, azokat viszont teljeskörűen. Ha bárhol bármilyen ügyben konkrét mulasztás
történt, ami lehet szakmai vagy emberi, azt ki kell vizsgálni, és annak következményének kell
lennie! Sem én, sem vezető ügyész asszony, sem más nem mentegette soha a döntéseinket,
nem indokot keresett azoknak a megmagyarázására, és főleg nem akart semmilyen szakmai
vagy törvényességi hibát – ha volt – eltussolni. Messze távol álljon mindannyiunktól! A
jövőre nézve meg főleg.

Tehát azt gondolom, természetesen állunk elébe, és mindent megteszünk azért, hogy
soha többé ilyen helyzet ne alakuljon ki, illetve hogy mindig, minden ügyben mindenki a
felkészültsége szerint és törvényesen járjon el. Újra hangsúlyozom, hogy amit én idáig a
korábbiakban elmondtam – akkor lehet, hogy félreérhető volt, ezért én kérek elnézést, ha így
volt, a szándékomon kívül volt –, szó nem volt azokban a mondatokban, a szándékomban sem
arról, hogy azok kapcsán, amit Révész képviselő úr elmondott, esetlegesen a sértettek, a
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jogtalanul bármilyen sérelmet elszenvedett emberek sérelmét vitassam vagy azt kicsinyítsem,
vagy azt gúnyoljam ki, szó nincs róla. Szakmai alapon próbáltam, tehát kizárólag az
ügyészség szervezete szemszögéből szemlélni és értelmezni ezeket a kérdéseket. Ezen az nem
változtat, hogy az emberi kérdések más megítélés alá esnek, de azt gondolom, az így érthető

is.
Tehát a válasz az: nem gondolom, hogy nem kell gondolkodni erről, nem gondolom,

hogy nem lehet és nem kell változtatni azon, amin lehet, illetve ha kibukkan bármikor olyan
személyhez köthető szakmai mulasztás vagy törvénysértés ezen ügyek kapcsán, ami
intézkedést tesz szükségessé, akkor meg fogjuk tenni. Csak azt mondtam, hogy eddig ilyenre
nem találtunk személyhez köthető, felelősséggel is járó ügyet.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Gaudi képviselő úr!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ügyész úr legutolsó mondataihoz
kapcsolódva le kell szögezni: jómagam is jogász vagyok, ön is jogász, Gulyás Gergely
kollégám is. A jogászi eskünek az a lényege, akár idézhetném is szó szerint: esküszöm, hogy
a Magyar Köztársaság alkotmányához és a magyar néphez mindenkor hű leszek, és hogy
ebben az ünnepi órában a tudomány és igazság szolgálatára szentelem magam, és arra
törekszem, hogy tudományomat embertársaim javára, népem és hazám dicsőségére előbbre
vigyem.

Nagyon ünnepélyes szavak, erre vállalunk kötelezettséget jogászként, és arra is
ügyészként kötelezettséget kellett vállaljon – meg minden ügyész, aki ezekben az ügyekben
eljárt –, hogy betartsa az ügyészségi törvény 7. §-ának (1) bekezdés b) pontjában foglalt
kötelezettségét. Ezt szó szerint idézném, a nyomozásfelügyeleti körben mi az ügyész
kötelezettsége: az ügyész köteles biztosítani, hogy senkit törvényellenesen ne vonjanak
büntetőjogi felelősségre, ne fosszanak meg személyi szabadságától; senkit törvénytelen
jogfosztás, korlátozás vagy zaklatás ne érjen. Ez a mérce a mindenkori ügyészi
tevékenységgel szemben. Ezen a mércén mérve, amit ügyész úr elmond, az igaz. Ugyanis
nincs olyan, hogy sértetti szemléletből nem fogadható el, de szakmai szempontból
elfogadható. Önök – és az ügyészek, akik ezekben az ügyekben eljártak – olyan ügyekben
indítványoztak előzetes letartóztatást, amelyet az akkor hatályos eljárási jogszabályok alapján
nem lehetett volna szakmailag megtenni, mert a személyben rejlő feltételek nem álltak fent. E
tárgyban olvastam föl ezt a konkrét esetet. Ennek fényében kérdezem meg főügyész urat,
hogy az ön mellett ülő Palásti Márta kerületi vezető ügyész asszonynak ön az elöljárója, ugye,
mondhatom ezt így?

DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Nem elöljáró, mert ez egy katonai kifejezés,
hanem a munkáltatói jogköröket én gyakorlom.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Tehát mondhatjuk úgy, hogy a beosztottja, így
helyes, ugye?, ön a felettese. Itt elhangzott az, hogy ön azt mondja, eddig még nem jutott az
ön tudomására olyan típusú, olyan jellegű hibaszázalék vagy szakmai kifogásolhatóság, amely
indokolt volna lépéseket. Jelen esetben itt azt hallottuk, hogy 76 indítványból 6 esetben jártak
sikerrel, tehát 7 százalékos volt az eredményességi mutató. Itt egy eset, amely kirívó
eredménytelenséget és szakmai alkalmatlanságot mutat. Nem gondolja, hogy önnek most mint
felettesnek lépéseket kellene tennie, legalább most, négy év után?

DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Tisztelt Képviselő Úr! Mondom, amit a
vezető ügyész asszony is elmondott, az ő válaszához kapcsolódnék, nem ismételném újra
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meg; ő megindokolta az ön kérdésére ezt, hogy mi volt az oka, és mi vezetett oda, hogy az ön
által feltett kérdésben konkrétan említett ügyben ilyen döntés született. Erre ez a válaszom,
hogy ő megválaszolta ezt. Abból az nem következett, hogy itt tényleg intézkedni kellene,
hanem tartalmilag az a válasz, amit ő mondott erre.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Tehát úgy gondolja, hogy rendben van, tehát
önnek most nem kell kivizsgálni azt, hogy a Palásti Márta ügyésznő által vezetett VI-VII.
kerületi ügyészségen miért volt ilyen csapnivalóan gyalázatos az eredményességi mutató a
kényszerintézkedések indítványozása tárgyában. Jól értjük ezt, hogy ön nem kíván ezek után
sem intézkedéseket tenni?

DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Már megtettük ezeket a vizsgálatokat, a
bizottság számára is azok az adatok rendelkezésre állnak. Az ott tett megállapításokon nem
indokolt változtatni. Tehát túl vagyunk ezeken a vizsgálatokon.

ELNÖK: Ahhoz kapcsolódva, amit ön mondott, hogy bizonyos szakmai vizsgálatokat
ez indokolttá tesz: miután vannak másodfokú bírósági határozatok, amelyeknek természetesen
jogi következtetéseivel nem feltétlenül kell egyetérteni, de az tényállítás, hogy hiányzott
bizonyíték vagy nem hiányzott bizonyíték. Persze jobb lett volna ezt korábban megtenni, de
talán még négy év után sem késő. Elég csak utánanézni, hogy valóban, voltak-e olyan ügyek,
és ha igen, akkor kik voltak az előadói azoknak az ügyeknek, ki írta alá az indítványt azokban
az ügyekben, ahol azt írja és tömegesen írja azt a másodfokú bíróság határozata, hogy nem
arról van szó, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékból ne lehetett volna olyan következtetést
levonni, hogy indokolt a letartóztatás, hanem egész egyszerűen az a bizonyíték, amire az
ügyészségi indítvány hivatkozik, nem volt, nincs ilyen. Ezekben az ügyekben ezek azért
kiemelten súlyos állítások. Szerintem ez nagyon egyszerű; lehet, hogy a Fővárosi Bíróság
téved, mert önök megnézik egy vizsgálat keretében, és voltak ilyenek, és nyilván a bíróság
tiszteletben tartása mellett azt lehet akkor mondani, hogy történt egy belső vizsgálat, és
tévedett a másodfok. De azért itt nem ezt látjuk, és a fővárosi bírósági vizsgálat sem azt
mutatja, hogy a másodfok tévedett volna, hanem a Frech Ágnes-féle kollégiumi vélemény is
egyértelművé teszi ugyanazokat a hibákat, amelyeket az a négy darab tanács – nem egy
tanácsról van szó, négy tanács –, aki a Fővárosi Bíróságon másodfokon eljárt, gyakorlatilag
egységesen ilyen arányban helyezte hatályon kívül az elsőfokú végzéseket.

DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Erre az a véleményünk, mint már utaltunk
rá mind a ketten, hogy ez a bíróság eltérő szakmai véleménye. Ugyanolyan, mintha az
ügyészség megvádol egy más ügyben egy vádlottat, a bíróság meg felmenti. A mi
álláspontunk attól, hogy egy jogerős felmentő ítélet van, nem változik meg, ezért nem fogjuk
azt mondani, hogy aki megvádolta ügyészként, és az volt a szakmai álláspontja, hogy
elkövette a bűncselekményt, az törvénysértően járt el, vagy az alkalmatlan ügyész, hanem
neki az volt a szakmai véleménye. A törvényességen belül azokat a rendelkezésre álló
adatokat ő úgy mérlegelte, hogy ő vádat emel, mert az ő szakmai meggyőződése alapján ez a
helyes intézkedés. Ettől eltérően a bíróság hozott egy másik döntést, és ha hoz egy másik
döntést, az a bíróságnak a megkérdőjelezhetetlen döntése. Ezt mi tiszteletben tartjuk. Ezért
nincs helye, amiket ön idéz, az egy jogerős bírósági döntés, azzal mi nem kívánunk
vitatkozni. Elfogadtuk, hogy a bíróság ezt az indokot mondta, de tisztelettel, nekünk más a
szakmai álláspontunk.

ELNÖK: Ha szabad, akkor én ezt értem, és próbáltam is – valószínűleg nem sikerült –
világossá tenni, hogy szerintem abban különbség van, hogy egy eljárásban önök egy
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bizonyítékot bemutatnak, és azt a bizonyítékot másként értékelik önök meg a bíróság, vagy
akár másként értékeli az első- meg a másodfokú bíróság; meg az is más, hogy amire az
indítvány utalt, azok a bizonyítékok egyáltalán nem álltak rendelkezésre. A kettő között óriási
különbség van!

DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Vizsgálni mindent lehet, ezt, ha kell, meg
lehet most is tenni, meg lehet újra is vizsgálni. Jelenleg azt tudom mondani, hogy ami
vizsgálat volt, az alapján nyilvánvalóan jogerős bírósági döntéseket mindig, azoknak az
indokait is tiszteletben tartjuk; azokkal nem lehet már vitatkozni, hiszen jogerős.

ELNÖK: De abban van köztünk némi véleményegység, hogy más az, amikor…

DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Természetesen, ezt osztom, persze.

ELNÖK: …egy bizonyítékból különböző következtetés születik, meg amikor nincs
bizonyíték, mégis hivatkozik rá az indítvány?

DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Világos.

ELNÖK: Ez nem konkrét ítélet, ez a Frech Ágnes-féle összefoglaló vélemény.

DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Világos, de az sem egy tény, hanem egy
megállapítás a bíróság részéről, ami lehet, hogy így van, lehet, hogy nem. Ez pillanatnyilag
egy bírósági vélemény, ugyanolyan, azért mondtam ezt hasonlatként; természetesen osztom
elnök úrnak a distinkcióját, tehát különbség van nyilvánvalóan, én is így gondolom, csak egy
halvány példát próbáltam hozni erre az érvelésem megerősítéseként. De természetesen más,
ha nincs bizonyíték, meg más, hogyha van, csak azt máshogy értékeli az egyik meg a másik
hatóság. Itt ha kell, egy konkrét ügyben természetesen meg lehet nézni, hogy volt bizonyíték
vagy nem volt bizonyíték. A mi álláspontunk az, hogy amilyen ügyekben konkrétan eddig
vizsgálódtunk, én ezt tudom mondani; ez nem zárja ki azt, hogy a jövőben is lehet
vizsgálódni, meg természetesen bármit meg lehet tenni, ha kell. De én azt tudom mondani,
hogy ami eddig vizsgálat alá került, abban úgy ítéltük meg – és nem én, hanem számos más
kollégám meg vezető meg felettesem is –, hogy az ezzel kapcsolatos indítványoknak a
megalapozottsága törvényes volt.

ELNÖK: Világos. A jegyzőkönyv szerint követhető, hogy én a kettővel ezelőtti
kérdésben – ami lehet, hogy hosszú volt – is azt mondtam, hogy e között kell különbséget
tenni. Szerintem a vizsgálat csak ott szükséges, ahol nem egy eltérő jogi álláspont van, mert
egyébként még a mi álláspontunk is – ha szabad nekem főügyész úrral szemben álláspontot
megfogalmazni – eltér abban, hogy a személyes körülményeket csak a büntetés kiszabásának
elvei körében kell vizsgálni, vagy pedig az előzetes letartóztatásnál. Egyébként a másodfokú
bíróság is mindenhol azt írja, hogy az előzetesnél is vizsgálni kell; szerintem ez logikus is. De
ezt még mindig elfogadom, hogy ez két, szakmailag nagyon eltérő álláspont, és meg vagyok
győződve róla, hogy a másodfokú bíróságnak van igaza. De amikor tényekre hivatkozik egy
indítvány vagy bizonyítékokra, és ezek a konkrét bizonyítékok hiányoznak, és ezt több
másodfokú határozat megállapítja, akkor ott talán ezt meg kellene vizsgálni. És erre mondtam
azt, hogy ez egy más kérdés. Ha önök megtalálják ezeket a bizonyítékokat, amelyek a
másodfokú határozat szerint nem léteztek, akkor nem feltétlenül kell a bíróságot kritizálni, de
akkor azt lehet mondani, hogy kérem, lefolytattunk egy eljárást, és ezek és ezek a
bizonyítékok megvoltak, nem vette észre a másodfokú bíróság. És akkor értem a szakmai
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mulasztások kivizsgálásának az eredményét vagy a fegyelmi felelősségre vonás elmaradását.
Csak én ezt nem látom, és az eddig elmondottakból sem derült ki, hogy ezt megnyugtatóan
tisztázta volna akár a Fővárosi Főügyészség, akár azok a kerületi ügyészségek, amelyek ilyen
indítványokat tömegesen tettek.

DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Természetesen ezt megtenni meg lehet, meg
kell, illetve ha bármi – ezt mondtam is már – hiba volt, az biztos volt; én olyat nem állítottam,
egyikünk sem állíthatna, mindannyian tudjuk, hogy hibátlan döntések születtek volna, vagy
nem lehetett volna benne tévedés, ez nyilvánvalóan lehet. Ha van, azt is mondtam, akkor
azzal kapcsolatban bármilyen szükséges következményt vagy lépést meg kell tenni. Ha olyan.

ELNÖK: Köszönöm. Gaudi képviselő úr, utána Révész képviselő úr.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Konkrét szakmai hibák esetén való
kivizsgálásról beszél ügyész úr. Akkor én visszakanyarodnék ehhez az ismertetett esethez, a
négygyanúsítottas ügyhöz, visszaidézem. Konkrétan a III. rendű esetében már az elsőfokú
nyomozási bíró is azt állapítja meg, hogy nincs meg, a tényállási elemek közül az egyik
hiányzik a garázdaság bűncselekmény megállapításához. Tehát ez egy olyan mértékű szakmai
hiba, ami megbocsáthatatlan szakmai körökben; ez körülbelül olyan, mintha matematikában
egy meg egy eredményeként hármat mondunk. Erre ön szerint kell lépni, nem kell lépni
önnek mint felettesnek, és mi a véleménye erről?

DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Az a véleményem, hogy egy konkrét
ügyben most itt nem tudok nyilatkozni. Ehhez át kellene nézni az iratokat, át kellene nézni az
összes adatot. Nyilvánvaló, hogy ön most ebből az ügyből fölkészült, én meg nem; tehát én
konkrét, egyes ügyekben, tételesen itt, pláne a felelősség szintjén, nem tudok nyilatkozni.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Akkor azt azért meg tudja ígérni, ügyész úr,
hogy utánanéz ennek az ügynek és kivizsgálja? Legalább ezt?

DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Ha ezekre bármilyen konkrét adat a
bizottság részéről érkezik, nyilvánvaló, hogy mindenki, nem én, még egyszer mondom, mert
most persze én vagyok itt, de a Legfőbb Ügyészség és az ügyészség szervezete egységessége
nevében mondhatom, tehát minden vezető részéről: nyilván a bizottság munkáját az
ügyészség, mint eddig is, ezután is maximálisan segíteni kívánja. Ha bármi kérdés vetődik fel,
akkor abban abszolút konstruktívan és minden általunk tehető intézkedést megtéve fogunk
eljárni. Ne haragudjon, de én ezt ettől konkrétabban nem tudom megfogalmazni, mert a
konkrét ügyet nem ismerem; konkrét bírósági ügyekben nyilvánvalóan nem is lehet ad
absurdum már jogilag lépni. De ott, ahol lehet, és ott, ahol kell, mindent meg tudunk és
fogunk tenni.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Akkor segítségül elmondom, hogy ez az
ÜN315/2006. számú ügy volt. Tehát ha ön ezt felírja és utánanéz, akkor már meg is teheti.

Viszont áttérve a vezető ügyész asszonnyal kapcsolatos kérdéskörre, meg szeretném
kérdezni, hogy volt-e valamilyen szakmai specifikáció, tehát volt-e elkülönült csoport esetleg,
akik ezzel foglalkoztak ott a kerületi ügyészségen ezekkel a szeptemberi indítványozásokkal.
Tehát minden ügyész foglalkozott ezzel, vagy kisebb csoport jött létre, esetleg páran, vagy
hányan foglalkoztak ezzel?
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DR. PALÁSTI MÁRTA, a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség vezetője:
Tulajdonképpen itt arról kell szót említenünk, hogy a ügyek kikre kerültek kiosztásra. Ez
mindig a kerületi ügyészség adott napi munkaterhétől függ, nyilván a tárgyalásokon való
részvétel befolyásolja. Azok a kollégák vettek ezeknek az ügyeknek az intézésében részt, akik
aznap nem tárgyaltak, de specifikuma annak, hogy kik kerüljenek előadóként kijelölésre, nem
volt.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Hányan voltak, akik részt vettek ilyenekben,
és a nevüket kérem, hogy szíveskedjék megosztani velünk.

DR. PALÁSTI MÁRTA, a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség vezetője: Több
kolléga vett részt ezekben, nyilvánvalóan az indítványok ellenjegyzői intézték ezeket az
ügyeket, illetőleg a bírósági meghallgatások jegyzőkönyvében szerepel.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Több volt, mint kettő, vagy éppen talán kettő?
Ketten voltak, vagy többen voltak?

DR. PALÁSTI MÁRTA, a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség vezetője:
Többen voltak. Többen vettek részt az ügyek intézésében. Nyilvánvalóan – pont visszatérve
arra, hogy az ügyek intézésénél körültekintő és szakszerű munkát kellett végeznie – nem is
lett volna helytálló egy-két ügyésznek az erre történő kijelölése, mert nem állt volna kellő idő
rendelkezésére annak az eldöntésére, hogy az ügyben az indítványt meglapozottan
megtehesse.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Tehát akkor, ha jól értem, kettőnél több
előadója volt ezeknek az ügyeknek.

DR. PALÁSTI MÁRTA, a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség vezetője: Igen.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Azt szeretném még megkérdezni, hogy arról
tud-e nyilatkozni – és kérem, hogy nyilatkozzon –, hogy az év végi jutalmazásoknál ezek az
ilyen ügyekben részt vett ügyészek kaptak-e jutalmat, vagy sem.

DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Erre azt tudjuk mondani…

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Az ügyésznőt szeretném kérdezni, hozzá
intéztem a kérdést.

DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Bocsánat, de nem ő tud nyilatkozni, hanem
én.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Neki nincs erről tudomása? Ezek szerint úgy
kell vennünk, hogy a vezető ügyész asszony nem tudja, hogy a saját alárendeltségébe tartozó
ügyészek kapnak-e jutalmat, vagy sem? Semmi köze nincs hozzá?

DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Az ügyészség egy hierarchizált szervezet, a
jutalom elvéről, az odaítéléséről vagy nem odaítéléséről és mindenről a főügyész vagy a
főügyészség vezetése dönt.
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): És javaslattételi joga sincs a vezető ügyésznek
ebben?

DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Véleményezési joga van, de innentől fogva
– azért mondom – ugyanúgy, mint a munkáltatói jogkör gyakorlása, ez nem a kerületi vezető

ügyész döntése.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Hadd kérdezzem meg tehát: kaptak-e év végi
jutalmat ezek az ügyészek, akik részt vettek a 2006 szeptemberi kényszerintézkedések
indítványozásánál, vagy sem?

DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Minden ügyész kapott 2006-ban jutalmat,
általánosságban ezt el lehet mondani, mint ahogy egyébként minden más évben is, 2007-ben
és 2008-ban is. Semmi olyan különbségtétel nem volt, hogy azok, akik ezen ügyben
intézkedtek volna, más szempontok szerint odaítélt vagy több, illetve kevesebb összegű
jutalmat kaptak.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Tehát nem volt olyan, hogy kiemelt jutalmat
kaptak volna?

DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Nem. Erre tekintettel nem. Lehet olyan eset,
amikor egy egyébként ilyen ügyben is intézkedő ügyész kapott kiemelt jutalmat, de annak
nem az az oka, hogy ilyen ügyekben intézkedett, hanem egész évben egyébként, más
ügyekben is az átlagos szakmai színvonalat meghaladóan intézkedett. Ugyanis ez a jutalom,
sajnos, az ügyészségen – függetlenül attól, hogy azt gondolom, enyhén szólva sem
ellensúlyozza a rendkívül alultervezett létszámviszonyok mellett rendkívül nagy
munkateherrel, folyamatosan jól teljesítő szervezetben dolgozó kollégák túlmunkáját – évente
csak egyszer van.

