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Napirendi javaslat:

8.00 órától:
1. Dr. Tóth Gábor rendőr vezérőrnagy, volt budapesti rendőrf őkapitány (2007.

június 1. - 2010. július 1.) meghallgatása

9.30 órától:
2. Dr. Bencze József rendőr altábornagy, volt országos rendőrf őkapitány (2007.

május 29. - 2010. június 30.) meghallgatása

11.30 órától:
3. Dr. Draskovics Tibor volt igazságügyi és rendészeti miniszter (2008. február

19. - 2009. december 14.) meghallgatása

14.00 órától:
4. Kocsis Imre, a Lelkiismeret ’88 Csoport elnökének meghallgatása

15.00 órától:
5. Dr. Szilvásy György, 2006 júniusától a Miniszterelnöki Hivatalt vezető

miniszter, illetve 2007. júliusától a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok
irányításáért felelős tárca nélküli miniszter meghallgatása

6. Egyebek
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Az ülés résztvevői

Az albizottság részéről

Megjelent
Elnököl:  Dr. Gulyás Gergely elnök (Fidesz)

Ékes Ilona alelnök (Fidesz)
Dr. Gaudi-Nagy Tamás alelnök (Jobbik)
Révész Máriusz (Fidesz)
Wittner Mária (Fidesz)
Varga László (KDNP)
Szabó Timea (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Wittner Mária (Fidesz) megérkezéséig (Révész Máriusznak (Fidesz)
Csöbör Katalin (Fidesz) dr. Gulyás Gergelynek (Fidesz)
Ékes Ilona (Fidesz) távozását követően Varga Lászlónak (KDNP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Tóth Gábor rendőr vezérőrnagy volt budapesti rendőrfőkapitány (2007.
június 1. - 2010. július 1.)
Dr. Bencze József rendőr altábornagy, volt országos rendőrfőkapitány
(2007. május 29. - 2010. június 30.)
Dr. Draskovics Tibor volt igazságügyi miniszter (2008. február 19. - 2009.
december 14.)
Kocsis Imre, a Lelkiismeret ’88 Csoport elnöke

Megjelentek

Gonda László (Közhatalom Jogsértettjei Egyesület – Néptribun 2006)
Gerlachfalvy-Hajós Réka gyakornok (Nemzeti Jogvédő Alapítvány)
Dr. Magyar Attila (Nemzeti Jogvédő Alapítvány)
Lévay Attila (Közhatalom Jogsértettjei Egyesület)
Asztalos Attila (MSZ – Kossuth tér 2006.)
Gőbl György (Közhatalom Jogsértettjei Egyesület)
Csiki Péterné újságíró
Bodnárné dr. Szabó Zsuzsa ügyvéd (Nemzeti Jogvédő Alapítvány)
Reiner Péter tudósító (Nemzeti Jogvédő Alapítvány)
Krassó László újságíró
Dr. Kőszeg Ferenc alapító elnök (Magyar Helsinki Bizottság)
Dr. Kun Judit (Nemzeti Jogvédő Alapítvány)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 15 perc)

Elnöki megnyitó

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Köszöntöm képviselőtársaimat és a sajtó megjelent munkatársait. Bejelentem, hogy Wittner
Máriát Révész Máriusz, Csöbör Katalint Gulyás Gergely helyettesíti. Megállapítom, hogy a
bizottság határozatképes.

A napirend elfogadása

A napirendi javaslatot kézhez kapták képviselőtársaim. Ki ért egyet a napirendi
javaslattal? (Szavazás.) Megállapítom, hogy az albizottság a mai ülés napirendjét egyhangúlag
elfogadta.

A Boglyasovszky Csaba dandártábornoknak, Fővárosi Büntetés-végreghajtási Intézet
parancsnokának írt levél ismertetése

A napirend előtt tájékozatom a bizottságot – mivel az azóta történtek fényében ennek
jelentősége van –, hogy szeptember 9-én a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet
parancsnokának, Boglyasovszky Csaba dandártábornoknak az alábbi levelet írtam a bizottság
nevében.