Tehát ez egy általános jutalom volt, ebből gyakorlatilag nem volt kizárva, csak az, aki
vagy fegyelmi eljárás hatálya alatt állt, vagy bármilyen olyan rendkívüli szakmai hibát
követett el vagy tartósan rossz színvonalon dolgozott volna. Tehát ezek kivételével
gyakorlatilag senki nem volt kizárva ebből, ez általános jutalom volt, és évente egyszer, az év
végén került kiosztásra a legfőbb ügyész úr, a Legfőbb Ügyészség döntése alapján, a Legfőbb
Ügyészség által meghatározott összegkeretben. Tehát ebben a főügyésznek is csak annyi a
jogköre, hogy ezeket az összegeket nagyjából elossza, de olyan, hogy ezek az emberek, ezek
az ügyészek, ügyészségi titkárok, akik ilyen ügyekben intézkedtek volna, eltérő szempontok
szerint vagy eltérő összegű jutalmat kaptak volna, nem történt.

ELNÖK: Révész képviselő úr, parancsoljon!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Tisztelt Ügyész Úr! Egyetlen mondatot szeretnék itt a
bizottsági meghallgatás vége felé mondani. Ebben az utolsó hosszabb hozzászólásában azt
mondta, hogy nem vitatja, hogy lehetettek igazságtalanságok, lehettek tévedések. Erre
mondanám azt, hogy voltak tévedések és voltak rossz döntések, és nem „lehettek”, hiszen a
bírósági ítéletek ezt egyértelműen alátámasztják. Szerintem van némi különbség, és ha ön is
elfogadja, hogy voltak, akkor talán könnyebb lesz a végére járni annak, hogy miért is voltak.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Gaudi képviselő úr!
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ügyész asszonytól szeretnék kérdezni egy
olyan irányú szakmai kérdést, ami azért fontos, hogy megvilágítsa még ezt a kérdést. Jól
tudom-e, hogy a kerületi ügyészségek csak a garázdasági ügyekben jogosultak eljárni? Tehát
a hivatalos személy elleni erőszak, tehát a rendőrre támadó emberek esetében ugye, nem önök
képviselik a vádat, illetve nem is önök teszik a kényszerintézkedési indítványt? Jól tudom ezt?

DR. PALÁSTI MÁRTA, a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség vezetője: Igen.
Természetesen ezeknek az eljárásoknak az alapját, amikor megindultak, a garázdaság
bűntettének megalapozott gyanúját keltő cselekmények voltak, amelyek a nyomozás állásának
eredményeként kerültek a Budapesti Nyomozó Ügyészséghez áttételre, és nem egy, nyilván
akkor ön által is ismert indítványban már utalás történt arra, hogy a bűncselekmény, tehát az
indítványban meghatározott és jól körülírt történeti tényállás a hivatalos személy elleni
erőszak bűntettének a megalapozott gyanúját is keltheti. Így kerültek áttételre az ügyek a
Budapesti Nyomozó Ügyészségre, amikor a megalapozott gyanút alátámasztó történeti
tényállás elemzésének eredményeként ennek a bűncselekménynek a megalapozott gyanúja
nyert megállapítást.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Tehát, ha jól értem, akkor abban a két napban,
ami jelen esetben a nyugati téri akcióban elfogott fiatalok ügyében történt, két napjuk volt
arra, hogy az indítványt előkészítsék és a nyomozást felügyeljék. Ebben az időszakban önök
már észleltek-e olyan jeleket, hogy itt akár felmerülhet a hivatalos személy elleni erőszak
tényállása?

DR. PALÁSTI MÁRTA, a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség vezetője: Így
van.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): De akkor hadd kérdezzem meg: hát a
hatásköri és illetékességi szabályok teljesen egyértelműek abban, hogy önök nem járhatnak el
ilyen ügyben. Hogyan gondolták azt, hogy mégis eljárnak, és indítványokat tesznek?

DR. PALÁSTI MÁRTA, a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség vezetője: A
hatásköri és az illetékességi kérdések természetesen az ön által elmondottak szerint alakulnak,
azonban egy előzetes letartóztatás elrendelésére tett előterjesztés tárgyában – adott esetben
ügyleti napon is – az ügyészségnek döntenie kell. Tehát abban az esetben nem kerülhet az ügy
áttételre, hiszen ez továbbra is elhúzná az ügy intézését. Tehát az úgynevezett azonnalos
intézkedések megtételi kötelezettsége annál az ügyészi szervnél fennáll, ahol a
nyomozóhatóság az előterjesztését megtette, és mint ahogyan az előbb is utaltam rá, annak a
vizsgálata még folyamatban volt, hogy ezeknek a bűncselekményeknek a megalapozott
gyanúja mely bűncselekmény törvényi tényállása szerint minősül pontosan.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ha jól értem, akkor itt arról van szó, hogy
önök itt már sok esetben úgymond megalapozottan úgy vélték, hogy mondjuk, hivatalos
személy elleni erőszak merül fel, és mégis garázdaság bűncselekményének a gyanúsítása
alapján, azt nem vitatva kezdeményezték a kényszerintézkedést. Ebből sajnos azt a
következtetést tudom levonni, hogy az volt a cél, hogy maradjanak bent ezek az emberek,
nem a valós jogcímen, és majd utóbb az ügyészség megvizsgálja.

DR. PALÁSTI MÁRTA, a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség vezetője:
Természetesen nem ez volt a célja az ügyészi intézkedésnek, mint az előbb említettem, a
bűncselekmény alapjául szolgáló bizonyítékok. Önök is említették, hogy a legtöbb eljárás
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rendőri jelentés alapján indult. Nyilván az abban foglaltak ellenőrzése, a tanúkihallgatások
folyamatának az eredményeként nyert megállapítást az, hogy ezek a bűncselekmények nem a
garázdaság, hanem más erőszakos, tehát a hivatalos személy elleni erőszak bűntette
megalapozott gyanújának a megállapítására alkalmasak.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): De ha jól értettem, igenis arról van szó, hogy
az indítvány benyújtásának pillanatában és a nyomozási bíró előtti meghallgatás pillanatában
ezek szerint az ügyészek az ügyek jelentős számában már tudták, hogy nem az a
bűncselekmény, amely felmerülhet, hanem egy másik bűncselekmény, és önök mégis ilyen
indítványt terjesztettek elő. Ennek megvan az oka, 72 óráig lehet valakit őrizetben tartani.

72 óra után ezeket az embereket el kellett volna engedni. És én sajnos ebből azt a
következtetést vonom le, hogy önök nem valós tartalmú gyanúsítások alapján terjesztettek elő

előzetes letartóztatási indítványt, hogy úgymond kéznél tartsák ezeket az embereket.

DR. PALÁSTI MÁRTA, a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség vezetője: Még
egyszer utalnék arra, hogy az indítványokban is konkrétan megfogalmazást nyert az, hogy
más bűncselekmény megalapozott gyanújának a megállapítására is alkalmas lehet. Tehát a
bíróságot, a nyomozási bírót az ügyészség az indítványában a nyomozás aktuális állásáról, a
konkrétan rendelkezésre álló bizonyítékok értékelésének eredményeiről tájékoztatta.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Tehát ha jól értem, önök az indítványtételkor
értékelték egyfajta módon ugyanazon rendőri jelentést, majd másnap, pár nappal később
másként értékelték, és áttették egy sokkal súlyosabb minősítésű bűncselekmény elbírálása
érdekében az ügyeket a nyomozási ügyészséghez. Mert egyébként – a jegyzőkönyv kedvéért
mondom – ez történt, típusosan. Tehát magyarul, az a gyanúsítás, amelyet önök képviseltek a
kényszerintézkedések elrendelésekor, már önök is tudták döntő többségben, hogy nem
megalapozott a gyanú.

DR. PALÁSTI MÁRTA, a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség vezetője: De
ehhez még további bizonyítási cselekményeket kellett foganatosítani.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Milyen bizonyítási cselekményeket? Például
mire tetszik gondolni?

DR. PALÁSTI MÁRTA, a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség vezetője: Az
okirati bizonyítékokra. A rendőri jelentés közokiratnak minősül, az okirati bizonyítéknak
tekintendő. Nyilvánvalóan az eljárás további menetében kellett tanúkihallgatásokat
foganatosítani, tanúkutatást végezni, felismerésre bemutatásokat, szembesítéseket
foganatosítani, és a felvételeket értékelni.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): És a két nap erre nem volt elegendő? Mivel
foglalkoztak önök akkor abban a két napban, amikor már őrizetben voltak a fiatalok, kéznél
voltak, nyomozási célból meghallgathatók voltak?

DR. PALÁSTI MÁRTA, a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség vezetője:
Ezekben nem az ügyészség folytatta a nyomozást, hanem a rendőrség önálló nyomozása felett
gyakorolt az ügyészség törvényességi felügyeletet.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A nyomozás felett az ügyészségnek
felügyeleti jogköre van az ügyészségi törvény szerint. Önök bármikor magukhoz vonhatták
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volna az ügyeket, ráadásul akkor, amikor már tudták, hogy rengeteg indítvány érkezik
önökhöz előzetes letartóztatás elrendelésére. Hiszen a rendőrség tesz indítványt először önök
felé, azzal a céllal, hogy tessék előzetes letartóztatásba helyezni a fiatalokat. Mondjuk, az
elmondott konkrét ügyben meg látható, amit felidéztem, K. László esetében, hogy három
különböző elkövetési magatartással hozzák őt összefüggésbe: egyszer kődobálónak mondták,
egyszer trágár szavakat kiáltozó embernek, másszor meg garázda tömeg részeként. Hát
önöknek nem tűnt fel, hogy ezt tisztázni kellene?

DR. PALÁSTI MÁRTA, a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség vezetője:
Természetesen a nyomozás menetében ennek a tisztázása folyamatban volt, és amennyiben a
megalapozott gyanú hivatalos személy elleni erőszak bűntettének a gyanúját keltette, áttételre
került a Budapesti Nyomozó Ügyészséghez.

ELNÖK: Egy kérdést még ehhez kapcsolódóan föltennék. Ha a rendőri jelentés
alapján történt egy minősítés, amely lehetőséget adott arra, hogy még önök tegyenek
indítványt, és ez később megváltozott, és mondjuk, a garázdaság helyett hivatalos személy
elleni erőszak lett, akkor ebben az esetben vagy a minősítés volt már kezdetben téves, vagy
pedig a rendőri jelentés tartalmazott valótlan állításokat, vagy nem volt elegendő a tényállás
feltárásához.

DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Tisztelettel, az utóbbi, tehát a legutolsó,
amit itt mondott. Tehát egyrészről akkor kerültek és akkor kell a törvény szerint, amit Gaudi
képviselő úr mondott, áttenni az egyik szervtől a másikhoz az ügyet, az én álláspontom
szerint, így is jártunk el – nem az én álláspontom ez, hanem mindannyiunké –, amikor ennek
az ott, abban az ügyészi szervben hatáskörrel nem rendelkező bűncselekménynek,
nevezetesen a hivatalos személy elleni erőszaknak a személyre szóló megalapozott gyanúja
már megállapítható. Tehát az, hogy erre utaló adat van, nem alapoz meg áttételt. Akkor kell
áttenni, ha azzal a konkrét személlyel szemben, akivel teljesen törvényesen a rendőrség
közölte, mondjuk, a rongálásnak a megalapozott gyanúját, más bűncselekmény konkrétan,
személyre szólóan, tehát adatok alapján és bizonyítékok alapján, nemcsak a valószínűsítés
meg a hipotézis alapján, megállapítható. Ez az egyik. Amikor ezek megállapíthatók lettek, át
is tettük, de ahhoz kellett még több nap, amíg azok a bizonyítékok, amelyek ezt a hipotézist,
kezdeti hipotézist megerősítették, megkeletkeztek, illetve elvégezték azokat az első
cselekményeket, ahogy vezető ügyész asszony mondta, amelyek ezt bizonyítják.

S még egy mondat. Természetesen Gaudi-Nagy képviselő úrnak abban igaza van,
hogy az ügyész felügyeletet gyakorol a nyomozás fölött, de ez nem jelenti azt, hogy az ügyész
határozná meg a nyomozási cselekményeket; akkor is, ha ez esetleg meglepetést kelt – sajnos
a törvény rögzített szabályai szerint nem így van. Tehát a rendőrség önálló nyomozásába az
ügyész két módon avatkozik be, ami a felügyeletet jelenti. Az egyik, hogy jogorvoslatot bírál
el, tehát ami hozzá tartozik, rendőri intézkedés elleni jogorvoslatot bírál el, vagy a
törvényességre felügyel, tehát hogy ne legyen abban törvénytelenség. De azt, hogy mikor kell
tanút kihallgatni és kit, vagy milyen eljárási cselekményt kell végezni ahhoz, hogy bármilyen
bűncselekmény megállapítható legyen vagy nem, ezt nem az ügyész határozza meg a
rendőrség önálló nyomozásában. Itt is arról volt szó, hogy garázdaság miatt például vagy
rongálás miatt folyt az eljárás a kerületi kapitányságon, és volt arra adat, hogy más,
kizárólagos ügyészségi hatáskörbe tartozó bűncselekmény elkövetése is látható. Amikor erre a
személyre szóló megalapozott gyanú rendelkezésre állt, akkor kellett áttenni, és természetesen
nem nekünk kellett azt meghatározni, és nem is határoztuk meg, hogy milyen eljárási
cselekményeket kell ezzel kapcsolatban elvégezni.

Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Gaudi képviselő úr, parancsoljon!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Az ügyészségi törvény elég egyértelműen
fogalmaz, mégpedig abban, hogy lehetősége van az ügyésznek arra, hogy
nyomozáskiegészítést rendeljen el, és ennek lefolytatására a nyomozó hatóságot utasíthatja.
Az én olvasatomban az lett volna a helyes eljárás, hogy ha önök megkapják ezeket a
rendőrségi előterjesztéseket, megnézik, látják, hogy vagy nincs bizonyíték, vagy súlyosan
ellentmondásosak, vagy hiányzik a tényállásszerűsége egy bűncselekménynek – mint jelen
esetben is volt –, vagy valami egyéb nagyon komoly aggály van, akkor önöknek a
nyomozáskiegészítésre kellett volna utasítani. És hagyni kellett volna ezeket az embereket,
hogy szabadlábon védekezzenek. De önök nem ezt tették, hanem azt tették, hogy
indítványokat tettek egy olyan előterjesztés-csomag alapján, amelyből egyértelműen
megállapítható volt, hogy már az elrendelés és az indítványtétel pillanatában sem alapozzák
meg a kényszerintézkedéseket.

Ügyész asszonyt kérem, hogy válaszoljon, mert ő járt el ezekben közvetlenül.

DR. PALÁSTI MÁRTA, a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség vezetője: Én
továbbra is azt tudom mondani, hogy amikor a nyomozó hatóság az előterjesztését megtette,
az a megalapozott gyanút az ügyészség szakmai megítélése szerint kellően alátámasztotta. Ez
alapján tette meg a kerületi ügyészség az indítványát.

Az ön által említett, nyomozás kiegészítésére történő utasítás tulajdonképpen a
befejezett nyomozáshoz kapcsolódó ügyészi intézkedés. Amikor egy nyomozó hatóság önálló
nyomozást folytat, ahogyan főügyész úr mondta, a kerületi vagy bármely ügyészi szervnek a
feladata a nyomozó hatóság intézkedése elleni jogorvoslatoknak az elbírálása, illetőleg a
nyomozó hatóság által az ügyészséghez tett előterjesztések tárgyában történő döntés.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Szeretném még azt megkérdezni, ügyész
asszony praxisában nyilván elég sok garázdasági ügy volt már korábban, tehát 2006 előtt…
Nem tudom, mióta tölti be a vezető ügyészi tisztséget itt a kerületi ügyészségen? (Dr. Palásti
Márta dr. Ihász Sándorhoz fordul.) Nem tudom, ez szolgálati titok?

DR. PALÁSTI MÁRTA, a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség vezetője: Nem.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Jó, akkor szeretnénk tudni; gondolom, ezt ön
is tudja, egyedül, hogy mióta tetszik betölteni ezt a tisztséget.

DR. PALÁSTI MÁRTA, a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség vezetője: Igen,
tíz éve.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Tíz éve, igen. Tehát 2006-ot megelőző tíz
évben? Egészen pontosan melyik évtől? Ha szabad így kérdeznem.

DR. PALÁSTI MÁRTA, a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség vezetője: 2006-
ot megelőzően hat éve.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Igen, tehát 2000-től tetszik betölteni ezt a
tisztséget. Azt szeretném megkérdezni, hogy a garázdasági ügyekben mennyire volt korábban
általános vagy típusos, hogy önök előzetes letartóztatási indítványokat tettek. Csak a
jegyzőkönyv meg a nyilvánosság kedvéért mondom, hogy típusosan általában az úgynevezett
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fociszurkolókkal kapcsolatos ügyeket szokták garázdaságnak minősíteni. Ennek fényében
kérdezem a korábbi adatokat, meg akár a máig tartó tendenciákat, hogy ilyen ügyekben mik
az előzetes letartóztatási arányok.

DR. PALÁSTI MÁRTA, a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség vezetője: A
kerületi ügyészség illetékességi területén elég sok erőszakos bűncselekmény történik. Ezek
között természetesen a garázdaság is nagy számban fordul elő, hiszen a területnek az
adottságai, a közigazgatási elhelyezkedése is ezeket a cselekményeket magukban hordozzák.
Nem tudok a fociszurkolókkal kapcsolatos garázdaságos ügyekről nyilatkozni, mert nálunk
olyan nem fordult elő. Viszont nagy számban fordulnak elő a köznyugalmat súlyosan
megzavaró garázdaság tényállását megvalósító cselekmények. Ezekben az esetekben nem
kizárt a kényszerintézkedés elrendelése, abban az esetben, ha annak a törvényi feltételei, amit
már itt többször említettünk, a megalapozott gyanú, illetőleg az előzetes letartóztatás különös
okai fennállnak.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Én nem hipotetikus feltételezést kértem öntől,
hanem a korábbi statisztikai adatok ismertetését. Hiszen ezért van ön itt többek között, hogy
megkérdezzük öntől.

Milyen arányban kezdeményeztek garázdaság bűncselekmény kapcsán 2006 őszét
megelőzően előzetes letartóztatásra irányuló indítványokat? Volt-e ilyen egyáltalán?

DR. PALÁSTI MÁRTA, a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség vezetője: Volt.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Milyen arányban?

DR. PALÁSTI MÁRTA, a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség vezetője: Ilyen
statisztikát, ilyen konkrét adatokat most nem tudok szolgáltatni, és úgy gondolom, hogy ha
most téves adatokat szolgáltatnék, az nem lenne helytálló. Azért említettem, hogy nem
kizárt…

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Nagyságrendet sem tud mondani? Tehát
mondjuk, azért 100 garázdasági büntetőügyben átlagosan hány esetben rendelnek el vagy
kezdeményeznek előzetes letartóztatást? Mi a statisztikai átlag?

DR. PALÁSTI MÁRTA, a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség vezetője: Itt
megint arra kell visszatérnem, hogy minden ügy egyedi. Tehát általánosságban nem lehet azt
megfogalmazni…

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A statisztika az általánosságokról szól, tehát
nem azt kérem, hogy sorolja fel a neveket, hanem azt kérem, hogy azt mondja el, hogy
2006 szeptembere előtt mi volt az ügyészségi gyakorlat a garázdaság bűncselekménye
kapcsán a kényszerintézkedések indítványozása körében. Típusosan indítványozták-e
garázdasági bűncselekmények esetében az előzetes elrendelését, vagy nem? Mi erre a szakmai
válasza önnek? 2000 óta tölti be a kerületi vezető ügyészségi tisztséget, úgy gondolom, erre
önnek választ kell tudni adnia.

DR. PALÁSTI MÁRTA, a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség vezetője: Így
van. Amennyiben egy konkrét ügyben az előzetes letartóztatás feltételei fennállnak, a
garázdaság bűncselekménye vonatkozásában ugyanúgy vizsgálni kell, hogy a… (Dr. Gaudi-
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Nagy Tamás: Nem a konkrét ügyet kérdezem, ügyész asszony. Ön mellébeszél, nem ezt
kérdeztük.)

ELNÖK: Világos, de vezető ügyész asszonyé a szó. Parancsoljon!

DR. PALÁSTI MÁRTA, a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség vezetője: Tehát
minden ügy egyedi. Amennyiben egy ügyben a nyomozóhatóság garázdaság bűncselekménye
miatt – és itt 2006 előtti cselekményekről beszélünk – előterjesztést tesz előzetes letartóztatás
elrendelésére, a kerületi ügyészség ugyanúgy megvizsgálja annak indokoltságát, hogy a
megalapozott gyanú és a különös okok fennállásának eredményeként indokolt-e a
kényszerintézkedés elrendelése.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Jó, úgy látom, hogy akkor nem tetszett
megérteni a kérdésemet. Én konkrét adatokra, tendenciákra, szakmai értékelésre lettem volna
kíváncsi. Gondolom, ez nem szolgálati titok, egyébként az én ismereteim szerint – ezt a
közvéleménnyel most megosztom – garázdaság bűncselekmény ügyében 2006 őszét
megelőzően, de utána is típusosan az ügyészség nem kezdeményezi az érintettek előzetes
letartóztatását vagy bármilyen kényszerintézkedést. Tehát akkor ebben a körben ezt
rögzíteném.

Gyorsan még át szeretnék térni egy kérdéskörre.

ELNÖK: Jó, de ezzel kapcsolatosan még a fővárosi főügyész úr.

DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Elnézést, kénytelen vagyok közbevetni,
mert általánosan tisztelem a képviselő úr véleményét, de ezt semmilyen tényadat nem
támasztja alá. Tehát ha szükséges, akkor természetesen az ügyészség – akár ilyen bontásban is
– tud a bizottság részére adatokat szolgáltatni, de azért ott álljunk meg, hogy most a vélemény
az ne tényként kerüljön itt talán sem a közvélemény, sem a bizottság tisztelt tagjai számára
rögzítésre. Tehát nyilvánvaló, hogy nem várható el egy vezetőtől, aki erre nem készült fel,
hogy itt most 10 évre visszamenőleg mondjon statisztikai adatokat, hogy a garázdaság
tekintetében hogyan indítványozott vagy nem indítványozott a kerületi ügyészség
kényszerintézkedést.

Tehát nem tudunk adatokat szolgáltatni erre, de ha szükséges, akkor természetesen
megtesszük, de azt nem mondanám tendenciaszerűen, hogy garázdaság tekintetében tipikusan
nem meg tipikusan igen, hanem ezt konkrétan, minden esetben, ahogy a meghallgatásunk
elején mondtuk, ezen ügyekben is személyre szabottan, a személyre szóló megalapozott
gyanút vizsgálva, a konkrét ügy adatait, tényeit és bizonyítékait egybevetve kell eldönteni.
Tehát nagyon veszélyes dolog általánosságokban tipizálni. Azt gondolom, erre most ezért
nem tudunk válaszolni, és nem azért, mert nem akarunk, hanem azért, mert nem áll
rendelkezésre adat.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Világos. De azért annyit legyen szabad hozzátenni, hogy azért itt nem az volt
Gaudi képviselőtársamnak sem a kérdése, hogy vezető ügyész asszony azt mondja, hogy
2005-ben szám szerint ennyi garázdaság merült fel, és ennyi esetben kezdeményezték az
előzetes, hanem hogy az a gyakorlat, amit 2006 őszén tapasztaltunk – megint csak az arányok
tekintetében –, az egyébként más esetekben meg más időszakokban előforduló garázdaság
gyanúja esetén is nagyságrendileg ugyanilyen volt-e. A kérdés nyilván erre irányult, nem arra,
hogy éveket és konkrét számokat szerettünk volna hallani. De természetesen, ha önök
megosztják a bizottsággal akár később azt, hogy mik ezek a statisztikák, akkor Gaudi-Nagy
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Tamás képviselőtársam is el fogja ismerni, hogyha ezt mutatják a statisztikák, hogy nem volt
igaza, illetve nyilván önök is kénytelenek lesznek elismerni, ha mégiscsak ez szignifikáns
eltérést mutat 2006 őszén.

DR. PALÁSTI MÁRTA, a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség vezetője:
Természetesen erre vonatkozó adatokat rendelkezésre tudunk bocsátani a bizottságnak.

ELNÖK: Köszönöm, örömmel vesszük.
Révész Máriusznak van egy rövid kérdésre, és utána még Gaudi-Nagy Tamásnak két

rövid kérdésre adom meg a szót, aztán befejezzük.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Igen, tényleg egy segítő kérdés, mert talán így
közelebb jutunk a valósághoz. Hasonló események történnek, mondjuk, a futballpályákon,
futballszurkolás közben. Például most itt volt az Újpest-Fradi meccs. Nem tudom, meg
tudják-e mondani, hogy garázdaság miatt hány embernek indítványozták az előzetesét, vagy
ilyen típusú ügyekben ez hogyan szokott történni. Tehát erre vonatkozik a konkrét kérdés.
Elég sok rendzavarás volt, ütközet, a rendőrség közbelépett, elfogtak embereket, én az
újságban nem olvastam, hogy előzeteseket indítványoztak volna.

DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Tisztelt Bizottság! Azt gondolom, úgy
vagyunk konstruktívak, ha tartjuk azt, hogy amennyiben erre adatszolgáltatási igény érkezik,
természetesen – már többször mondtam – állunk rendelkezésre, de most ezt itt nem tudjuk így
számszerűsíteni.

ELNÖK: Akkor csak tisztelettel kérjük fővárosi főügyész urat, ha elegendő, ezúton, ha
nem, akkor majd írásban is kérjük.

Gaudi képviselő úr két rövid kérdésre, és utána lezárjuk a meghallgatást.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Egy olyan területre szeretnék áttérni, ami nem
a büntetőeljárások során elrendelendő, alkalmazandó kényszerintézkedéseket érinti, hanem az
úgynevezett gyorsított eljárásokra kérdeznék rá. Ez egy büntetőeljárási törvényben létező
intézmény, szakszerű nevén a bíróság elé állítás, amelynek az a lényege, hogy ha és
amennyiben egy gyors eljárás lefolytatásának a feltételei fennállnak – tehát ha az elkövetőt
tetten érik, egyszerű megítélésű az ügy, védő rendelkezésre áll, satöbbi –, akkor 15 napon
belül bíróság elé állítható. Ezekben a 2006 őszi napokban számos ilyen döntés született,
amelyekben az ügyészség letöltendő börtönbüntetésekre irányuló indítványokat terjesztett elő.

Konkrétan felvetném, mondjuk, G. Ádám esetét, aki a Blaha Lujza tér környékén a
gyanú és a vád szerint egy társaság tagjaként egy rendőrautóra egy alkalommal ráütött,
amelynek nyomán behorpadt a rendőrautó eleje. Az ügyészi indítvány ebben az esetben
rongálás minősített esete miatt letöltendő börtönbüntetésre irányult, amelynek során a bíróság
első fokon egy év, hat hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte az egyébként rendezett
életvezetésű fiatalembert, aki korábban soha nem ütközött a törvénnyel. Másodfokon a
bíróság egy évre csökkentette a büntetést, és felfüggesztett börtönbüntetést rendelt el.
Hozzáteszem, ez felel meg az általános bírói gyakorlat szerinti büntetéskiszabási gyakorlatnak
és az elveknek.

Azt szeretném megkérdezni, hogy önök szerint rendben volt-e minden az ügyészség
munkájával kapcsolatban ezen úgynevezett gyorsított eljárások terén, különös tekintettel erre
is, hogy ilyen általános elrettentést aránytalanul előtérbe helyező gyorsított eljárási döntések
születtek, ahol olyan ügyekben szabtak ki letöltendő börtönbüntetést, amelyeket típusosan
soha nem szoktak.
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DR. PALÁSTI MÁRTA, a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség vezetője: A
kerületi ügyészség által felügyelt ügyekben bíróság elé állításos eljárásra ezekkel az ügyekkel
kapcsolatban nem került sor.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Főügyész urat kérdezem.

DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Tisztelettel én ezt a konkrét ügyet most nem
tudom értékelni, tehát nem készültem fel úgy, mint a képviselő úr…

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A tendenciákra kérdeztem rá, csak
alátámasztásként mondtam el ezt az ügyet.

DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Mi a pontos kérdés? Bocsánat!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Értékelést kérnék öntől mint a Fővárosi
Főügyészség vezetőjétől, hogy ön szerint rendben volt-e minden az ügyészségi munka
szakszerűségével kapcsolatban, az úgynevezett bíróság elé állításos ügyekben.

DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Milyen vonatkozásban? Az indítványtétel
vagy a büntetéskiszabás…

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Az indítványtétel, nyilván, és különösen
annak fényében – akkor elmondom a tendenciát –, hogy a típusosan első fokon letöltendő
börtönbüntetésről szóló elsőfokú bírósági ítéleteket az ilyen garázdasági, rongálási ügyekben
a másodfokú bíróság típusosan egy vagy két kivételével megváltoztatta, és felfüggesztett
börtönbüntetéseket szabott ki, noha az ügyészségek első fokon típusosan letöltendő
börtönbüntetésre tettek indítványt.

DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Ez számos egyéb ügyben ugyanígy van. Ez
megint ugyanaz a kör, hogy a bíróság a büntetéskiszabás tekintetében nincs az ügyészi
indítványhoz kötve. Egyrészről ez nem törvénysértés és nem szakmai hiba, ha az ügyésznek
az a meggyőződése, hogy végrehajtandó szabadságvesztésre tesz indítványt, és akár az,
hogyha ott, első fokon ettől eltérő büntetést szab ki a bíróság, vagy másodfokon változtatják
ezt meg, ez a bíróság szakmai álláspontja, amit az ügyészség is tiszteletben tart.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Magyarul minden rendben volt ön szerint az
ügyészség részéről ebben a körben?

DR. IHÁSZ SÁNDOR fővárosi főügyész: Azt mondom, hogy attól, hogy a
büntetéskiszabás tekintetében a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság döntésével ellentétes
döntést hozott, ez az ügyészi intézkedés, hogy bíróság elé állításra került sor, teljesen
törvényes volt.

ELNÖK: Megköszönöm a fővárosi főügyész úrnak és vezető ügyész asszonynak a
részvételt. Köszönjük szépen, és rögtön folytatjuk a meghallgatást dr. Frech Ágnessel, a
Fővárosi Bíróság Büntető kollégiumának vezetőjével. A kollégiumvezető asszonyt is
köszöntöm. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Legyen egy rövid szünet!) Mindenki azt kéri, úgyhogy
kénytelen vagyok a többség előtt fejet hajtani, és öt perc technikai szünetet elrendelni.

(Szünet: 11.30 – 11.42)
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ELNÖK: Kérem a bizottsági tagokat, legyenek szívesek elfoglalni a helyüket,
folytatjuk a bizottság ülését. Miután a helyettesítéssel együtt – további képviselőtársaink
megérkezéséig is – a határozatképesség biztosított, ezért kérem, folytassuk a munkát.
Gulyás Gergely elnök bejelentése Csorba Attila sértett meghallgatásának elmaradásáról

Mindenekelőtt szeretném jelezni, hogy a mai meghívó 2. napirendi pontjában Csorba
Attila sértett meghallgatása szerepelt volna, ő azonban egészségügyi problémák miatt a mai
napon nem tud a bizottság előtt megjelenni. Ő egészen súlyos sérüléseket szenvedett 2006
őszén, és még most is olyan hatással volt rá lelkileg a bizottság meghívása, hogy egész
egyszerűen nincs abban az egészségi állapotban, hogy eljöjjön. Ezért az ő esetében a
bizottságot döntéshozatalra fogom majd kérni a tekintetben, hogy ne tartsuk fönn a
meghívására vonatkozó eddigi határozatot.
A napirend módosítása

E tekintetben kérem, hogy a módosított napirendet így fogadjuk el. (Szavazás.)
Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadtuk. Ennek megfelelően a soron következő napirendi
ponttal folytatjuk.
Dr. Frech Ágnes, a Fővárosi Bíróság Büntető kollégiuma vezetőjének meghallgatása

Köszöntöm dr. Frech Ágnest, a Fővárosi Bíróság Büntető kollégiumának vezetőjét.
Kollégiumvezető asszony jelezte, hogy összefoglalóan előadná azt, amit ő itt fontosnak
gondol, és ezt követően tudunk ehhez még kérdéseket feltenni.

Parancsoljon!

DR. FRECH ÁGNES, a Fővárosi Bíróság Büntető kollégiumának vezetője: Köszönöm
szépen a lehetőséget, mindenekelőtt azt, hogy ezt így összefüggően elkezdhetem, és utána
rendelkezésre állok természetesen, és olyan kérdésre, amelyre egyrészt válaszolhatok,
másrészt tudok válaszolni, akkor meg fogom adni a választ.

Én úgy érzem, hogy nekem most az a dolgom, hogy meggyőzzem a bizottságot, hogy
mi az, ami nem történt a 2006-os őszi események bírósági eljárásaiban. Nem folytattunk
koncepciós pereket, és nem politikai nyomásra döntöttek a bírók. Ezt a két dolgot szeretném
hangsúlyozva, elsőként előrebocsátva elmondani, és utána természetesen el fogom mondani,
hogy hogyan kezeltük ezeket az eseményeket.

Mindenekelőtt tehát azt mondanám el, hogy naprakész állapotban tartottuk az ügyek
állását, rendszeres tájékoztatást adtunk bírósági elnököknek, a Legfelsőbb Bíróság akkori
elnökének, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala részére tájékoztatást adtunk, és
kapcsolatban álltunk valamennyi olyan civil jogvédő szervezettel, amelynek képviselői az
eljárás alá vont személyek jogvédelmét látták el. Így például a TASZ képviselői, a Helsinki
Bizottság képviselői; válaszoltam az állampolgári jogok országgyűlési biztosának írásban
feltett kérésére; és természetesen a Civil Jogász Bizottság, amely különösen nagy aktivitást
mutatott az ügyben. Azon kívül, hogy írásban tájékoztattam az ügyek konkrét kérdéseire is
választ adva, megpróbáltam az általánosság szintjén az általa feltett problémát kezelni,
anélkül, hogy a bírói függetlenséget sértettem volna. Erről írásbeli anyagom is van, és ha a
bizottság hozzájárul, szívesen csatolom, ha valaki elolvasná.

ELNÖK: Köszönettel vesszük.

DR. FRECH ÁGNES, a Fővárosi Bíróság Büntető kollégiumának vezetője: Köszönöm
szépen. Több ilyen volt, ezt csak azért hoztam el, hogy érezzék, milyen mélységben próbáltuk
kielégíteni azokat az igényeket, amelyek megfogalmazták a kritikát történetesen az elsőfokú
letartóztatások okán és azokkal szemben.
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Azt is elöljáróban mondom, hogy minden ilyen esetben én a másodfokú ügyek
elbírálására soronkívüliséget rendeltem el. Egyébként is minden olyan ügyben, ami ebben az
atipikus ügyszakban a bíróság előtt állt, tulajdonképpen igyekeztünk nagyon rövid időn belül
dönteni, és majd elmondom, hogy milyen szervezési problémákat oldottam meg a későbbiek
során.

Amit el kell mondani – de azt hiszem, ezt már mindenki tudja –, hogy 2006.
szeptember 18-20. között rendkívüli helyzet alakult ki Magyarországon és elsősorban
Budapesten. Középületek előtt és a közterületeken zajló harci eseményeket közvetített a
televízió; erőszakos cselekmények megakadályozása volt a rendőrség feladata, és azt láttuk,
hogy kődarabokat, téglákat, vasdarabokat dobálnak a rendőrök felé, a rendőrök eljárását ily
módon akadályozva. A következő nap pedig a nyomozási bíró előtt megjelent a tüntetők egy
csoportja, rendőri őrizet mellett, és indítványozták az előzetes letartóztatás elrendelését. Erre
az indítványtételre az ügyészség jogosult.

Akkor már több mint tizenöt éve a kényszerintézkedések felől a nyomozási bíró
döntött. A nyomozási bírót – és ezt szeretném hangsúlyozni, a későbbiek során talán
jelentősége lesz – megyei bírói elnök nevezi ki, de a nyomozási bíró helyi, kerületi bíróságon
működik. A főváros területén két nyomozási bírói csoport volt és van jelenleg is,
hozzáteszem, hogy majdnem azonos személyi összetétellel: az egyik a Budai Központi
Kerületi Bíróságon, annak idején négy fő bíróval, most három bíró dolgozik ott; és a Pesti
Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírói csoportja, ott pedig hét bíró, nagyjából azonos
összetételben, mint a 2006. őszi események során. Tehát nyomozási bírói feladatot nem a
fővárosi, hanem helyi bíróságon látnak el. A főváros jogköre, a nyomozási bíró eljárása
szerint jár el, de nem kijelölt nyomozási bíróként; másodfokú tanácsok döntenek azokban az
ügyekben, amelyekben a nyomozási bíró elsőfokú határozatát megfellebbezték. Azért
szeretném ezt kicsit elmondani, mert a híradásokból nekem úgy tűnt – kivéve az elnök úrnak a
ma reggeli tévéadását hallgatva –, hogy kicsit összemosódnak a bírósági eljárásnak az egyes
szakaszai, és ebből talán téves következtetésekre juthatnak.

A nyomozási bíró nem a terhelt bűnösségéről vagy az ártatlanságáról dönt, hanem
arról, hogy az ügyészi előterjesztésben szereplő adatok alkalmasak-e bűncselekmény
gyanújának az alátámasztására, tehát valószínűség szintjén, illetve fennállnak-e az eljárási
törvényben meghatározott különös okokat alátámasztó bizonyítékok. Ennek megléte esetén is
természetesen választani kell a szabadságkorlátozás megfelelő formájáról. Részletesebb
tájékoztatást kaptak, ezért én ezt nem kívánom ismételni, csak egy dologra utalok: a bírónak
nincs joga további bizonyítékokat beszerezni, és nincs joga – nyomozási bíróról beszélve
természetesen –, nincs mérlegelési lehetősége, nem tudja a bizonyítékokat összevetni.

A nyomozási bírók tapasztalata 2006-ban az volt, hogy az ügyészi indítványok
általában megalapozottak voltak. Hogy ez milyen vélekedésen alapul, ezt most nem
részletezném, de hogy ez volt a tapasztalat, ezt el kell mondanom. Nyilván ez hatott akkor is,
amikor 2006 őszén ezek az indítványok ebben a kétségtelenül rendkívüli helyzetben
megérkeztek, méghozzá tömegesen érkeztek a letartóztatási indítványok. Erre, azt kell
mondanom, hogy nagyon nehéz volt felkészülni; nem tudott felkészülni a rendőrség,
elhangzott többször is, és azt kell mondanom, hogy a bíróság is felkészületlen volt ebben a
tekintetben, de azt hiszem, ezt azért nem lehet a terhünkre írni. Azt gondoltam, hogy az első
fokon eljárt bírók ebben az esetben – én most inkább már csak utólag, magyarázatként
mondom, és nagyon könnyű négy évvel később tiszta fejjel bizonyos körülményeket értékelni
és másként értékelni; én azt állítom, hogy azok a bírók, akik ebben a munkában részt vettek,
nem egészen így gondolkodtak. Nem tudták annyira átlátni a helyzetet, a helyzet
különlegességét és az ügyek tömegét érezték, és egyfajta, nem kívülről jövő nyomás alapján,
hanem egyszerűen az akkor kialakult helyzet okán éreztek egyfajta nyomást, hogy a
társadalmi rend helyreállítása érdekében a bíróságnak is tennie kell valamit. A nyomozási bíró



- 46 -

munkája nem egy klasszikus, tipikus bírói munka, és nem is bírói gondolkodást igényel.
Tulajdonképpen legfelsőbb bírósági döntés mondja ki, hogy azt kell csak bizonyítani, hogy
valószínűsíthető a cselekmény elkövetése, és valószínű, hogy annak az elkövetője az a terhelt,
az a gyanúsított, akit a nyomozási bíró elé állítanak. Ehhez képest születtek a másodfokú
döntések, két-három héttel később, és az elrendelt legsúlyosabb kényszerintézkedések egy
része – vagy többsége – megváltoztatásra került.

Ha a bizottság megengedi, hogy számokat most mondjak, és ne írásban csatoljam,
akkor…

ELNÖK: Parancsoljon!

DR. FRECH ÁGNES, a Fővárosi Bíróság Büntető kollégiumának vezetője: …akkor
azért tenném meg, mert hallottam, hogy különböző számokról van szó, és ha elfogadják
hitelesnek azt a tájékoztatást, amelyet én aktuálisan akkor tettem, és nem utóbb állítottam
össze, akkor szeretném elmondani, hogy hogyan alakult ez.

Tehát említettem, hogy két nyomozási bírói csoport működött ezen a két bíróságon.
Összesített adatot mondok: a kerületi bíróságokon 147 esetben rendeltek első fokon előzetes
letartóztatást, 5 esetben házi őrizetet, 9 esetben lakhelyelhagyási tilalmat, és az indítványt
15 esetben utasították el – utána odaadom, ha szükségesnek tartják –, a katonai tanács két fő

előzetes letartóztatásáról döntött.
A másodfokú határozatok ehhez képest a következőképpen alakultak: 114 esetben

megszüntettük az előzetes letartóztatást, azonban 6 személlyel szemben házi őrizetet,
24 személlyel szemben lakhelyelhagyási tilalmat, és tulajdonképpen 84 személy volt az,
akinek a vonatkozásában semmifajta kényszerintézkedést nem tartottunk fent. Tudom, hogy
ez a szám összehasonlítása arányaiban és számában sem olyan nagyon különbözik, és még így
is magyarázatra szorul, de nem egészen arról van szó, mint amilyen számokat mostanában
hallottam, és egyébként 15 esetben helyben is hagyták az elsőfokú nyomozási bírói
határozatot.

ELNÖK: Bocsánat, ha a statisztikával kapcsolatban egy kérdést megenged. Ha jól
írtam össze, akkor 147 esetben történt első fokon az előzetes elrendelése. Ebből 114 volt teljes
megszüntetés…

DR. FRECH ÁGNES, a Fővárosi Bíróság Büntető kollégiumának vezetője: Nem.
Bocsánat, 114-ben megszüntették, és 84 a teljes megszüntetés, akkor írjuk ezt mellé.

ELNÖK: Tehát 84 a teljes, 114 a megszüntetés, 6 esetben házi őrizet, ez összesen 120,
és 24 esetben a lakhelyelhagyási tilalom. Tehát a 147 esetben elrendelt előzetesből
144 esetben változtatta meg teljes megszüntetéssel vagy enyhébb fokozattal a bíróság.

DR. FRECH ÁGNES, a Fővárosi Bíróság Büntető kollégiumának vezetője: Igen, így
igaz.

Csak ennyit akartam számokban, nem szeretek a számok bűvöletében élni, inkább azt
gondolom, hogy tartalmi válaszokat szeretnék adni, és arra gondoltam, hogy
megmagyarázom, hogy végül is miért döntöttünk úgy 2007-ben, hogy egy kollégiumi
munkaterv keretén belül megnézzük, megvizsgáljuk a nyomozási bírók első- és másodfokú
határozatait, megpróbálunk magyarázatot találni az első- és másodfokú határozatok
különbözőségére. Szakmai vizsgálat keretében, és ahogy a bizottság rendelkezésére is áll,
nemcsak ezt a kérdést vizsgáltuk meg, hanem a gyülekezéssel kapcsolatos alkotmányos
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jogokat, a rendzavarást, szabálysértést, ami legalább ekkora problémát okozott a
jogalkalmazás során. Tehát ez is része volt ennek a kollégiumi vizsgálati anyagnak.

De ami azt a kérdést illeti, amelyet a bizottság vizsgál, az előzetes letartóztatások
elrendelése, majd másodfokon ennek a tömeges megszüntetése, mert ezt nem tudom vitatni,
erre tulajdonképpen két okom volt. Az egyik az, hogy ez komoly feszültséget okozott a
bírósági szervezeten belül, az elsőfokú bírók egyrészt rosszul érezték magukat a sok
másodfokú döntés számától és annak tartalmától, mert tulajdonképpen azt érezték, hogy
megsemmisítettük a munkájukat. A másik pedig: azt szerettem volna megállapítani, hogy
voltak-e olyan szakmai hibák, amelyeknek egyrészt a megtárgyalása szükséges, és
nyilvánvaló, hogy annak a szakmai munkánk során kell hogy következménye legyen. Voltak-
e típushibák, mi vezetett ahhoz, hogy az elsőfokú döntéseket ilyen nagy számban meg kellett
változtatni, és magyarázatot próbáltunk keresni.

A magyarázat, amit az előbb elmondtam, kétségtelenül fennállt, de ez nem egy
szakmai válasz, csak elmondom azt a szakmai helyzetet, amelyben mi dolgoztunk.
Nyilvánvaló, hogy a bírók ugyanúgy a társadalom tagjai, és a társadalom tagjai így élték meg
ezeket az eseményeket, és ez a bíróra is hatott, arra, aki ott áll – mi úgy mondtuk – a
frontvonalban, és ők bizonyos tekintetben bozótharcosként jellemezték a munkájukat.
Ugyanezt érezték egyébként, akik a bíróság elé állítás alapján eljártak az ügyekben. Szokatlan
feladatként kapták ezt, és nyilvánvaló, hogy nem mindig tudták szakmailag a megfelelő

választ megadni. De ha hibát követtek el, akkor a mi eljárási rendszerünkben ez a bírósági
szervezeten belül és az eljárási törvény alapján korrigálható hibának tűnik. Mindig szerettem
volna elhitetni, nem nagyon sikerült, hogy egy olyan rendszerben, ahol a fellebbezés alanyi
jog, akkor az első- és a másodfokú határozat együtt értendő – most már sok esetben a
harmadfok is, de most egy olyan szakról beszélek, ahol csak első- és másodfok létezett.

Tehát azt gondolom, hogy a másodfokú tanácsok nyugodtabb körülmények között,
két-három héttel az események után, amikor már a rend is helyreállni látszódott,
megfontoltabb döntést tudtak hozni, az iratok áttanulmányozására megfelelő idő állt
rendelkezésre, és nyilvánvaló, hogy minden olyan hibát, amit az első fokon vétettek, helyre
tudták hozni, ki tudták küszöbölni. És ha ennek az volt az eredménye, hogy hiányzott
bizonyos esetekben az alapos gyanút alátámasztó bizonyíték, vagy téves bizonyítékok
szerepeltek benne, akkor ennek a megfelelő következménye az volt, hogy a
kényszerintézkedés bármely fajtáját meg kellett szüntetni. Ahol az alapos gyanút alátámasztó
bizonyíték megállt, ott viszont a különös okok estek ki. Tehát a megváltoztató határozatok
egy része olyan volt, amelyik azt mondta, hogy nem kellett volna első fokon sem letartóztatni
– hogy hétköznapi nyelven beszéljek –, a másik megváltoztatás pedig az volt, hogy eltelt két-
három hét, rendeződni látszottak a körülmények, és a bűnismétlés veszélye, amelyre
alapozták különös okokként az előzetes letartóztatást, azok megszűntek, és ezért hiába állt
fenn az alapos gyanú, meg kellett szüntetni az előzetes letartóztatást.

Azt szeretném még elmondani, hogy akkor azt hiszem, 9 másodfokú tanács dolgozott
a Fővárosi Bíróságon, de csak egy tanács volt annak idején, 2006-ban, amelyik a nyomozási
bíró hatáskörébe tartozó ügyeket másodfokon felülbírálta. Amikor azt láttuk, hogy ilyen
tömegével érkeznek az ügyek, és amikor azt érzékeltük, hogy az elsőfokú bíróság határozatát
rendre-másra megváltoztatja ez az úgynevezett kijelölt speciális tanács, akkor további három
– és szeretném elhitetni a bizottsággal – igen magas szakmai képzettségű és szakmai
hírnévnek örvendő másik három tanácsot állítottam fel, hogy együtt ez a négy tanács bírálja
felül a nyomozási bírói határozatokat. Ezzel biztosítva az időszerűséget is, és azt a fajta
szakszerűséget, hogy nehogy egy tanács esetleges egyéni véleménye alapján dőljenek el ezek
az ügyek másodfokon, és miután azt láttam, hogy mind a négy tanács gyakorlatilag egy
irányban változtatta meg az elsőfokú határozatokat, akkor – ha úgy tetszik – szakmai
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vezetőként megnyugodtam, és azt gondoltam, hogy akkor tesszük a dolgunkat, és ez
nagyjából így helyes.

Amikor már egy kicsit nyugodtabb állapotok voltak, 2007-ben személyesen is
összehívtam – ez egy szűk szakmai tanácskozás volt a kollégiumon belül – az első fokon
eljárt nyomozási bírókat és a másodfokú tanácsokat. Tulajdonképpen az így nyert
megállapításokat – amelyeket először aktavizsgálat alapján folytattam le, tehát azok a
megállapítások, amelyek a vizsgálati anyagban szerepelnek, az ügyiratok átnézése során
keletkeztek – utána megpróbáltam az érintetteket szembesíteni, és megbeszélni egymás között
is, hogy ne maradjon az a fajta feszültség.

Bár riasztónak tűnnek azok a megállapítások, amelyeket ebben a vizsgálati anyagban
teszek – a sajtóban is azt hallom, hogy tulajdonképpen már csak ezzel foglalkoznak, és lehet,
hogy ez jelenti majd a végemet –, de szeretném elmondani, hogy az eljárási törvénynek
vannak ilyen fogalmai akkor, amikor a másodfokú bíróság meg akarja semmisíteni az
elsőfokú bíróság döntését például hatályon kívül helyezéssel, és azt mondja, hogy
megalapozatlan, hiányos a tényállás, ellentétes a bizonyítékkal, elmulasztotta az indokolási
kötelezettségét, és így tovább. Ezek súlyos szavak, de ezek csak az eljárásjogi törvény
megállapításai. Azokban az ügyekben, amelyeket én vizsgáltam, és amelyekben ilyet találtam,
azt gondoltam, hogy ezt jogom, sőt kötelességem leírni, mert különben az egésznek nem lett
volna értelme. Tehát szükséges egyfajta szembenézés magunkkal, és amilyen módon
lehetséges volt, ezt meg is tárgyaltam az érintett bírókkal.

Szakmai megítélésem szerint – s higgyék el, nagyon régóta ezt gondolom – két nagyon
fontos területe van a bírói munkának. Az egyik a kényszerintézkedésekkel kapcsolatos döntés,
mert amikor az eljárások a nyomozati szakban folynak és rendőrségi tudósítások kerülnek
nyilvánosságra, akkor nagyon kíváncsiak arra, hogy a nyomozási bíró milyen
kényszerintézkedéseket hoz, amiket rendszerint meg is kell indokolni. Én
kollégiumvezetőként is és sajtószóvivőként is dolgozom és naprakész állapotban kell lennem
az ügyek állásáról, olyan szinten, hogy képes legyek választ adni a felmerülő kérdésekre.
Egyébként most is ugyanazok dolgoznak a nyomozási bírói csoportban és hozzák meg azokat
a kényszerintézkedéseket, amelyeket a gazdasági élet korrupciós ügyeit vizsgáló
büntetőeljárások indítottak el. Gondolok itt a BKV-ügyre vagy a VII. kerületi polgármester
ingatlanpanama-ügyeire, és így tovább. Ezekben az ügyekben ma is ugyanaz a csoport jár el,
mi pedig igyekszünk ezeket felügyelni, és lehetőség szerint minden kérdésben megállapítani a
bíróság döntési kompetenciáját és felelősségét a 2006-os események kapcsán történtek miatt.
Függetlenül attól, hogy nem tipikus bírói szerep, én ezt egy nagyon fontos szakasznak érzem.

Alanyi jog a szabadlábon való védekezés joga, és meg kell találni azt a legenyhébb
kényszerintézkedést, amely még alkalmas arra, hogy az eljárás sikerét ne veszélyeztessük.
Éppen ezért különös indokokat kell felhozni – követjük a bírói gyakorlatot, azt, ami a
Legfelsőbb Bíróság döntéseiben is szerepel –, és nem elég a jogszabályra hivatkozni, hanem
meg kell mondani, hogy annak a jogszabályi pontnak mi a tényleges tételes alapja. Ezekből a
határozatokból azt állapítottam meg, hogy az esetek többségében ilyen jellegű indokolás nem
szerepelt.

Milyen következtetéseket vontunk le? Még nagyobb hangsúlyt fektettem arra, hogy a
különös vagy általános okokat alátámasztó bizonyítékok a végzésekben szerepeljenek, és
másodfokon minden esetben kitérjenek a védői fellebbezésekben foglaltakra. Tehát nem
sematikus, nem pontokra hivatkozó, nem a jogszabály alpontjait felhívó rendelkezéseket
szerettem volna hozni, hanem részletes indokolást, és hogy a bírók ezt ezzel a tudattal
végezzék el, mert az emberi szabadságjogok törvényes úton való korlátozása mégiscsak az
egyik legfelelősségteljesebb bírói feladat. Szeretném hinni, hogy így járunk el. Köszönöm
szépen.
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ELNÖK: Mi is köszönjük. Frissítettük a statisztikát, s eszerint ha az előzeteseket
vesszük számba, akkor a 147 elrendelt eset közül 144-ben történt enyhébb intézkedés, 114
esetében volt részleges megszüntetés, 84 esetben pedig teljes megszüntetés. Ebből az látszik,
hogy a hibaszázalék nagyon nagy. Azt is elmondta, ennek az a vélhető oka, hogy a bírákra is
nagy hatással volt az, amit ezekben a napokban láttak vagy átéltek. Ezekben az ügyekben első

fokon a Pesti Központi Kerületi Bíróság járt el, másodfokon pedig a Fővárosi Bíróság. A Pesti
Központi Kerületi Bíróságon hány bíró vett részt ezeknek a határozatoknak a
meghozatalában, és van-e tudomása arról, hogy részükre tartott-e valaki szakmai eligazítást?

DR. FRECH ÁGNES, a Fővárosi Bíróság Büntető kollégiumának vezetője: Az
eseményeket követően?

ELNÖK: Akár előtte, akár közben, akár utána?

DR. FRECH ÁGNES, a Fővárosi Bíróság Büntető kollégiumának vezetője: A Pesti
Központi Kerületi Bíróság nyomozási csoportja hét bíróból állt, és ma is hét bíró jár el
ezekben az ügyekben, a budain pedig akkor négy bíró járt el a hasonló ügyekben, ma pedig
három. A személyek nem teljesen azonosak, de akkor ez a két bíróság járt el az ügyekben.
Nekem egy szakmai eligazításról van tudomásom, amely az események kezdetén volt akkor,
amikor az előzetes letartóztatásokat követően a bíróság elé állítás alapján elindultak a
gyorsított eljárások. A Pesti Központi Kerületi Bíróságon ekkor tartottak egy olyan
csoportértekezletet, ahol azzal foglalkoztak, hogy több ügyeletes bírót kell tartani, mert
tömegével jönnek az ilyen előállítások. Ezenkívül a híradásokból arról szereztünk tudomást,
hogy nem fegyveresen és csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette
miatt állítják bíróság elé a terhelteket, hanem terrorcselekmény, illetve egyéb állam elleni
cselekmény miatt kerül sor az előállításokra, és meg kellett beszélünk, hogy ez a minősítés
gyorsított eljárásban nem megy. Ez jogi-szakmai tájékoztatás volt, akkor ugyanis nem
kerülhetett volna első fokra gyorsított eljárás keretén belül az ügy, hanem a Fővárosi
Bíróságon lehetett volna csak megindítani. Én erről a szakmai tanácskozásról tudok.

Azt kérdezte a bizottság elnöke, hogy a szembenézés utána megtörtént-e. Azt
követően, hogy ez az anyag elkészült és mindenkinek a tudomására hoztuk, minden bíró
megkapta, nem tudok arról, hogy intézményes tájékoztatás vagy ilyenfajta szembenézés
történt volna. A budai nyomozási bírói csoport és a másodfokú tanácsok együttes jelenlétében
én ezt megtettem.

ELNÖK: Nem egészen pontos adatokat kérünk, de az előzetes letartóztatási
indítványok hány százalékában rendeli el általánosságban a bíróság az előzetes letartóztatást?

DR. FRECH ÁGNES, a Fővárosi Bíróság Büntető kollégiumának vezetője:
Általánosságban kérdezi?

ELNÖK: Igen. Tehát nem a konkrét eseményekben, hanem általában.

DR. FRECH ÁGNES, a Fővárosi Bíróság Büntető kollégiumának vezetője: Lehet,
hogy ezt most szégyenkezve kell bevallanom, de nagyon nagy százalékban rendeli el az
indítványnak megfelelően az előzetes letartóztatást, legalábbis az első harminc napban.

ELNÖK: 90 százalékban? Vagy esetleg afölött?
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DR. FRECH ÁGNES, a Fővárosi Bíróság Büntető kollégiumának vezetője: 80
százalék körül rendeli el az első harminc napban. Később viszont, amikor már hosszabbításra
irányuló ügyészi indítványok vannak, a szórás jóval nagyobb, bátrabb nyomozási bírói
döntésekkel találkozunk. Ezt sajnálattal állapítom meg, mert ezzel kapcsolatban kaptunk
bírálatot, de ezt nem a személyemnek veszem, mert a nyomozási bírók nem hozzánk
tartoznak, hanem a másodfokra, s az sem mindig tökéletes. A védői kar részéről kaptunk
olyan bírálatot – függetlenül attól, hogy bírói hatáskörbe került a kényszerintézkedések feletti
döntés –, hogy nem lett sokkal bátrabb. Arra viszont nincs rálátásom, hogy hány indítványt
utasítanak el, és erről nem is tudok beszámolni önöknek, azt viszont tudom, hogy az első
harminc nap általában az ügyészi indítványnak megfelelően történik. Ezért is láttam az egyik
okát például a 2006-os események során, amikor volt egy olyan külső kép, ami volt, és aztán
volt egy olyan tapasztalat is, hogy az ügyészi indítványok általában megalapozottak, ezért
nem biztos, hogy abban a pillanatban felmerült bennük a kétség, hogy most talán mégsem így
van. Ez csak a másodfokon derült ki, és a másodfok tudta helyrehozni.

ELNÖK: Ne tessék haragudni, az elsőfokú arányt tetszik mondani. Akár kevés ilyen
tapasztalata van, ugyanennél, amit el tetszett mondani, tapasztalja, hogy körülbelül
80 százalék feletti arányban ezek biztosan megállnak.

Amikor ezek másodfokra kerülnek, és ezeket másodfokon felülvizsgálják, átlagosan
milyen mértékű szokott lenni az eltérés?

DR. FRECH ÁGNES, a Fővárosi Bíróság Büntető kollégiumának vezetője:
Százalékos arányt nem tudok mondani, mert olyan nagyon nem szeretem a számokat, és nem
erre készültem, de azt mondanám, hogy az idő előrehaladtával több elutasító indítvány
szerepel, illetve azt látom, hogy az első három hónapot követően a kényszerintézkedések
enyhébb változatát állapítják meg. Tehát, ha azt mondják, hogy szükséges
kényszerintézkedés, akkor nem a legsúlyosabbat, hanem egyfajta fokozatosságot alkalmazva
házi őrizetet, illetve lakhelyelhagyási tilalmat.

A nem nagyon sok egy éven túli hosszabbításból, amelyek első fokon a megyei
bíróság hatáskörébe tartoznak, egyes bíróként eljárva, azért levontam következtetést, hogy
bizony, vannak egyéves előzetes letartóztatások is, ahol még nem került sor a vádirat
benyújtására, és mindig kiterjedt nyomozásra hivatkoznak. Azt hiszem, a bizottság védő tagjai
nyilván tudják, milyen ügyekről beszélünk, sajnos, azok ilyen tartammal húzódnak el.
Remélem, segít a helyzeten az, hogy az eljárási törvény differenciáltan határozza meg az
előzetes letartóztatás tartamát, a bűncselekmény súlyosságához, büntetési tételéhez igazodva
egy-, két-, három-, illetve négyéves tartamokkal. Ezek egyrészt talán felgyorsítják a
nyomozást is, másrészt befolyásolják a bírói döntéseket is.

Tehát azt mondanám, hogy három hónap után sok olyan döntés születik, amely az
enyhébb kényszerintézkedés irányába hat.

ELNÖK: Tehát akkor kijelenthető, hogy az a gyakorlat, amit ebben az esetben a
statisztikák mutatnak, hogy 97 százalék fölötti arányban változtatja meg még az első hónapon
belül a másodfokú bíróság a bíróság által elrendelt legsúlyosabb kényszerintézkedésről szóló
határozatot, egyébként példátlannak is nevezhető.

DR. FRECH ÁGNES, a Fővárosi Bíróság Büntető kollégiumának vezetője: Ezt ön
mondta.

ELNÖK: De ön ezzel egyetért?
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DR. FRECH ÁGNES, a Fővárosi Bíróság Büntető kollégiumának vezetője: Ha a
számok és a százalékos arány stimmelnek, akkor kénytelen vagyok ezzel egyetérteni.

ELNÖK: Ezt követően, túl azon az abszolút korrektnek tekinthető jelentésen – az
utolsó bekezdését nem értem, azt mintha máshonnan vágták volna ide be –, most a szakmai
résznél maradunk. Amit ön itt megfogalmazott ebben a hosszú és valóban jogalkotási
problémákat is felvető vizsgálatban, ezen túlmenően történt-e bármilyen vizsgálat,
felelősségre vonás vagy erre vonatkozó indítvány? Az Országos Igazságszolgáltatási
Tanácsban ez téma volt? A Fővárosi Bíróságon belül ez téma volt? Nem tetszik erről tudni?

DR. FRECH ÁGNES, a Fővárosi Bíróság Büntető kollégiumának vezetője: Tudok
róla, hogy nem. Ez volt az egyetlen vizsgálati anyag.

ELNÖK: Világos. Gaudi képviselő úr, parancsoljon!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Tisztelettel köszöntöm, kollégiumvezető
asszony. Kapcsolódva az előbb itt elmondott szomorú hírhez, amit végül is nagyjából mi is
sejtettünk, hogy nem történt semmilyen vizsgálat, értékelés, a bírói munkáról a
következményeket nem vonták le.

A bírósági jogállásról szóló törvény rendszeresen személyre szabott bírói értékelést ír
elő, hatévente két alkalommal. Soron kívüli személyre szabott értékelés történt-e ezt
követően? Egyáltalán mivel magyarázza a kollégiumvezető asszony azt, hogy ez
elmaradhatott? Kinek a kompetenciája lett volna?

DR. FRECH ÁGNES, a Fővárosi Bíróság Büntető kollégiumának vezetője: Tehát a
bíróértékelésről – nyomozási bírókról beszélünk – a Fővárosi Bíróság Másodfokú Tanácsa
vonatkozásában is ez a kérdés?

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Egyáltalán az összes érintett bíróról.

DR. FRECH ÁGNES, a Fővárosi Bíróság Büntető kollégiumának vezetője: Igen,
akkor válaszolok a saját bíróságommal kapcsolatban. Fel sem merült bennem, hogy bárkinek
a szakmai alkalmassága vagy alkalmatlansága megkérdőjelezhető lenne, mint ahogyan
hangsúlyoztam, a legnagyobb tiszteletnek örvendő és nagyon nagy szakmai tudással
rendelkező tanácsokról van szó, akik ma is dolgoznak, tehát fel sem merült bennem, hogy
ilyen szakmai vizsgálatot végeznem kellene, vagy egy különleges, soron kívüli értékelő
vizsgálatot elrendeljünk.

Arra pedig nem tudok válaszolni, hogy a kerületi bíróságok elnökeiben ez
megfogalmazódott-e, és történt-e ezzel kapcsolatban valami. Erre nem tudok választ adni.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A Fővárosi Bíróság elnökének ilyenkor van-e
lehetősége vagy akár kötelezettsége arra, hogy egy ilyen észlelt esetben végül is az
igazságszolgáltatási rendszer és konkrétan a Fővárosi Bíróság területén működő kerületi
bíróságoknál észlelt anomáliák, szakmai hibák esetén jelezze ezt, és intézkedéseket kérjen a
kerületi bíróságok elnökei felé?

DR. FRECH ÁGNES, a Fővárosi Bíróság Büntető kollégiumának vezetője: A
Fővárosi Bíróság elnöke igazgatási szempontból nyilvánvalóan a kerületi bíróságok vezetője,
ő a fegyelmi jogkör gyakorlója olyan tekintetben, hogy a fegyelmi eljárások kezdeményezése
hozzá tartozik, de a jelzések a helyi bíróságról érkezhetnek; ez az egyik válaszom.
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A másik pedig az, hogyha felmerült volna, hogy itt valamilyen fegyelmi alapját
képező cselekmény történt, akkor nyilvánvalóan így jártak volna el, de nem úgy ítélte meg,
hogy itt bárki is, aki első fokon eljárt, és akinek a határozatát megváltoztatták, az a bírói
feladatát szándékosan megszegve járt volna el. Ezt a helyzetet értékelve azt mondták, hogy
olyan döntést hoztak, amelyet a másodfoknak meg kellett változtatnia. Nem gondolták, hogy
akár fegyelmi vétséget is valósított volna meg ez a magatartás, és nem merült fel az
alkalmatlanság kérdése velük kapcsolatban.

Egyébként a Fővárosi Bíróság elnöke természetesen a kerületi vezető elnök útján ilyen
vizsgálatot vagy ilyen soron kívüli bíróértékelést nyilván kezdeményezhetett volna, ettől nincs
elzárva, de mondom, nem merült fel sem a szakmai alkalmatlanság, sem pedig az esetleges
fegyelmi vétség, tehát az, hogy szándékosan megszegte volna a bírói kötelezettségét. Ez így
nem merült fel.

Általában azt kell mondanom, hogy akinek megváltoztatják, hatályon kívül helyezik
az ítéleteit, nagyon rosszul érzi magát, de nem gondolja azt, hogy alkalmatlan a bírói pályára,
ezt tehát az eljárási rendszer maga szűri ki, a maga eljárási rendjében próbálja oldani és
megváltoztatni.

ELNÖK: Ezzel kapcsolatosan szeretném kérdezni: ezt a már sokat hivatkozott
jelentést nem biztos, hogy a sajtó ismeri. Ez egy tudományos igényű munka, és úgy másfél
oldalnyi kifejezetten és konkrétan ezekkel az ügyekkel foglalkozik.

Ebben a fő megállapítások, az ön által készített jelentés megállapításai így szólnak –
ezt nem a kollégiumvezető asszony, hanem a sajtó miatt ismertetem: „Az első fokon eljárt
bírók igen gyakran eltekintettek a bűncselekmény megalapozott gyanúját alátámasztó
bizonyítékok vizsgálatától, és kritika nélkül elfogadták az előterjesztésben foglaltakat. Azt
tapasztaltuk, hogy sem az alapos gyanú, sem a különös okok tekintetében nem történt
személyekre lebontott vizsgálat, az indokolás is elmaradt. Többször fordult elő, hogy azok a
bizonyítékok, amelyekre az elsőfokú határozat utalt, egyáltalán nem álltak rendelkezésre.
Ebből az a következtetés vonható le, hogy az anyag kellő ismerete nélkül hozták meg a
kényszerintézkedést elrendelő döntéseket.”

De van itt egy olyan pont, amely a bírák egyéni felelősségének a megítélésekor
szerintem kulcsfontosságú, ez pedig úgy szól: „A másik ok, ami miatt ez előfordulhatott, hogy
csupán néhány perc állt rendelkezésükre egy-egy gyanúsított meghallgatására, így nem is
törekedhettek az egyéniesítésre, különösen akkor nem, amikor egy előterjesztésben 10-
15 gyanúsított szerepelt.”

Most ezzel kapcsolatosan szeretném kérdezni: én értem, hogy a Budai Központi
Kerületi Bíróságon négy, a Pesti Központi Kerületi Bíróságon összesen hét bíró bírálta ezt az
iszonyatos ügyszámot. Mi lett volna – most az eljárásjogi résznél maradva – a kötelességük,
amikor itt nekünk az ügyvédek is elmondták, illetve maguk a gyanúsítottak is elmondták, nem
volt mód arra, hogy rendesen kifejtsék a véleményüket, a bíró félbeszakította őket, mert szinte
futószalagon ítéletet kellett hozni? Tehát ennek az eljárásjogi részével kapcsolatosan
kérdezem a kollégiumvezető asszony véleményét.

DR. FRECH ÁGNES, a Fővárosi Bíróság Büntető kollégiumának vezetője: Ez csak
vélemény, és nem szeretném, ha úgy értékelnék, hogy én ezt most az elsőfokú nyomozási
bírói munka kritikájaként mondom el, hanem azt mondom, hogy általában mi a helyzet akkor,
ha a 72 órás őrizet lejárta előtt néhány perccel odahozzák a nyomozóhatósági, az ügyészi
előterjesztés alapján, azzal az igénnyel, hogy az előzetes letartóztatás tárgyában döntsenek.
Egyébként ez a mai napig így van, hogyha nem is ilyen drámaian kevés idő, de viszonylag
rövid idő áll rendelkezésre.
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Kétféle lehetséges válasz van: az egyik az, hogy megtörtént, a másik pedig az, hogy
anélkül, hogy elrendelné az előzetes letartóztatást, a 72 órás őrizet letelik, tehát elutasítva, és
nem rendeli el az előzetes letartóztatást, mert nincs elegendő idő az ügyek tárgyalására, ha ők
sorban állnak. Ez egy lehetséges válasz az eljárásjogi törvény alapján, ami természetesen azt
jelenti, hogy ettől még a büntetőeljárások folyhatnak.

Mi nem ezt gátoljuk meg ilyenkor, csak nem marad kényszerintézkedés hatálya alatt a
terhelt. Ez a másik lehetőség. Erre kell azt mondanom – s engedjék meg, hogy érvként
mellérakjam, nehogy valami olyan válasz szülessem tőlem, amiben úgy érzik, hogy most
gyakorolok egy újabb kritikát a nyomozási bírókkal szemben –: nyilván működött a bírókban
az az érzés, amiről az előbb beszéltem, hogy a társadalmi béke, a társadalmi rend
helyreállítása érdekében nekik is van feladatuk. Erre gondolok. És azokra a személyekre, akik
részt vettek az akkori szóhasználat szerinti zavargásokban – nem tudom, hogy most mi az
ezzel kapcsolatos szóhasználat –, akik a gyanúsítások szerint részt vettek a rendőrökkel
szembeni támadásokban. Ez azért sajnálatos, mert mindenki tudja, ahogy ebben az időben – s
most már egyfajta távlatból lehet értékelni ezt a helyzetet – azok, akik az említett köztereken
és középületek előtt a tüntetéseken részt vettek akár részvevőként, akár járókelőként, azok az
állampolgári jogaikat gyakorolták. Tulajdonképpen tehát erről van szó. S voltak, akik csak
valamilyen formában belekeveredtek és nem tanúsítottak olyan magatartást, ami a rendőri
intézkedést erőszakos módon akadályozta volna. De azt is tudjuk, hogy hány rendőr sérült
meg a TV-székház előtt: több, mint ahány tüntető. Az egész helyzet olyan volt, ami ezt a bírói
döntést magyarázhatja. Mást nem tudok mondani.

ELNÖK: Megállapításának azt a részét készséggel elfogadom, hogy négy évvel
később könnyű okosnak lenni, de ha megpróbáljuk – hogy ne vádolhassanak bennünket
inkorrektséggel – belehelyezni magunkat a bírák akkori helyzetébe, s ha ezeket nemcsak
statisztikaként nézzük, hanem egyedi esetekre is igyekszünk lebontani, akkor azt látjuk, hogy
általában nem 140 kilós nagydarab, kopaszra nyírt embereket helyeztek később
megalapozatlannak bizonyult módon előzetes letartóztatásba, hanem jól láthatóan előzőleg
bántalmazott 20-21 éves egyetemista hölgyeket, akiknél a bűnismétlés veszélye azért volt
igen csekély, mert a törvénnyel még soha életükben nem szegültek szembe, illetve erre
vonatkozóan semmilyen adat nem volt. Azt elfogadom, hogy mindenkire hatással voltak az
akkori események, de a bírák a legtöbb esetben azt látták – s ezért tartom nehezen
megindokolhatónak a történéseket és ezért lehet nagyon súlyos kritikával illetni az ekkor
eljáró bírákat –, hogy 20-21 éves hölgyeket vittek be eléjük, akiknek véres a hajuk – s a vér a
szőke hajon még jobban látszik –, mégsem hagyták elmondani, hogy mi történt velük, s azt
sem engedték meg, hogy a védőjük kifejtse az álláspontját, hanem előzetesre ítélték őket. S
azt is tudták, hogy ezt hiába lehet a rendszeren belül automatikusan kiiktatni, mert amíg a
másodfokú bíróság dönt, ő börtönben fogja tölteni a következő napokat. Én ezt tartom igen-
igen súlyos felelősségnek, s ezért tartom indokoltnak, hogy ne álljunk meg a szakmai
hibáknál, hanem ha valaki ilyen téves döntéssel ilyen pszichés károkat okozott fiatal
lelkekben, akkor ott a személyes felelősségre vonásra is szükség van, vagy legalábbis a bíró
egyéniesített felelősségét is alaposan meg kell vizsgálni.

DR. FRECH ÁGNES, a Fővárosi Bíróság Büntető kollégiumának vezetője: Nyilván
nem vár választ tőlem; tisztelem az elmondottakat.

ELNÖK: Esetleg egyet is ért vele?

DR. FRECH ÁGNES, a Fővárosi Bíróság Büntető kollégiumának vezetője: …?
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ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Csatlakoznék az időfaktorral kapcsolatos
tényezőhöz, amit kollégiumvezető asszony jelentése is megállapít, nevezetesen hogy csak
néhány perc áll rendelkezésre, s ez volt a legfőbb oka a felületes és személyre szabottságot
nélkülöző döntéseknek. Azt is említette, hogy már közelgett az őrizetbe vételek lejárati
határideje és ezért kellett gyorsan dönteni. Ennek cáfolatául hadd mondjam el a következőket.
Szeptember 23-án 43 személlyel kapcsolatban hoztak kényszerintézkedést a Pesti Központi
Kerületi Bíróságon, de ezeknek az embereknek a jelentős részét 21-én hajnalban fogták el a
Nyugati téren és környékén. 23-án tehát még csak a második nap derekán jártunk, 48-50 óra
körül, a 72 óra még bőven nem járt le, ennek ellenére az ő ügyükben is az említett néhány
perces elvet alkalmazta az eljáró bíró. Ennek fényében hadd kérdezzem meg: ebben az
esetben nem az lett volna a nyomozási bírótól az elvárható és követendő magatartás, hogy azt
mondja: észlelem, hogy nincs elég időm az egyedi elbírálásra, viszont van elég időm a
döntéshozatalra, ezért egy kicsit lelassítom az eljárást és több órát szentelek ennek az ügynek.
Nem ez lett volna a helyes eljárás?

DR. FRECH ÁGNES, a Fővárosi Bíróság Büntető kollégiumának vezetője: Nem
tudok ellentmondani az ügyvéd úrnak.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen.

ELNÖK: Révész Máriusz képviselő úr!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): A bíróságokkal kapcsolatban talán én fogalmaztam a
legszigorúbban, amiért a sajtó egy része bírált is, ezért úgy érzem, hogy most muszáj
megszólalnom. Rendkívül megnyugtató számomra az, amit a kollégiumvezető asszony
mondott, valamint az, amit a vizsgálatában leírt. Sőt, elismeréssel szeretnék adózni azokért a
döntésekért, amelyeket másodfokon meghozott, külön kiemelném például, hogy a meglévő
egy tanács mellé további hármat is felállított, hogy ezzel is gyorsítsák a másodfokú
döntéseket. Nekem az is szimpatikus, hogy megpróbálták megbeszélni a vizsgálat során
levont tanulságokat. Itt történtek bizonyos események, és bizonyos sértettek – nem alaptalanul
– azt élték meg, hogy számukra a magyar jogállam néhány napra megszűnt, hiszen a rendőrök
megverték, majd bevitték őket, aztán az ügyészség és a bíróság döntése alapján pillanatok
alatt fegyházban találták magukat, pedig csak éppen annak a háznak az ajtajában állak, ahol
laktak. Korrekt és tisztességes vizsgálati anyagnak tartom, amit a kollégiumvezető asszony
leírt.

Ugyanakkor a bizottság ülésén nem először találkozunk azzal, hogy készül egy
tisztességes vizsgálat – Ignácz-jelentés, de mondhatnék más példákat is –, ami utána
belehullik a semmibe. Az előbb hallottuk, hogy kollégiumvezető asszony próbált lépéseket
tenni. Nekem az a problémám ezzel az üggyel, hogy ezt magasabb szinten és egy kicsit
alaposabban is végig kellett volna járnia a bíróságnak, mert tényleg az a kérdés, hogy a
jövőben ezek a hibák nem ismétlődnek-e meg. Itt van egy jelentés, az abban szereplő

mondatokat – például hogy hogyan járt el az első fok – rendkívül súlyosnak érzem. Ennél egy
picit többet kellett volna tenni. Nem kollégiumvezető asszonynak címzem a kritikámat, mert
úgy érzem, hogy amit lehetett, azt ebben az ügyben megtette. Köszönöm szépen.

DR. FRECH ÁGNES, a Fővárosi Bíróság Büntető kollégiumának vezetője: Köszönöm
én is.
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ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Továbbmennék az első fokú nyomozási bírói
munkával kapcsolatos szakmai aggályok és hibák értékelése terén. Leszögezem, hogy ezek
általános jellegű felvetések, mielőtt bárki is azt gondolná, hogy egyedi ügyekben személyre
szabott bírói felelősséget szeretnénk vizsgálni. Van egy nagyon fontos előírás a
büntetőeljárási törvényben: a nyomozási bírónak meg kell vizsgálni, hogy a
kényszerintézkedésre vonatkozó indítvánnyal szemben ésszerű kételyek támaszthatók-e.
Szerintem ez nagyon jó és bölcs megfogalmazása a büntetőeljárási törvénynek. Mit jelent ez?
Azt, hogy azt tapasztalja a nyomozási bíró, hogy a rendelkezésre álló iratokban változnak a
cselekménnyel kapcsolatos gyanúsítások, változik az elkövetési magatartás leírása, vagy azt
látja, hogy egy négy gyanúsítottas ügyben olyan ügyészi indítvány érkezik be, amiben nem
személyre szabottan vannak benne az előzetes letartóztatás különös okai. Mondok egy példát:
van négy gyanúsított, akiket különböző helyszíneken elkövetett cselekményekkel
gyanúsítanak, és nem azt mondja az indítvány, hogy X. Y. esetében – mert ő büntetett előéletű
– nagyobb a bűnismétlés valószínűsége, míg a másiknál kisebb. Nem, nem is személyre
szabottan teszi. Azt mondja, hogy ezen indokokra tekintettel a kényszerintézkedések három
oka, tehát a szökés, elrejtőzés, összebeszélés, valamint a meghiúsult nyomozásmegindítás,
illetve a bűnismétlés fennáll.

Tehát az ilyen típusú ügyészi indítványok már önmagukban adott esetben nem
alapozzák-e meg azt, hogy bizony ésszerű kétely támasztható ezekkel szemben? Vajon a
kollégiumvezető asszony álláspontja szerint típusosan azokkal az ésszerű
kételytámasztásokkal kapcsolatos követelményeknek eleget tudtak-e tenni a nyomozóbírók
vagy sem?

DR. FRECH ÁGNES, a Fővárosi Bíróság Büntető kollégiumának vezetője: Én az
ésszerű kétely fogalmát, bocsásson meg, egy kicsit máshová teszem, de nem fogunk
egymással vitatkozni, mert alapvetően egyetértek. Én magam is azt kifogásoltam ebben a
vizsgálati anyagban, hogy nem voltak személyre szabott különös okok felsorolva, és bizonyos
esetekben a megalapozott gyanú is hiányzott, tehát ilyen módon biztos, hogy egyetértek.

Én úgy gondolom az ésszerű kételyt, hogy valószínűsíthető-e az ésszerű kétely azzal
kapcsolatban, hogy bűncselekmény történt, és valószínűsíthető-e, hogy azt a terhelt követte el,
másrészt pedig a különös okok fennállása tekintetében ugyancsak az egyik, nem kell
mondanom, hogy az a) pont az, amely egy bekövetkezett esemény, de az összes többi egy
feltételezésen alapul, tehát én az ésszerű kételyt itt helyezem el.

Általánosságban mindenképpen egyetértek, a tisztességes eljárás egyik eleméről
beszélünk. Éppen a nemzetközi egyezmények alapján került ilyen módon megfogalmazásra a
Be.-ben is. Én ezt szeretném követni, mert egyetértek vele.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Igen. Még arra is rákérdeznék, hogy adott
esetben az ésszerű kételytámasztásra okot adó körülmény volt-e az, hogy olyan típusú
bűncselekményben, mint például a garázdaság, ami mondjuk a magyar büntetőjog
rendszerében nem egy kirívóan a társadalomra veszélyes cselekmény, de nyilván mégis egy
bűncselekmény, az ilyen garázdasági ügyekben az ügyészség a korábbi gyakorlatához képest
minden esetben előzetes letartóztatást indítványoz. Adott esetben ez már önmagában nem
vethette-e fel az ésszerű kételytámasztás szükségességét?

DR. FRECH ÁGNES, a Fővárosi Bíróság Büntető kollégiumának vezetője: Hallottam,
az ügyész úr ezzel kapcsolatban nyilatkozott, hogy általánosságban az a válasza, hogy a
garázdaságnál nem feltétlenül indokolt az előzetes letartóztatás kezdeményezése, de azért
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gondoljunk arra, hogy a garázdaság bizony történhet olyan helyszínen, amiről az előbbiek
során említés történt, nevezetesen stadionokban, sportrendezvényeken nyilván máshogyan
kell értékelni, mint azt, ha egy magányos ember kukákat dönt fel. Azt gondolom, ez a
distinkció szükséges a kényszerintézkedés indítványozásánál is.

Én azért mégis azt gondolom, hogy az esetek zömében nem garázdaság miatt hozták
oda az embereket –  valószínűleg akkor is csoportos garázdaság miatt hozták oda az
embereket –, hanem, amit az előbb említettem, felfegyverkezve és csoportosan elkövetett
hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt; ez ötéves büntetési tétellel fenyegetett
cselekmény.

ELNÖK: Tetszett említeni, hogy a túlzott munkateher miatt egy tanács helyett négy
tanács bírálta el másodfokon ezeket a határozatokat, és ők változtatták meg, szinte
egységesen. Mégis tudjuk, erről korábban a Fővárosi Bíróság elnöke is nyilatkozott, hogy azt
a tanácsot, amelyik a legtöbb ilyen esetben járt el, utána szétszedték. Tetszik valamit tudni
ennek a körülményeiről? Mi volt ennek az oka? Miért történt ez meg?

DR. FRECH ÁGNES, a Fővárosi Bíróság Büntető kollégiumának vezetője: Ez elnöki
döntés eredményeként állt elő.

ELNÖK: Világos.

DR. FRECH ÁGNES, a Fővárosi Bíróság Büntető kollégiumának vezetője:
Semmiképp sem büntetés, ha esetleg ez lenne a kérdés motivációja.

ELNÖK: Van egy ilyen érzésem.

DR. FRECH ÁGNES, a Fővárosi Bíróság Büntető kollégiumának vezetője: Akkor
szeretném elmondani, hogy akkor még ez a tanács inkább csak egy ad hoc jellegű tanács volt,
amelynek a harmadik tagja egyébként büntetés-végrehajtási bíróként, csoportvezetőként
dolgozott. Éppen a szakmai felügyelet, valamint a fokozott teher miatt egy négytagú tanácsot
állítottunk fel, a négytagú tanácsnak az lett a tanácselnöke, aki egyébként is eljárt ezekben az
ügyekben.

Annak a két bírónak, akik egyébként ezeket az ügyeket, azt kell mondanom, saját
jogon elbírálták, a neve elhangzott, és már mindenféle vizsgálati anyagban is szerepel, akár
mondhatnám is –, de semmi más ok nem volt, mint az, hogy a büntetés-végrehajtási bíró
kiszállt ezekből az ügyekből, így alakítottuk ki, ez volt az első négytagú tanács. Egyébként
egy év után ez is megszűnt, és az a tanácselnök asszony, aki egyébként itt már meghallgatásra
került…

ELNÖK: Szívós tanácselnök asszonyról van szó.

DR. FRECH ÁGNES, a Fővárosi Bíróság Büntető kollégiumának vezetője: Ő
tanácselnöki kijelölést kapott, előtte nem volt tanácselnök, csak egy másodfokú tanács
elnökeként járt el – azt gondolom, a jogász végzettségűek tudják ezt a különbséget –, tehát
azóta ő tanácselnök lett. Nem mondanám, hogy bármifajta hátrány érte volna, azt hiszem, ő
sem így élte meg azt, hogy Csák Zsolt tanácsába került, aki az egyik legfelkészültebb bíró, ő
is az egyik elbíráló tanács elnöke volt, így került erre sor.

ELNÖK: Azt szeretném megkérdezni, ami szintén többször szóba került, jogász
körökben ezzel kapcsolatosan elég sok minden ismert vagy legalábbis elhangzott és hallható
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erről, és első fokon a Pesti Központi Kerületi Bíróságról van szó: előzetesen szakmai
eligazítást, olyan szakmai eligazítást, amely a döntések irányára is iránymutató lett volna,
tartott-e valaki, illetve tud-e ön arról, hogy tartott? Találkozott-e ilyen jellegű
mendemondákkal?

DR. FRECH ÁGNES, a Fővárosi Bíróság Büntető kollégiumának vezetője: Nem.
Azon a szakmai megbeszélésen kívül – ott pedig az érintett csoportot és a csoportban dolgozó
bírák többségét ismerem, egyébként fiatalok, ők vettek részt a bíróság elé állítás alapján
tárgyalandó ügyekben, majdnem mindegyik az én fogalmazóm és titkárom volt, tőlük
személyesen is tudom – ilyen jellegű nem volt. Tehát szakmai volt, megbeszélés volt, jogi
minősítés volt, de olyan, hogy azt mondták volna – gondolom, vezetői szintű utasításra
gondolnak –, hogy ezekben az ügyekben általában úgy kell eljárni, hogy le kell tartóztatni az
embereket, nem volt. Ők, akikről szó volt, ugyan nem is nyomozási bírók voltak, mert ez a
szakmai megbeszélés egy másik csoportban, egy tervcsoportban történt.

Tehát én sem akkor, sem később nem hallottam, hogy valamelyik bírósági vezető

konkrét utasítást adott volna, hogy akár bizonyos személyeket vagy akár bizonyos
ügycsoportba tartozó ügyekben olyan kényszerintézkedést hozzanak, ami azután végül is
megtörtént. Azt gondolom, ez inkább az előbb említett okokra vezethető vissza. Én bírói
utasításról semmilyen körülmények között nem hallottam. Erről a szakmai tájékoztatásról
igen, de mondom, ezek nem nyomozási bírók.

ELNÖK: Gaudi képviselő úr, parancsoljon!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A másik egyeztetés, amit itt tetszett említeni,
az a bizonyos súlyos állam elleni bűncselekmény, ez a témakör… (Dr. Frech Ágnes:
Bocsánat, ez ugyanaz.) Ez az, ahogyan tetszett említeni, ennek a részleteit olyan mélységben,
amennyit meg lehet erről tudni, kérem, ossza meg velünk, mert úgy gondolom, ez elég
jelentős dolog.

DR. FRECH ÁGNES, a Fővárosi Bíróság Büntető kollégiumának vezetője: Csak
ennyit, amennyit elmondtam.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Világos. Tehát ki volt az, aki az ön tudomása
szerint ezt kezdeményezte? Ki volt ott? A bírákon kívül volt-e ott más személy?

DR. FRECH ÁGNES, a Fővárosi Bíróság Büntető kollégiumának vezetője: Én erről
nem tudok. Én csak azt tudom, hogy a csoport vezetőjét Bodor Tibornak hívják, ő volt annak
a csoportnak a vezetője, ahová ezek az ügyek, a bíróság elé állítás alapján indult ügyek
tartoztak, mert a hivatalos személy elleni erőszak csoportja akkor még ebbe a csoportba
tartozott, most már egy kicsit kevertebb. Ő kezdeményezte, és csak azért, hogy egy nagyobb
számú ügyeleti rendszerben kell dolgozniuk a bíróknak, mert a bíróság elé állítás alapján
indult ügyek nagyobb számban jelentkeztek, az ügyészek jelezték, hogy így kívánják
odahozni a terhelteket.

A másik pedig az volt, amit az előbb elmondtam, hogy vegyük úgy,  jogértelmezési
kérdésnek a megvitatása volt a jogi minősítés tekintetében, mert arra hívta fel a bírók
figyelmét, ha netán ilyen ügyek érkeznek, azok nem a bíróság elé állítás alapján tárgyalandó
ügyek, mert a kettőtől nyolcig büntetési tétellel fenyegetett cselekményekben, amelyek
alapján bíróság elé állításra kerülhet sor, nem férnek bele, ennyi. Ez a TV-székházzal
kapcsolatos eseménysor volt, mert felmerült, de azt kell mondanom, hogy ez a híradásokból
felmerült hír volt, és talán voltak olyan nyilatkozatok, hogy nem is a személyekkel szembeni
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cselekmények miatt, hanem a TV-székházzal kapcsolatosan így hozták. Tudjuk, aztán az lett
az eredmény, hogy ezek az ügyek nem bíróság elé állítás alapján és közérdekű üzem
megzavarása címén kerültek rendes peres eljárásra. Nem tudok többet a tartalmáról.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ha jól értem, akkor Bodor Tibor volt az, aki
ezt a fajta súlyosabb bűncselekmény-alkalmazással kapcsolatos felvetést megtette.

DR. FRECH ÁGNES, a Fővárosi Bíróság Büntető kollégiumának vezetője: A jogi,
szakmai megbeszélést folytatta, mert ebbe a csoportba tartozott ez az ügykategória, semmi
másról nem tudok. Az érintett bírók is, bárkit meghallgatnak, nem hiszem, hogy mást
mondanának.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Bodor Tibornak akkor pontosan mi volt a
státusza?

DR. FRECH ÁGNES, a Fővárosi Bíróság Büntető kollégiumának vezetője:
Csoportvezető.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Most is?

DR. FRECH ÁGNES, a Fővárosi Bíróság Büntető kollégiumának vezetője: Most is
csoportvezető.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Pontosan melyik csoport?

DR. FRECH ÁGNES, a Fővárosi Bíróság Büntető kollégiumának vezetője: Az az
igazság, hogy kicsit átváltoztak a csoportszámok. Vegyük úgy, hogy a B2-es csoport.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ez tartalmilag akkor melyik csoportot
jelentette?

DR. FRECH ÁGNES, a Fővárosi Bíróság Büntető kollégiumának vezetője: Ugyanezt.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): De emögött milyen ügyek elbírálása állt?
DR. FRECH ÁGNES, a Fővárosi Bíróság Büntető kollégiumának vezetője: Ez volt a

fiatalkorúak ügyeit elbíráló csoport döntése: a hivatalos személy elleni bűncselekmény, a
garázdaság, a rágalmazás, a becsületsértés, a magánvádas ügyek halmaza. A klasszikus
vagyon elleni cselekmények a régi B1 csoport hatáskörébe tartoztak, míg a rablás, testi sértés,
közlekedésügy az akkori B3 csoportba. Mára ezek egy kicsit átváltoztak. De, mondom, ez az
ügykategória ezt a csoportot érintette. Itt hatásköri változásra került volna sor akkor, ha nem
ezek miatt hozzák ide az ügyeket, ezért kellett erről beszélni.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Áttételesen olyan információ is eljutott
hozzánk, hogy volt olyan nyomozási bíró, aki lelkiismereti okokból nem kívánt
közreműködni ezekben az ügyekben. Tud-e erről?

DR. FRECH ÁGNES, a Fővárosi Bíróság Büntető kollégiumának vezetője: Nem
tudok.
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Evezzünk át a bíróság elé állításos ügyekre,
tehát a gyorsított eljárásokra! A 2006-os szeptemberi tüntetésekhez kapcsolódóan elég sok
olyan gyorsított eljárásos ügyben születetett döntésről tudunk, amelyek az általános elrettentés
elvét sokkal jelentősebb mértékben alkalmazták, mint ahogy azt a büntetéskiszabás során
kellene, s ennek nyomán olyan ügyekben szabtak ki letöltendő börtönbüntetést, amelyek a
rendes üzemmódban nem szoktak felmerülni. Mondok egy konkrét példát. Egy rendőrségi
autóra ráütő és a kocsit behorpasztó fiatalember – bár nem bizonyítható, hogy a kocsi ettől
horpadt be – gyorsított eljárásban egy év hat hónap letöltendő börtönbüntetést kapott rongálás
miatt. Egy másik példa: Dukán Dánielre – akit a Blaha Lujza tér környékén fogtak el – két
rendőr vallott, ezért két év letöltendő börtönbüntetést kapott garázdaság miatt. Felmerült-e az,
hogy a bíróság elé állításos ügyekben az elsőfokú bíróságok döntései nem voltak
megalapozottak, különösen annak fényében, hogy a bíróságok másodfokon elsöprő
többségben korrigálták ezeket a döntéseket és letöltendő börtönbüntetést nem alkalmaztak?

DR. FRECH ÁGNES, a Fővárosi Bíróság Büntető kollégiumának vezetője: A
másodfokú bíróságnak minden más ügyben is általában van egy enyhítési gyakorlata, egyrészt
az eltelt idő okán, másrészt pedig azért, mert másfajta rálátása van az ügyekre. Ennek tehát
semmi köze nincs ahhoz, hogy a 2006-os események során milyen elsőfokú döntések
születtek. Itt legfeljebb a büntetés tartamán lehet vitatkozni. Büntetés-kiszabási kérdésekben
pedig az első- és a másodfok rendszeresen eltér egymástól, és nagyon ritka az, amikor a
másodfokú bíróság helyt ad az ügyészi indítványnak és súlyosítja a büntetést. Ez tehát egy
általános másodfokú bírói gyakorlat. Lehet, hogy ez nem jó és változtatni kell rajta, de az
tény, hogy a másodfok általában enyhíti a kiszabott büntetést. Így történt ez ezekben az
esetekben is, ezért nem is nagyon tudok mit válaszolni rá. Konkrét büntetés-kiszabási
kérdésben pedig elég nehéz is lenne válaszolni. Egyébként engedje meg, hogy
emlékeztessem: másodfokon helyreállt a rend, és az esetek döntő többségében
felfüggesztették az első fokon végrehajtandó szabadságvesztéseket.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Az elsőfokú bírósági ítéleti indokolásokból
egyértelműen kiolvasható, hogy az általános elrettentés elvét hangsúlyozták a tanácsok. Nem
azért változtatták meg másodfokon a döntéseket, mert túl szigorúak voltak, hanem – s ezt a
másodfokú ítéletek ki is mondták – szakmai hibák miatt. Az elsőfokú bíróságok a gyorsított
eljárásokban üzenni kívántak a társadalom többi tagjának, hogy ilyet még véletlenül se
csináljanak, csak az a baj, hogy ezt aránytalanul tették. Első fokon azért kaptak emberek
letöltendő börtönbüntetést, hogy a társadalomnak megüzenjék: senki ne merjen lázadozni.

DR. FRECH ÁGNES, a Fővárosi Bíróság Büntető kollégiumának vezetője:
Tudomásom szerint csak az előzetes letartóztatásokkal kapcsolatban vizsgálódik ez a
bizottság, de azért megpróbálok válaszolni a kérdésére. Másodfokon az volt a vélemény, hogy
ezek köztörvényes ügyek, amelyeknek megvan a bírói gyakorlata, s a bírói gyakorlat a
bűncselekmény értelmezésére és a büntetés-kiszabási gyakorlatra is vonatkozik. A másodfok
jobban igazodott ehhez az általános szabályhoz. Első fokon kétségtelenül az érvényesült, hogy
az adott helyzetben ugyanaz a garázdaság vagy ugyanaz a hivatalos személy elleni erőszak
súlyosabban ítélendő meg, mert nem béke volt, nem rend volt. A bíróságoknak joguk volt ezt
feltételezni és ennek megfelelő döntést hozni. Ez bírói szemlélet kérdése volt és nem politikai
döntés. A bíró úgy értékelte, hogy ilyen helyzetben ugyanaz a köztörvényes bűncselekmény
nagyobb prevenciót, generális társadalmi visszafogottságot igényel. Ez tehát egy bírói
vélemény és eltérő jogi álláspont volt.
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ebben a körben a jegyzőkönyv kedvéért
szeretnék egy határozott észrevételt rögzíteni. Az, amit tisztelt kollégiumvezető asszony
mondott, hogy nem volt béke, annyiban nem helytálló, hogy az emberek tüntettek, mint ön is
mondta, az alapvető jogaikat gyakorolták. Egyébként a gyorsított eljárásokban hozott
elsőfokú döntések súlyosító körülménynek minősítették azt, hogy egy tüntető tömeg tagjaként
követtek el valamit. Ez abszurditás!

Mint említette, fontos cél volt, hogy gyorsan történjenek meg a másodfokú elbírálások,
hiszen – megint csak a nyilvánosság számára mondom – egy elsőfokú előzetes letartóztatás
elrendeléséről szóló végzést követően a gyanúsított nem megy haza, hanem bilincsben
elvezetik a Venyige utcába vagy máshova. Volt olyan, amikor első fokon mindenki előzetest
kapott egy nagy számú gyanúsítotti ügyben, s egy fiatalembert kivéve mindenki
fellebbezéssel élt, majd másodfokon megváltoztatták a döntéseket és az elítéltek szabadlábra
kerültek. Az említett fiatalember azért nem élt fellebbezéssel, mert az ügyészség tisztelt
képviselője azt mondta neki, hogy nem érdemes. Aztán védőhöz került az ügy és úgynevezett
szabadítási kérelmet nyújtottak be, s a kérelem érdemi elbírálása nyolc napig tartott, noha
csatolva lett az a végzés, hogy a többieknél ugyanazon a helyszínen történt cselekménye miatt
nem volt indokolt az előzetes letartóztatás. Nyilván nem ez volt az általános gyakorlat, mégis
szeretném megkérdezni a véleményt erről a konkrét ügyről.

DR. FRECH ÁGNES, a Fővárosi Bíróság Büntető kollégiumának vezetője: Ön egy
konkrét ügyet említett. A bizottság azt ígérte, hogy konkrét esetekre vonatkozó kérdésekre
nem kell válaszolnom, merthogy ügycsoportokat vizsgálnak, bár én akkor is azt állítottam,
hogy egy-egy ügycsoport konkrét esetekből tevődik össze. Egész véletlenül emlékszem erre
az ügyre, amelyben az egyik jogvédő szervezet képviselője keresett fel és felhívta a
figyelmem arra, hogy az összes többi azért került szabadlábra, mert fellebbezett és ilyen
döntést hoztunk. Én azt gondolom, hogy jó döntést hoztunk. Arra, hogy a nem fellebbező
esetében – aki az ügyésznek hitt – ez csak nyolc nap múltán sikerült, érdemi választ nem
tudok adni.

ELNÖK: Varga László képviselő úr!

VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Kedves Bírónő! Önnek ugyanazt kell mondanom, mint
amit az előbb az ügyész úrnak mondtam. Mindazzal, amit elmondott, rejtve beismerte, hogy a
bírói és ügyészi döntésekben benne volt a politika, hiszen ön is és az ügyész úr is arra
hivatkozott, hogy a társadalmi körülmények és a közrend meghatározta azt, hogy ezekben az
ügyekben elrettentő ítéleteket kell hozni. Akkor tehát politikai döntések születtek! Én ezt nem
tudom másként magyarázni.

DR. FRECH ÁGNES, a Fővárosi Bíróság Büntető kollégiumának vezetője: A
jegyzőkönyv számára mondom: egyrészt nem ismertem el, hogy politikai döntést hoztam,
hanem azt mondtam, hogy a bíróra is hatott az a társadalmi közeg, ami éppen azt mutatta,
hogy az utcán tüntetések, zavargások, harci események vannak, ami Magyarországon
szokatlan helyzet. Az, hogy a politika ezt hogyan értékelte akkor és hogyan értékeli most, a
bírói döntéseket nem befolyásolta. Tehát visszautasítom az állításait. Egyrészt nem mondtam,
másrészt pedig azt mondom, hogy nem így döntöttünk. Tehát amikor én ezt a helyzetet…
(Varga László: Bocsánat, nem mondtam, hogy mondta, hanem az egészből…) Akkor legyen
ez a képviselő úr következtetése, de ne haragudjon, én ezt nem tudom megerősíteni, tartom az
álláspontomat, amit ezzel kapcsolatban elmondtam.

Köszönöm.
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ELNÖK: Megköszönjük a kollégiumvezető asszonynak, hogy a rendelkezésünkre állt.
Köszönjük szépen.

A következő napirendi pont több mint fél óra múlva, fél 2-kor lesz, úgyhogy addig
szünetet rendelek el.

Köszönjük szépen. (Dr. Frech Ágnes: Köszönöm szépen.)

(Szünet: 12.52-től 13.37-ig)

Dr. Rudi Zoltán, a Magyar Televízió volt elnökének meghallgatása
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Folytatjuk a munkát. Köszöntöm dr. Rudi Zoltánt, a

Magyar Televízió volt elnökét. Elnök úr, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást. Elsősorban
a TV-székház ostromával kapcsolatosan szeretnénk önt kérdezni. 2006. szeptember 18-án
mikor értesült arról, hogy a TV-székházhoz tüntetők átmentek, értesült-e arról, hogy petíciót
kívántak átnyújtani, s milyen intézkedéseket tett ekkor?

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Jó napot kívánok! Tisztelt
Bizottság! Ha jól emlékszem, este fél 9 és 9 óra között hívhattak a kollégáim a TV-
székházból, hogy menjek be, mert váratlan és rendkívüli események vannak.

ELNÖK: Milyen értesítést kapott ekkor? Tudott-e arról, hogy egy petíciót kísérelnek
meg az ön részére átadni? Arra kérem, ahogy fel tudja idézni az eseményeket, úgy ossza meg
velünk az emlékeit.

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Azt mondjam el, hogy hogyan
emlékszem arra az estére?

ELNÖK: Igen, s utána mi majd kérdezünk.

VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Hogyan élte meg azt az estét?

ELNÖK: Gondolom, hogy emlékezetes volt.

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Aznap otthon voltam, s a
kollégáim hívtak fél 9 és 9 óra között, hogy rendkívüli események vannak a Televízió
székháza körül és menjek be. Ennyi információt kaptam. Akkor autóba ültem, és bementem a
Televízióba. Amikor odaértem, a főbejáraton akkor már nem lehetett bejutni, csak a
Nádor utca felőli hátsó bejáraton lehetett bejutni. Bementem, felmértem, hogy mi történik, kik
vannak  bent, milyen vezető kollégák vannak bent. Utána már az események a mi
kontrollunkat vagy a Magyar Televízió dolgozóinak a kontrollját – hogyan is kell ezt mondani
– elveszítették, onnan kezdve mi már csak védekező pozícióban voltunk, csak szemléltük azt,
hogy mi történik a TV-székházban.

ELNÖK: Milyen időben, úgy fél 9-9 körül érkezett a TV-hez?

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Nem, szerintem később. Nem
emlékszem az időpontra, de biztosan később, mert körülbelül fél 9-9 körül hívtak a híradós
kollégák, hogy menjek, mert baj van.

ELNÖK: Amikor ön odaért, ott volt-e tömeg, vagy akkor már erőszakos események is
voltak?
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DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Amikor odaértem, akkor már a
Szabadság térről nem lehetett megközelíteni az épületet. Azt, hogy mi volt a Szabadság téren,
nem tudom, de a Nádor utcában már szirénázó mentők és szirénázó rendőrautók voltak. Én
akkor nem láttam, hogy mi történik a Szabadság téren, mert oda már nem is lehetett bejutni.
Tehát feltehetően már voltak erőszakos cselekmények is.

ELNÖK: Ki tájékoztatta önt arról, hogy rendkívüli események vannak?

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Úgy emlékszem, a Híradó
egyik gyártásvezetője.

ELNÖK: Révész képviselő úré a szó.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Csak azt akarom megkérdezni, honnan tudta, hogy a
hátsó ajtón, tehát a Nádor utca felől be lehet menni a TV-székházba.

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Onnan tudtam, hogy a
Nádor utcán haladtam végig, és láttam, hogy ott állnak a mentők, ott állnak a rendőrök, és
láttam, hogy nem tudok behajtani, mert a Szabadság tér felé kordonnal le volt zárva a
Zoltán utca, és nem is próbálkozhattam a főbejárathoz elmenni. Akkor az egyik
mellékutcában tettem le az autómat, úgy mentem vissza a hátsó bejárathoz.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Az nyilvánvaló és egyértelmű, hogy a Nádor utca felől
be lehet menni. Csak azért kérdeztem, mert Gergényi Péter azt mondta, hogy ő ezt nem tudta.

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: A Magyar Televízió dolgozói
számára nyilvánvaló, hogy a főbejárat és a Nádor utcában található kapu is – ha jól
emlékszem, az volt a 3-as kapu – rendszeresen nyitva volt.

ELNÖK: Milyen állapotokat tapasztalt akkor, amikor megérkezett a TV-székházba?
Hová ment? Kivel tartotta a kapcsolatot?

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Ha jól emlékszem, a 4-es
stúdió vezérlőjéhez mentem, ahol az Este című műsor éppen véget ért, tehát akkor feltehetően
10 óra után értem oda, már csak ebből következtetek, hogy feltehetően már véget ért az Este.
Ez akkor 10 óra után lehetett, és ott vettem számba azt, hogy mely munkatársaim vannak jelen
a Magyar Televízióban. Ekkor kértem a munkatársaimat, számoljanak be arról, hogy mi
történik, mi a helyzet. Akkor már nem nagyon volt idő arra, hogy bárki bármiről is hosszan
beszámoljon, mert akkor már a védekezést kellett megszervezni.

ELNÖK: Ekkor még ott volt Navracsics Tibor és Juhász Ferenc is, ugye?

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Ők egész éjszaka ott voltak.
Egészen pontosan három vendége volt az Estének, Navracsics úr, Juhász úr és Török Gábor.
Ők egészen addig ott voltak, ameddig a Magyar Televízió székházát a biztonsági szolgálatunk
vezetőjének a tanácsára, utasítására ki kellett üríteni.

ELNÖK: Önök egy biztonsági szolgálattal akkor külön is szerződésben álltak?
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DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Igen. A Magyar Televíziónak
szerződése volt két biztonsági szolgálattal, a Civil Biztonsági Szolgálattal és az In-Kallal.

ELNÖK: Ők egyébként ebben a helyzetben semmilyen feladatot nem tudtak ellátni,
ugye?

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: De, nagyon komoly feladatot
láttak el, egészen a rendőrök első kiérkezéséig ők jelentették a biztonsági szolgálatot, és
amikor megérkeztek a rendőrök, a Magyar Televízió biztonsági szolgálata utána is
folyamatosan ott volt, és az éppen beosztott munkatársak részt vettek az épület
megvédésében, a védekezésben.

ELNÖK: Arról, hogy behatoltak a Magyar Televízió székházába,  ön hogyan értesült?
Egyáltalán volt-e valamilyen kapcsolattartás a helyszínparancsnok vagy a Budapesti Rendőr-
főkapitányság és önök között? Tehát tájékoztatták-e önt, mint az intézmény vezetőjét arról,
hogy éppen mi történik az intézmény előtt, illetve, miután már oda bejutottak, az intézményen
belül?

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Kik jutottak be? A támadók?

ELNÖK: A támadókra gondoltam, de akár a rendőrök, akár a támadók.

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Semmiről nem kaptunk
tájékoztatást. A Magyar Televízió munkatársaival, kollégáimmal jelen voltunk, ott voltunk az
aulában, ott voltunk a stúdió előterében, ott voltunk az épület minden pontján, ezért tudtuk,
hogy mi történik, de leginkább csak a védekezésben segítőként, résztvevőként voltunk jelen,
mert tájékoztatást senki nem adott arról, hogy éppen meg fogják támadni a székházat, és arról
sem adott senki tájékoztatást, hogy hogyan próbálják megvédeni a Magyar Televízió
székházát, csak láttuk, milyen szörnyű  a helyzet mindkét oldalon.

ELNÖK: Ön, mint intézményvezető és a rendőri vezetők között semmilyen kapcsolat
nem volt?

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Nem volt. Engem körülbelül
három percre  bemutattak annak az embernek – a nevére nem emlékszem –, aki olyan 11 óra
körül ott volt, miután véget ért az Este adása, bemutattak egy rendőrnek, akiről azt mondták, ő
a helyszínbiztosító parancsnok.

ELNÖK: Civil ruhában volt?

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Szerintem rendőrruhában volt,
méghozzá nem egyenruhában, hanem, ha jól emlékszem, ilyen gyakorlóöltözetben. Az
aulában odavittek a kollégáim, hogy ő a parancsnok, aki a helyszínt biztosítja. Ő
különösebben nem foglalkozott velem, mert éppen más dolga volt.

ELNÖK: Önnek azzal kapcsolatban nem volt kérdése, nem kereste a rendőri vezetést,
hogy egyáltalán képes-e a rendőrség megvédeni az épületet, vagy mi várható, kik fognak
beavatkozni, milyen rendőri erőket vetnek be?
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DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Próbáltam, de semmilyen
információt nem kaptam.

ELNÖK: Kit keresett ön akkor?

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Próbáltam a híradós
kollégámtól megszerezni Gergényi úr telefonszámát, hogy információt kérjek tőle, de nem
kaptam információt, nem sikerült őt utolérnem.

ELNÖK: A telefonszámot megkapta, de nem érte el telefonon.

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Igen.

ELNÖK: Az egész erőszakos eseménysorozat azzal kezdődött, hogy egy petíciót át
akartak nyújtani önnek vagy a Magyar Televízió vezetésének, és be akarták olvastatni. Erről
volt-e önnek tudomása? Mi történt azt követően, hogy ezt a szándékot a Magyar Televízió
jelen lévő ügyeletese, portása megismerte?

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Nekem erről az eseménysorról
a másnap, illetve harmadnap megkapott jelentésekből van információm, tehát csak közvetett
információm van, mivel nem voltam jelen az eseményekkor a Magyar Televízióban, csak
később érkeztem oda.

A jelentések arról szóltak, hogy talán 7 óra körül – most nincs előttem a jelentés, önök
ezt nyilván bekérték, olvasták, vagy ismerik a tartalmát – a Magyar Televízió biztonsági
szolgálatának a vezetője, a biztonsági szolgálat éppen beosztott munkatársa, illetve a
hírigazgató és a Híradó aznapi felelős szerkesztője másnap és harmadnap leírta percről percre,
hogy mi történt. Ezekből a jelentésekből számomra az derült ki – de hangsúlyozom,
másodlagos, közvetett információm van erről –, hogy valamikor kora este egy kis létszámú
csoport érkezett a Magyar Televízió székházához, és a jelentésekből olvastam, azt kérték,
hogy szeretnének beszélni a TV elnökével, a hírigazgatójával vagy valamilyen vezetőjével.
Ekkor a biztonsági szolgálat vezetője megpróbálta kapcsolni a hírigazgatót, aki már hazament,
már nem dolgozott.

ELNÖK: Ő a Kert Attila?

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Igen, akkor Kert Attila volt.
Azután megpróbálta kapcsolni a felelős szerkesztőt. Emlékezetem szerit a felelős szerkesztő
arra kérte a biztonsági szolgálat vezetőjét, mivel most éppen adást szerkeszt, később hívják
vissza. A lényeg az, hogy a biztonsági szolgálat beosztott munkatársa a Szabadság téri épület
főbejáratánál nem tudott vezetőt prezentálni az odaérkező csoportnak, így az odaérkező
csoport elment a Magyar Televízióból, majd később egy nagy létszámú tömeg kíséretében
jöttek vissza. Így szólt a jelentés.

ELNÖK: Ezt követően kérdezte a munkatársait arról, hogy bárki, bármilyen szintű
vezető kapott-e értesítést arról, hogy részükre valamilyen petíciót akarnak átadni? Sikerült
kiderítenie, hogy hol akadhatott meg az információáramlás?

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Arról volt információm, amit
elmondtam. A Híradó felelős szerkesztője volt az a legmagasabb rangú beosztott a Magyar
Televízióban, aki egy ilyesmire reagálhatott, és ő a biztonsági szolgálat beosztott munkatársán
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keresztül azt mondta ennek a csoportnak, hogy adást szerkeszt, benne van egy munkában,
ezzel most nem tud foglalkozni, később jöjjenek vissza és akkor majd beszél velük. Ezek után
már senkinek nem volt alkalma beszélni senkivel, és hajnali 4 óra körül az épületbe visszatérő

Kert Attila vett át egy kézzel írott petíciót.

ELNÖK: Tehát nemcsak ön, hanem Kert Attila sem volt akkor a Magyar Televízió
épületében?

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Ő is csak később érkezett be.

ELNÖK: Csak az aznapi felelős szerkesztő volt bent?

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Csak a Híradó felelős
szerkesztője volt bent.

ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Üdvözlöm, Rudi úr. Az ön és Kert Attila
távollétében ki volt a felelős vezetőnek tekinthető személy a TV-székházban akkor, amikor
21.45 és 22.05 között felmerült a petíció átadásának az igénye?

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: A Híradó felelős szerkesztője.
Ő egyébként nem a Televízió felelős vezetője, tehát nem elnök, nem hírigazgató, nem alelnök,
nem vezetői ügyeletes, hanem egy nagyon fontos és lényeges munkát végző munkatárs. A
vezetők este 7 óra körül általában nem tartózkodnak bent az intézményben.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Nem elképzelhetetlen az, hogy egy bizonyos
érdekérvényesítő csoport a magyar köztelevíziótól azt kéri, hogy egy komoly közéleti
eseményről adjon hírt. Volt-e akkor eljárási rend arra vonatkozóan, hogy a TV-nek ilyen
esetben mit kell tennie?

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Az eljárási rendet két szabály
szabályozza, egyrészt a médiatörvény, másrészt a Magyar Televízió belső szabályzata. Az
akkor hatályos médiatörvény azt mondta ki – s ha jól tudom, a most hatályos is ezt mondja ki
–, hogy a Magyar Televízióban a szerkesztői szabadság érvényesül, ami azt jelenti, hogy az
adás tartalmát megváltoztatni, befolyásolni sem politikai, sem gazdasági, sem egyéb
érdekcsoport nyomására nem lehet. A Magyar Televízió belső szabályzata nagyon egyszerű

és puritán, s eszerint hírérték alapján kell mérlegelnie az ügyeletes felelős szerkesztőnek,
hogy a következő hírperiódusban mit emel be a hírfolyamba. Csak a hírérték számít, annak,
hogy hányan vannak a ház előtt és ki mit akar átadni, nincs jelentősége, hanem csak annak
van jelentősége, hogy az ügyeletes felelős szerkesztő és a Híradó munkatársai mit tartanak
hírértékűnek.

A Magyar Televízióhoz naponta fordulnak a legkülönfélébb kérésekkel. Tehát az,
hogy a Magyar Televízió szerkesztőségeit, elnökét, hírigazgatóját, alelnökeit a legkülönfélébb
kérésekkel megkeresik magánszemélyek, civil szervezetek, politikai pártok, az egyáltalán
nem szokatlan, sőt ez napi gyakorlat a Magyar Televízióban. Az is napi gyakorlat, hogy akár
magánszemélyek, akár szervezetek bizonyos információk megosztását kérik, máskor
követelik a Magyar Televízió szerkesztőitől. Úgy tudom, ez így van más médiumoknál is. Az
erre kialakított gyakorlat pedig az, hogy a szerkesztői szabadság az elsődleges. Ez egyébként
európai uniós direktíva, és az Európai Unió tagállamaiban működő közszolgálati
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televíziókban ezt általában nagyon komolyan veszik. Ha a Híradó felelős szerkesztője azt
érzékeli, hogy tömeg áll a Magyar Televízió székháza előtt, akkor arról a következő
hírperiódusban beszámol. De nem kötelessége, sőt nem is lehetősége a Magyar Televíziónak,
hogy bárki nyomására bármit beolvasson, mert ha ez kötelessége és lehetősége lenne, akkor
lennének olyan adásszakaszok, amikor állampolgári és civil szervezeti kéréseket, petíciókat
olvasna be a Magyar Televízió.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Magánvéleményem szerint ekkor teljesítené
be igazán a közszolgálatiságát. De folytatva az iménti gondolatsort: most a felelős személyek
körét próbáljuk tisztázni. Ön és Kert Attila távollétében ki volt az, aki a Televízió
működésével kapcsolatos döntés meghozatalára jogosult volt? A Híradó főszerkesztője?

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Van egy ügyeleti rendszer is a
Magyar Televízióban, és van egy úgynevezett vezetői ügyeletes. Arra viszont nem
emlékszem, hogy aznap ki volt a vezetői ügyeletes, de egy telefonnal nagyon egyszerűen meg
tudom kérdezni, hogy ki volt. Ha jól emlékszem, akkor a vezetői ügyeletes sem volt az
épületben, és nem azért, mert hibát követett el, hiszen a vezetői ügyeletesnek nem kell
feltétlenül az épületben tartózkodnia, de huszonnégy órán keresztül telefonon elérhetőnek kell
lennie. Tervezettnél hosszabb adás, bombariadó, tűzriadó satöbbi esetén a vezetői ügyeletes
adhat engedélyt a műsorváltozásra. Egy közintézmény arra nincs felkészülve, hogy meg
fogják támadni és felgyújtják az épületét, ezért ilyen típusú védelmi rendszert nem is
építettünk ki, már csak azért sem, mert az ötven év alatt ilyenre nem volt példa.

ELNÖK: Abban van nézetkülönbség Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr és köztem, hogy
ha valaki egy petíciót be akar olvastatni a Magyar Televízióban, akkor az én véleményem
szerint az várható el a Magyar Televíziótól, hogy ezt a petíciót átveszi, majd megnézi a
hírértékét és vagy a szemétbe dobja, vagy beolvassa. Ebben az esetben viszont – ha jól tudom
– elmaradt maga az átvétel is. Elnök úrnak is erről van tudomása?

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Nekem másról van
tudomásom, mégpedig a jelentésekből – nem személyes tapasztalatból, mert nem voltam ott,
nem én találkoztam ezekkel az emberekkel, hanem a biztonsági szolgálat beosztott
munkatársa –, amelyek arról szólnak, hogy beszélni akartak egy televíziós vezetővel.

ELNÖK: Tehát nem egy írásos petíciót akartak átadni, hanem valakivel beszélni
szerettek volna?

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Csak azt tudom mondani, amit
a jelentésekben leírtak a kollégáim, nevezetesen hogy egy kisebb csoport érkezett a székház
főbejáratához és keresték az elnököt, a hírigazgatót vagy valamilyen felelős vezetőt, majd
amikor ezeket nem találták, akkor elmentek. Én másról nem tudok beszámolni. Nem tudom
sem cáfolni, sem megerősíteni, hogy volt-e náluk petíció vagy nem volt, csak azt tudom, hogy
egy felelős vezetőt kerestek, de csak a Híradó felelős szerkesztőjét találták ott, ami teljesen
normális, mert a Magyar Televízió vezetői koraeste nem ülnek az irodáikban, hanem általában
a Híradó munkatársai ülnek a nap húsz órájában a szerkesztőségekben. S miután nem találtak
felelős vezetőt, elmentek. Nekem ennyi információm van.

ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Említette, hogy a Televízióban minden
esetben van egy vezetői ügyeletes. Igazából, ha jól érzékelem, úgy kellett volna működnie a
rendszernek, hogy minden ilyen rendkívüli eseményt, mint amilyen úgymond egy ilyen
tüntetőcsoport vagy delegáció felbukkanása és érdeklődése a Magyar Televízió vezetése felé,
nem kellett volna a biztonsági szolgálatnak a vezető ügyeletes felé jelentenie, hogy őt döntési
helyzetbe hozzák?

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Biztosan meg is tette. A
jelentését el kell olvasni, és ezek a kollégák akkor ezt meg is tették. Ha ők nem tették meg,
akkor biztosan megtette a Híradó felelős szerkesztője, vagy, ha ne adj’ Isten, ő sem tette meg,
amit kizártnak tartok, akkor az, amelyik időben később van, az Este felelős szerkesztője
biztosan megkereste a vezető ügyeletest. Restellem, amiért nem jut eszembe a név, de ez négy
éve volt.

Ha gondolja a bizottság, és ennek komoly jelentősége van, akkor meg fogom kérdezni,
hogy ki volt akkor a vezető ügyeletes, és ezt az információk között akkor lehet szerepeltetni.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ezt mindenképpen kérem. Azt kérdezem: ön
TV-elnökként ezt nem kívánta tisztázni, másnap rákérdezni, hogy fiúk, végül is mi történt itt,
mert hallom, hogy volt egy petíció? Ki, mit csinált? Ki, mit tett? Ki, mit nem tett esetleg?
Nem vizsgáltatta ki ennek a körülményeit, hogy miért maradt el a petíció átvétele?

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Ennél sokkal komolyabb
dolgot tettem: vizsgálatot rendeltem el. Tehát nem hallomásból, hogy fiúk, mi történt, hanem
egy írásos vizsgálatot rendeltem el, amelyben a biztonsági szolgálatot és minden jelenlévőt
megkértem arra, hogy írják le, mi történt.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ennek mi lett az eredménye?

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Az előbb ezt meséltem el
önnek.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Akkor egy mondatban foglalja össze, mi volt
a summázata.

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Most harmadszor is
elmondom: az lett az eredménye, hogy a biztonsági szolgálat jelen lévő beosztott vezetője
leírta, hogy kora este érkezett egy kisebb csapat. A kisebb csapat egy felelős vezetővel
szeretett volna beszélni, de miután nem tudtak, elmentek.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Sajnos, itt, ezen a ponton azt kell mondanom,
hogy ez a jelentés valótlan adatokat tartalmaz, figyelemmel arra, hogy a petíció átadásában
részt vevő személyek egybehangzó előadása szerint ők természetesen megjelölték, hogy egy
petíciót szeretnének átadni, és annak a közvéleménnyel való ismertetését kérik. Az is tény,
hogy 21 óra 45 perckor a BRFK egyik vezetője, Gergényi Péter utasítást adott a Rebisz egyik
csoportvezetőjének, hogy 12 fő rendőrrel távolítsa el az aulában megjelent személyeket,
amelyre végül is sor került. Itt nyilván ütköznek az álláspontok.

Azt azonban meg kell kérdeznem, hogy említette, a szerkesztői szabadság nagyon
fontos és kiemelkedő érték, viszont a médiatörvény akkor hatályos és most hatályos szövege
egészen pontosan úgy szól – ezt nyilván ön tudja, csak a nyilvánosságnak is mondom –, hogy
a közszolgálati műsorszolgáltató rendszeresen, átfogóan, elfogulatlanul, hitelesen, pontosan
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tájékoztat közérdeklődésre számot tartó hazai és külföldi eseményekről, a vételkörzetében
élők életét jelentősen befolyásoló eseményekről, vitatott kérdésekről és a többi.

Itt utóbb Kert Attila is és ön is már több alkalommal azt nyilatkozták, hogy
tulajdonképpen ez itt nem is volt egy olyan esemény, amelyről egyáltalán hírt kellett volna
adni. Ön utólag sem gondolja azt, hogy mondjuk a balatonőszödi beszédet követő nagyon
erőteljes tiltakozási hullám részeként – 17-én már volt egy nagy tüntetés a Kossuth téren,
majd másnap, 18-án folytatódott – megjelenő személyek követeléseiről nem kellett volna
legalább olyan szinten lépéseket tenni, amit az elnök úr, tagtársam is említett, hogy legalább
átvenni, és utána valóban mérlegelni, hogy milyen módon adnak teret ennek? Tehát ebben az
esetben ez nem történt meg.

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Ez nem felel meg a
valóságnak, mert az őszödi beszéd nyilvánosságra kerülése utáni órákban a Magyar Televízió
hírműsorai átfogóan, pártatlanul és szakszerűen beszámoltak minden eseményről. Arról a
momentumról, hogy néhány ember érkezett a Magyar Televízió székházához, majd rövid
tanácskozás után eltávoztak, valóban nem számolt be a Magyar Televízió, mert körülbelül
éppen akkor folyt a Híradója. Tehát a későbbi folyamatokról nyilván beszámolt a Magyar
Televízió.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A Kossuth téri tüntetésről beszámolt-e a
Magyar Televízió? Tehát a szeptember 18-ai választási gyűlésnek minősített nagygyűlésről
beszámolt-e a Magyar Televízió Híradója?

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Egészen biztosan. Nincs
előttem az adásmenet, de ez megint csak egy olyan kérdés, ami ténybeli kérdés, hiszen az
aznapi adásmenetet őrzi a komputer, és a komputerből lekérhető, hogy milyen tudósítások
voltak. Emlékezetem szerint még egy ilyen úgynevezett műholdas kocsival is ott állt a
Magyar Televízió a Kossuth téren, és természetesen beszámolt, hiszen azokban az órákban,
azokban a napokban ez volt a belpolitika fő eseménye. Természetesen beszámolt.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Összességében akkor is még egyszer
megkérdezem: ön tehát úgy gondolja, hogy a vizsgálati jelentés, amit ön megrendelt,
lényegében helytálló? Senki nem követett el semmilyen olyan cselekményt, amely miatt
utóbb felelősségre vonható lett volna?

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: A szavaknak jelentőségük van:
nem megrendeltem egy vizsgálati jelentést, hanem elrendeltem egy vizsgálatot. Megrendelni
akkor szoktak, amikor valaki már előre tudja, hogy mit akar a vizsgálatban kapni. Én
elrendeltem egy vizsgálatot, ami azt jelentette, hogy szerettem volna kideríteni, mit
tapasztaltak a munkatársaim, azok, akik a kapunál álltak, azok, akik a szerkesztőségben ültek,
és azok, akik később menekültek az épületből. Tehát elrendeltem egy vizsgálatot.

Az elrendelt vizsgálat alapján úgy ítéltem meg én is, majd később a Magyar Televízió
Kuratóriumának elnöksége is, hogy a Magyar Televízió munkatársai közül senki nem követett
el hibát, becsületesen, derekasan helyt álltak az épület, a vagyontárgyak és az emberélet
megvédése területén. (Gonda László közbeszólása.)

ELNÖK: Kérem a hallgatóságot, hogy az, aki nem bírja ki, hogy ne szóljon bele, főleg
hangosan, menjen ki, és ne vegyen részt a bizottság ülésein.

Révész képviselő úré a szó.



- 69 -

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm. Azt szeretném megkérdezni: biztonságosan
be tudott-e jutni fél 10-10 óra körül a Magyar Televízióba?

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Igen.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Tehát semmiféle atrocitás nem érte? Nem érezte, hogy
veszélyben lenne?

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Nem.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Azt mondta, nagyjából az Este című műsor végére ért
oda.

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Azért gondolom azt, hogy
körülbelül akkor érhettem oda, mert arról folyt a szerkesztő és a műsorvezető között az
elektronikus kommunikáció, hogy akkor most folytatódjon-e az Este, vagy álljon-e meg a
műsor, mi legyen az adásfolyammal. Tehát feltehetően az Este végére érhettem oda, az pedig
olyan 22.30 körül ért véget.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Ennek voltak a szereplői Navracsics Tibor, Juhász
Ferenc és Török Gábor.

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Így van.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Már azon az éjszakán is, amikor néztem a műsort,
kérdés volt bennem, vajon ők miért nem mentek el a hátsó kijáraton. Mondta, hogy egész éjjel
ott tartották őket, időnként mintha később be is kapcsolták volna, látszott, hogy ott ülnek. Ön
be tudott jönni minden kockázat nélkül. Ahol ön bejött, ők vajon miért nem tudtak kimenni?

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Nem tudok erre válaszolni.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Ön úgy gondolja, hogy akkor akár ki is lehetett volna
menni?

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Azt gondolom, akkor még ki
lehetett volna menni.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): A mi adataink szerint egyébként később is, mert azután
soha nem zárták el azt a kijáratot.

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Bocsánat, egy szót azért
pontosítsunk: mi nem tartottunk ott senkit. A Magyar Televízió munkatársainak eszébe sem
jutott, hogy bárkit is ott tartsanak. Az említett vendégek ott maradtak, és a legutolsó egy-
másfél órában valóban ott ragadtak. Először ott maradtak, azután hajnali 2 óra körül ott
ragadtak. Arra nem tudok válaszolni, hogy miért maradtak ott, mert egészen hajnali 2-ig nem
foglalkoztam velük.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Ha jól emlékszem a négy évvel ezelőtti eseményekre, a
tévében mindig az hangzott el, hogy nem tudtak elmenni, de ezek szerit elméletben el tudtak
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volna menni. Eddig nekünk is ilyen adatok állnak a rendelkezésünkre. Azt gondoltam, ön
talán megvilágítja, hogy miért nem.

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Nem tudok rá válaszolni.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Menjünk tovább. Tehát odaért fél 11-kor, és azt
gondolom, figyelemmel tudta kísérni a TV-székházban történteket. Tehát ott milyen állapotok
uralkodtak? Milyen állapotban voltak a rendőrök? Hogyan került sor a TV-székház
elfoglalására, átadására? Önnek konkrétan milyen emlékei vannak azokról a pillanatokról?

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Arról, hogy hogyan foglalták el
a Magyar Televízió székházát?

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Igen.
DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Másnap láttam a képeken,

hogy hogyan foglalták el a Magyar Televízió székházát, hiszen amikor evakuáltuk az épületet,
akkor nem tévét néztünk, hanem a munkatársainkat gyűjtöttük össze.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Amikor evakuálták az épületet, akkor azt a rendőrökkel
együtt elhagyták?

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Nem. A rendőrök hamarabb
hagyták el az épületet, mint a Magyar Televízió munkatársai.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Ez nagyon lényeges mondat, hogy „a rendőrök
hamarabb hagyták el az épületet, mint a Magyar Televízió munkatársai”. Miért hagyták el a
rendőrök az épületet?

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Emlékeim szerint a másnap és
harmadnap a munkatársaimtól kért jelentések ezt is tartalmazzák. A Magyar Televízió
biztonsági szolgálata vezetőjének, Klébert Tamásnak – aki egy nagyon jól felkészült
szakember, és szintén egész éjszaka jelen volt – a jelentése, álláspontja, véleménye alapján
döntöttem úgy, hogy minden munkatársnak el kell hagynia a Televízió épületét. Ő ugyanis azt
mondta nekem, hogy elnök úr, már nem véd minket senki, magunkra hagytak minket, nem
tudom garantálni sem a bent lévő munkatársak személyes biztonságát, sem a vagyontárgyak
biztonságát, ezért javaslom, hogy zárjuk le a stúdiókat. A stúdiók olyan típusúak, hogy
hadiállapot esetén is lezárhatók, mivel a Magyar Televíziót a honvédelmi törvény is nevesíti,
mint vészhelyzet, rendkívüli helyzet, háborús helyzet esetén feladattal rendelkező intézményt.
Amikor a biztonsági szolgálat vezetője jelentette nekem, hogy a rendőrök elhagyták az
épületet és már nem védik azt, és az ő megítélése szerint a biztonsági szolgálat ott lévő

emberei nem tudják megállítani a tömeget, akkor azt javasolta, hozzam meg azt a döntést,
hogy mindenki hagyja el a Magyar Televízió épületét. De először a rendőrök mentek el.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Ön szerint miért hagyták el a rendőrök az épületet?

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Erről személyes tapasztalatom
nincs, megint csak az egyik biztonsági szolgálatnál dolgozó kollégám szavait tudom idézni,
aki azt mondta, hogy miután nagyon sok volt a sérült és vérző rendőrök feküdtek az aulában, s
a Nádor utcában is tele volt velük a mentő, akkor az egyik ott lévő parancsnok azt mondta,
még ha hadbíróság elé állítják, akkor is elviszi innen az embereit, mert meg fogják ölni őket.
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Lehet, hogy ez csak legenda, lehet, hogy nem igaz, de nekem ezt mondták. Másnap mondta
egy biztonsági szolgálatnál dolgozó kollégám, hogy elmentek a rendőrök, mert az egyik
parancsnokuk azt mondta, nem akarja, hogy megöljék a munkatársait.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Ez többé-kevésbé így van a forgalmazásokban is, de
hozzá kell tenni, hogy a rendőrök nem a TV-székházban sérültek meg.

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: A TV-székház előtt sérültek
meg.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Igen, és a sérült rendőröket vitték be az épületbe.

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Igen, és ott ápolták őket.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Az épületben sem a munkatársai, sem a rendőrök nem
voltak konkrét veszélynek kitéve, ezért kicsit értetlenül állok az előtt, hogy a rendőrök –
akiknek meg kellett volna védeniük önöket – elmentek, majd ön is úgy döntött, hogy a TV-t
evakuálják és a munkatársaival együtt elhagyják a Televíziót. Mennyi idő múlva döntött így?

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Az ember időérzéke ilyen
helyzetekben feltehetően nem úgy működik, mint az átlagos hétköznapokon. Lehet, hogy
tévedek, amikor azt mondom – de így emlékszem –, hogy az a mérlegelési idő, amíg a
rendőrök távozása után a biztonsági szolgálat vezetőjének a szakvéleménye alapján úgy
döntöttem, hogy mindenki hagyja el az épületet, körülbelül 20-25 perc volt. Lehet, hogy több
volt, és az is lehet, hogy kevesebb, de, mondom, úgy emlékszem, hogy ez körülbelül 20-25
perc lehetett. Körtelefont próbáltunk a benntartózkodó vezető kollégákkal lebonyolítani, hogy
ki mit tapasztal. Különböző helyeken, különböző emeleteken voltunk és különböző folyosók
állapotát láttuk, de mivel mindenütt a könnygáz csípős szaga terjengett, és mivel láttuk, hogy
lángol az aula előtti tér, komolyan kellett venni a biztonsági szolgálat vezetőjének a javaslatát,
és úgy emlékszem, a rendőrök távozása után 20-25 perccel döntöttem úgy, hogy mivel nincs
védelem, minden munkatárs hagyja el a Televízió épületét.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Szerintem a mai bizottsági ülés legfontosabb részéhez
érkeztünk. Nem tartja döbbenetesnek, hogy az önök védelmére kirendelt rendőrök elhagyják a
TV-székházat – de túl nagy életveszély nem lehet, hiszen az ön munkatársai bent vannak –,
majd 20-25 perccel később a Televízió dolgozói is elhagyják az épületet? Számomra ez
teljesen érthetetlen. A fordított sorrendre még csak tudnék magyarázatot találni. Életveszély
nem lehetett bent, hiszen akkor az önök munkatársai sem maradhattak volna ott. Hogy
fordulhatott elő, hogy a kivezényelt rendőrök a TV-székházat – amit védeniük kellett volna –
a munkatársak távozása előtt elhagyják. Nem tudom elképzelni, hogy ez bármely más európai
országban így megtörténhetett volna. Nem tartotta furcsának, hogy azok a rendőrök, akiknek
önöket meg kellett volna védeniük, elmentek és önök ott maradtak egy biztonsági céggel?

ELNÖK: Kiket védtek a rendőrök?

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Mi úgy éreztük, hogy
cserbenhagytak minket, de akkor nem volt idő azon gondolkodni, hogy éppen mi is történik.
Felmértük a helyzetet, azt láttuk, hogy nincs védelem, és arról kellett dönteni, hogy a bent
lévő emberek akkor vannak-e inkább biztonságban, ha bent maradnak, vagy akkor, ha
elhagyják az épületet, és a biztonsági szolgálat vezetőjének a szakértelmében bízva úgy
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döntöttem, hogy hagyják el az épületet. Ezt a döntést az idő utólag igazolta, mert hála a
jóistennek senki nem sérült meg a Magyar Televízió munkatársai közül. Nagyon komoly
anyagi kár keletkezett, de emberéletben nem, az emberek egészségében nem keletkezett
sérülés, és hajnalban el tudtuk indítani az adást, miután nagyjából helyreállt a rend.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Azt tudja-e, hogy azok a rendőrök, akik elhagyták az
épületet, hova mentek, meddig vonultak vissza? Átmentek a Parlament elé vagy megálltak a
Nádor utcában? Tehát hova lettek a rendőrök, miután kivonultak a TV-székházból?

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Erről nincs információm, nem
láttam őket. Azt láttam, amikor a folyosón mentek kifelé és vitték magukkal az összetört
felszerelést, de azt nem tudom, hogy utána hova mentek, mert én bent voltam az épületben.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Amikor a tüntetők – ahogy az Ignácz-jelentés fogalmaz
– beszivárogtak a székházba, akkor a dolgozók közül volt bent bárki is?

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Elég sokan, mert az evakuálás
és – ahogy ön fogalmazott – a beszivárgás egy időben történt.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): És a dolgozóit érte bármiféle atrocitás? Volt olyan, akit
megvertek?

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Szerencsére nem.

ELNÖK: Varga László képviselő úr!

VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Elnök Úr! Azon kívül, hogy megpróbálta felvenni a
kapcsolatot Gergényi úrral – ami nem sikerült –, tárgyalt önnel a rendőri vezetés? Keresték
önt vagy valamelyik munkatársát, esetleg a biztonsági szolgálatot? Egyáltalán volt-e
valamilyen kapcsolatuk a rendőrséggel, vagy csak látták, hogy a rendőrök ott vannak és ott
vannak önök is?

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Nekem nem volt velük
kapcsolatom, de tudomásom szerint az MTV biztonsági szolgálatának a vezetője tartotta a
kapcsolatot a helyszínen lévő parancsnokokkal, egészen addig, amíg a helyszínen voltak.

VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Ő ajánlotta önnek, hogy evakuálják az épületet?

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Igen.

ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Úgy érzem, hogy a petícióátadási kérdés
nyitva maradt. A jegyzőkönyv kedvéért szeretném rögzíteni, mind az Ignácz-jelentés, mind az
erre adott Gergényi-féle válaszirat, mind az arról az eseményről készült Rebisz-jelentés,
valamint a Gönczöl-bizottság és a Civil Jogász Bizottság jelentése egybehangzóan arról szól,
hogy a petícióbeolvasási szándékot a tárgyalódelegáció már akkor jelezte a TV aulájában a
biztonsági szolgálatnak. Ezt csak a jegyzőkönyv kedvéért szeretném rögzíteni.
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Tovább kérdezve az eseményeket, az lenne a kérdésem: ön szerint végül is mi lehetett
az oka annak, hogy a TV-székházba beérkező tüntetők, akik azért kint eléggé harciasak
voltak, bent már nem támadtak rá senkire?

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Nem tudok rá válaszolni.

ELNÖK: Révész képviselő úré a szó.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Azt szeretném kérdezni, hogy tovább menjünk az úton:
a tüntetők egyre nagyobb létszámmal elkezdtek beszivárogni, találkoztak a Magyar Televízió
dolgozóival. Ön visszament valamikor? Bent volt-e akkor a TV-székházban, amikor még a
tüntetők is ott voltak? Beszélt-e közülük valakivel? Egyáltalán kapcsolatba került-e valakivel
közülük? Ha nem ment vissza, akkor hol tartózkodott?

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: A TV-székház támadóival
semmilyen kapcsolatba nem kerültem. A munkatársaimmal folyamatosan tartottam a
kapcsolatot, leszámítva azt a körülbelül 40 percet, amikor lemerült a mobiltelefonom, és már
éppen semmilyen kommunikációs eszköz nem állt a rendelkezésünkre, egészen addig,
ameddig valamennyire fel tudtam tölteni.

Mielőtt ez még megtörtént volna, abban állapodtunk meg, hogy felosztjuk a munkát:
van, aki a reggeli adáskezdésre koncentrál, hogy hol kezdjük az adást, a Bojtár utcai
telepünkön vagy egy másik televízióstúdióban, amit bérbe veszünk, és valahogyan
megpróbáljuk megszervezni, hogy a rendelkezésre álló két és fél, három – kettőtől ötig – óra
alatt hol tudunk olyan kapacitást szerezni, ahol el tudjuk indítani a reggeli adást, illetve el kell
kezdeni a helyreállítást. Abban állapodtunk meg, hogy Kert Attila feladata lesz, azon
dolgozik, hogy a reggeli adást el lehessen indítani, akár a Bojtár utcából, akár máshonnan,
egyébként pedig, akinek nincs dolga a reggeli adással, és éjszaka bent volt, az hazamegy,
megpróbál pihenni, azután jön be, hogy a helyreállítással tudjon foglalkozni. Így történt. Én is
körülbelül 3 óra, fél 4 körül mentem haza, azután két és fél, három óra múlva átöltöztem,
majd visszamentem a Magyar Televízióba, hogy a helyreállítást meg tudjuk szervezni.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Annyit akarok még kérdezni: mondta, hogy evakuálták
az épületet. Amikor evakuálták, ön hová ment? Hol tartózkodott?

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Abban a pillanatban, amikor
evakuálták az épületet?

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Amikor evakuálták az épületet, és a TV dolgozói
elhagyták a TV-székházát. Arra akarok rákérdezni, hogy ön hová ment, ezt követően hol
tartózkodott.

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: A Nádor utcára mentem ki, és
a Nádor utcánál tartózkodtam.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): A Nádor utcánál látott-e rendőröket? Nem félt attól,
hogy ott esetleg demonstrálókkal találkozik?

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: A Nádor utca is tele volt, és
tele volt a tér is. Nagyon sok ember volt, rendőrautók, mentők. Eléggé kaotikus utcaképet
mutatott akkor a Nádor utca.
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RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Voltak ott rendőrök vagy demonstrálók?

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Szerintem demonstrálók voltak
ott, nem emlékszem rá, hogy rendőrt láttam volna, inkább mentőket láttam – most
megpróbálom felidézni. Nem a 3-as kapun mentünk ki, hanem az úgynevezett 4-es kapun
mentünk ki, ez egy 30-40 méterrel arrébb lévő kapu, ahol egyébként annak idején, amikor
még ott volt, a díszleteket mozgatta a Magyar Televízió. Nem emlékszem rá, hogy ott lettek
volna rendőrök. Mentőautók voltak, és nagy tömeg áramlott.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Nem voltak ellenségesek önnel és az emberekkel?

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Nem voltak ellenségesek.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Azt hadd kérdezzem meg: az, amikor visszafoglalták a
rendőrök a TV-székházat, akkor hogyan volt? Ön mikor ment legközelebb a székházba? Tehát
ennél ez az eseménysornál ön meddig állt ott? Tehát kiment a Nádor utcába, ott állt?

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Telefonon 15-20 percet
beszéltem a kollégáimmal, utána autóba ültem, és a megállapodásunk szerint hazamentem.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Ön az éjszaka folyamán a TV-székházba már nem
ment vissza?

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Nem mentem vissza, csak
másnap reggel fél 9-9 körül.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): A vizsgálati jelentésben, amit készítettek, sikerült-e
rekonstruálni, hogy a TV-székház visszaszerzése, visszafoglalása hogyan is történt?

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Nincs előttem a jelentés. Úgy
emlékszem, a jelentés azt fogalmazta meg, hogy akik megtámadták a székházat, egészen
egyszerűen abbahagyták az ostromot, és amikor abbahagyták és kimentek, akkor jöttek be a
rendőrök. Tehát összecsapás nem volt a rendőrök és a székházfoglalók között.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Sőt, olyan is volt, hogy a rendőrök visszamentek, bent
voltak a tüntetők, a rendőrök levették a sisakjukat, és békésen beszélgettek. Az előzmények
ismeretében ez meglehetősen furcsa volt a külső szemlélők számára.

Nem tudom, hallott-e arról, amit Majoros ezredes úr elmondott, hogy a tömeg
megnyugvásának az egyik oka az volt, hogy ő a paranccsal mit sem törődve, valamikor
hajnali 2 óra környékén – nem tudom, jól emlékszem-e az időpontra – átvette a petíciót, és ezt
követően talán Toroczkai László – vagy lehet, hogy valaki más – megnyugtatta, hátrébb
vezényelte a demonstrálókat. Nem tudom, hallott-e erről. Ezt követően a kedélyek meglepően
gyorsan lecsillapodtak. Nem tudom, hallott-e erről.

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Hallottam erről, csak más az
információm. Az én információm az, hogy amikor ez az esemény megtörtént, és Kert Attila
kollégám átvett egy kézzel írt petíciót, a székházat akkor már régen elfoglalták, de már nem
voltak erőszakos cselekmények.
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RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Ezt egyébként mi is így tudjuk, nincs ellentmondás, de
Majoros ezredes úr azt mondta, miután átvették a petíciót, Toroczkai László több embert is
arra kért, hogy vonuljanak hátrébb, hagyják el a székházat. Majoros ezredes úr állítása szerint
érezhetően nyugodtabbá vált a hangulat. Csak azért teszem ezt hozzá, azért mondtam ezt így
el, mert könnyen lehet, ha a petíciót időben átveszik – én is ezt szerettem volna aláhúzni –,
akkor nem fajul el idáig a helyzet.

Még egyszer összefoglalnám: teljesen értetlenül állok azon helyzet előtt, hogy a
rendőrség meg van bízva a TV-székház védelmével, majd, amikor azokban a pillanatokban
különös ostromtevékenység éppen nem történik, akkor a rendőrség elhagyja a TV-székházat.
Ott nem lehetett életveszély, hiszen a TV munkatársai bent voltak, majd ezt követően
20 perccel később szintén elhagyják a TV-székházat. Egyáltalán nem tudom, nem értem – ezt
még egyszer aláhúzom –, ez hogyan fordulhatott elő.

ELNÖK: Kívánja-e kommentálni, elnök úr?

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Nem, nem kívánom.

ELNÖK: Egy kérdést szeretnék még feltenni. Ezt követően nem történt-e valamilyen
kapcsolatfelvétel a budapesti rendőrfőkapitánnyal, az országos rendőrfőkapitány
helyettesével, hogy mégis, hogyan történhetett mindez? Miért nem volt képes a rendőrség
megvédeni a Magyar Televízió épületét? Miért nem biztosítottak kellő rendőri erőt? Nyilván
az ön részéről, mint a sértett intézmény vezetője részéről okszerűen mégiscsak felmerülhetett,
hogy hogyan volt ez.

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Csak arról tudok beszámolni,
hogy a TV-székház megtámadása utáni napon egyetlen ember keresett meg engem, ő sem
hivatalosan, hanem csak nem hivatalosan. Azt tudom mondani, hogy sem az akkori kormány
részéről…

ELNÖK: Ha szabad kérdeznem, ki volt ő?

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Máris el fogom mondani.
Tehát sem az akkori kormány részéről, sem az akkori Magyar Televízió Kuratóriuma részéről
tulajdonképpen senki nem lepődött meg olyan nagyon azon, ami történt. Egy ember, Petrétei
igazságügyi és rendészeti miniszter úr hívott fel, és azt mondta, ő, mint miniszter és mint
magánember is szégyelli magát, megköveti a Magyar Televízió munkatársait, megkövet
engem, amiért nem tudtak bennünket megvédeni. Más kapcsolatfelvétel nem volt.

A Magyar Televízió vezetőjeként nem gondoltam, hogy feladatom lenne számon kérni
a rendőrségen, hogy miért nem tudták megvédeni a Magyar Televízió épületét, mert elég sok
olyan hivatal és ember van, akinek ez feladata. A mi feladatunk az volt, hogy javítsuk ki a
károkat, mentsük a menthetőt, hozzuk helyre az épületet és folytassuk a műsorkészítést.
Egyébként a felelősök keresése a Televízió székházának a megtámadása után rögtön elindult.
Akkor úgy ítéltem meg – ma is így tennék –, hogy nem a felelősök keresése a Magyar
Televízió vezetőjének a feladata, hanem a normális munkarend helyreállítása.

ELNÖK: A miniszterelnök másnap ellátogatott a TV-székházba?

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Igen. A Magyar Televízió
híradója és más híradók is beszámoltak erről. Úgy emlékszem, hogy egy rövid látogatást tett,
körbesétált az épületben, majd visszament a Parlamentbe.
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ELNÖK: Ön fogadta?

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Én is ott voltam.

ELNÖK: Nem kérdezősködött tőle, hogy most mi a helyzet?

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Nyilván megkérdeztem, hogy
mi a helyzet most, de ne haragudjon, arra nem emlékszem, hogy milyen beszélgetés folyt
közöttünk. Az látható volt, hogy megdöbbenéssel nézi, milyen károk keletkeztek, majd azt
mondta, a kormány megpróbálja a szükséges pénzügyi eszközöket előteremteni annak
érdekében, hogy minél hamarabb elhárítsák a károkat.

ELNÖK: Révész Máriusz képviselő úr!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Megütötte egy mondat a fülemet. Azt mondta – és ezt
szeretném aláhúzni –, úgy tapasztalta, hogy senki nem lepődött meg nagyon. Jól értettem ezt a
mondatát?

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Meglepett, hogy kevés az
együttérzés az MTV állapotával kapcsolatban, és hogy egyedül Petrétei úr érzi úgy, hogy itt
valami hiba történt.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Ezt követően Petrétei úr fel is ajánlotta a lemondását.
Ez a mondat is tanulságos, hogy „senki nem lepődött meg nagyon”. Szeretném leszögezni,
hogy a rendőröknek nemcsak a TV-székházat, hanem a TV dolgozóit is meg kellett volna
védeni. Ezért vagyok elképedve attól, amit eddig is tudtam, és amit most ön is megerősített,
mert tegyünk egy gondolatkísérletet: ha a demonstrálók – akikről nem lehetett tudni, hogy ha
bejutnak a TV-székházba, akkor nyugodtan fognak-e viselkedni – bejutnak a TV-székházba,
és ott összeverik a TV dolgozóit, akiket a rendőrség, ahogy ön mondta, cserbenhagyott, akkor
mi a helyzet? Ez költői kérdés, nem önnek szól, hanem a helyzetnek. A rendőrségnek a TV-
székházat és a TV dolgozóit is meg kellett volna védeni. Azt nem tudhatták, hogy ha
otthagyják a TV-székházban dolgozókat, és a tömeg beszivárog, akkor annak mi lesz a
következménye.

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Ezt a biztonsági szolgálat
vezetője is így értékelte, ezért javasolta azt – a döntés is ezért született –, hogy a konfliktust
ne élezze a Magyar Televízió munkatársi gárdája, hanem evakuáljuk az épületet és készüljünk
fel arra, hogy másnap reggel 5 órakor hogyan tudunk adást kezdeni.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): A rendőrség az épületből való kivonulása előtt nem
kereste meg önt, nem mondta azt, hogy ki fogunk vonulni, és azt ajánljuk, hogy mielőtt mi
kimegyünk, önök is meneküljenek?

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Nem.

ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Amikor azt tapasztalta, hogy a rendőrség
kivonul és magukra hagyja önöket, akkor megfordult-e a fejében, hogy a rendőrség más
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vezetőitől segítséget kérjen, kapcsolatba lépjen velük és a beosztottjai testi épségének a
védelme érdekében kérje a rendőri erők segítségét?

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Miután a rendőrök elhagyták a
Magyar Televízió épületét, nekünk az volt a feladatunk, hogy eldöntsük, maradunk és
próbáljuk a védelmet megszervezni, vagy elhagyjuk az épületet. Én akkor már senkivel nem
próbáltam felvenni a kapcsolatot, mert úgy ítéltem meg, hogy ennek már nem lesz eredménye,
hiszen ha az ott lévő rendőrök levonulnak, akkor annak van valami oka. Tehát nem véletlenül
vonulnak le, nem azért, mert meg akarnak minket védeni, hanem valami másért, és
magunknak kell gondoskodnunk önmagunkról. Ezek után arról kellett dönteni, hogy ha
önmagunknak kell gondoskodnunk az épület és a munkatársak személyi biztonságáról, akkor
mi a helyes döntés. Akkor az tűnt helyes döntésnek, hogy az épületet is és a munkatársainkat
is úgy tudjuk a leginkább megvédeni, megóvni a további károkozásról, ha evakuáljuk az
épületet.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ha jól értem, nem volt olyan rendőri
kapcsolattartó önhöz rendelve, akivel kommunikációt folytathatott volna.

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Nem.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Az sem jutott eszébe, hogy felhívja a 107-es
számot és segítséget kérjen?

DR. RUDI ZOLTÁN, a Magyar Televízió volt elnöke: Nem jutott eszembe.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés? (Nincs jelentkező.) Amennyiben
nincs, megköszönjük elnök úrnak, hogy rendelkezésünkre állt és tájékoztatta a bizottságot.

A munkát pénteken folytatjuk. Az emberi jogi bizottság honlapján pontosan
megtalálható a pénteki napirend. Formálisan két ülés is lesz, mert délután fél 3-ra hívtuk
Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnököt. Érdeklődjenek nála, hogy eljön-e.

Az ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 36 perc)

Dr. Gulyás Gergely
az albizottság elnöke

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