"Tisztelt Parancsnok Úr! Parancsnok úrnak a 2006 őszi jogsértéseket vizsgáló
albizottság 2010. szeptember 3-ai ülésen történt meghallgatásán elhangzottakra hivatkozva az
alábbi kéréssel fordulok önhöz. A bizottság meghallgatásán parancsnok úr arról számolt be,
hogy a 2006. szeptember 18. és szeptember 22. között őrizetbe vett személyeknek a büntetés-
végrehajtási intézetbe történt befogadása előtti várakozásának körülményeiről utólagosan
látott olyan felvételt, amelyek szerint az előzetesen letartóztatásba helyezetteket a Bv-intézet
alkalmazottai terpeszállásban fejjel a falnak kényszerítik, illetve térdepeltetik. Parancsnok úr
elmondása szerint a kamerák képeit a katonai ügyészség bekérte és azokat részükre
továbbították. Fentiekre hivatkozva kérem parancsnok urat, hogy a felvételek átadásáról
készült iratokat, illetve az öt munkatársával szemben indított, az üggyel kapcsolatos
büntetőeljárás dokumentumait, különösen a Katonai Főügyészség azon határozatát, amelyben
nem minősítik a fent hivatkozott cselekményt bűncselekménynek, és az ön által elrendelt
belső vizsgálat során keletkezett jelentéseket a bizottság részére megküldeni szíveskedjék."
Választ eddig nem kaptunk.

A dr. Kovács Tamás legfőbb ügyész úrnak küldött második, szeptember 9-én kelt levél
ismertetése

Dr. Kovács Tamás legfőbb ügyész úrnak ugyanezen a napon, tehát szeptember 9-én –
a levél szeptember 10-én ment el – a következő levelet írtam a bizottság nevében.

"Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr! Hivatkozva a 2010. szeptember 9-én írt levelemre,
tisztelettel kérem, hogy a 2006 őszi jogsértéseket vizsgáló albizottság részére az alábbi
kérdésekben segítséget nyújtani szíveskedjen. 2010. szeptember 3-án a bizottság
Boglyasovszky Csabát, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokát meghallgatta.
A parancsnok úr elmondása szerint a büntetés-végrehajtási intézetben a befogadás előtt
készült, a kamera által rögzített felvételeket, amelyeken a 2006. szeptember 18. és 22. között
őrizetbe vettekkel szemben alkalmazott bánásmód látható, a katonai ügyészség részére átadta.
Parancsnok úr nyilatkozata szerint öt munkatársával szemben az említett események kapcsán
büntetőeljárást folytattak, azokat azonban bűncselekmény vagy bizonyítottság hiányában
megszüntették. Ezenkívül a parancsnok úr elmondása szerint a fogva tartottaknak órákon át
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fejjel a falhoz szorítását, illetve térdepeltetését a Katonai Főügyészség nem minősítette
bűncselekménynek.

A fentiekre tekintettel kérem legfőbb ügyész urat, hogy a hivatkozott felvételeket és a
büntetőeljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat – különösen a fenti határozatokat – a
bizottságunk részére megküldeni szíveskedjen. Továbbá kérem, hogy a bizottság előtti
meghallgatásra legyen szíves megjelölni a Katonai Főügyészség nyilatkozattételre jogosult
képviselőjét."

Szíves tájékoztatását megköszönve ment el az én aláírásommal a levél szeptember 10-
én. Válasz azóta sincs.

Az ezt megelőző napon kerestem egy másik ügyben a legfőbb ügyészt. Ezek közül
egyre válaszolt, és Palásti Mártát, illetve Ihász Sándor fővárosi főügyészt jelölte ki a
meghallgatásra, ami az előző ülésen meg is történt. Kértem a szeptember 19-20-21-22-i
budapesti tüntetésekkel összefüggésben indítványozott valamennyi előzetes letartóztatás
iratanyagának a megküldését, valamint kértem a legfőbb ügyész állásfoglalását arra
vonatkozóan, hogy a fenti eseményekkel kapcsolatosan az előzetes letartóztatások
indítványozására a büntető-eljárási törvényben rögzített kritériumok szerint megalapozottan
került-e sor. Azt is kértem, hogy az érintett ügyészek nyilatkozata, illetve az előzetes
letartóztatásokat első fokon elrendelő tanácsülések jegyzőkönyvei alapján foglaljon állást
arról, hogy szakszerű és befolyásmentes volt-e az ügyészség eljárása. Kérdeztem, hogy
történt-e bármilyen belső ügyészségi vizsgálat azt követen, hogy a Fővárosi Bíróság által
közölt adatok szerint a 147 esetből mindössze 3 olyan eset volt, ahol a legsúlyosabb
szabadságkorlátozó kényszerintézkedés indítványozása indokolt volt. Arról is kérdeztem a
legfőbb ügyészt, hogy az e munkában közreműködő ügyészek év végi jutalmazása
meghaladta-e a részükre a korábbi években adott jutalom mértékét, vagy eltért-e a velük
azonos helyen, illetve beosztásban dolgozó ügyészek részére kiosztott jutalom összegétől.

Ezenkívül mellékeltem azt a levelet, amelyben dr. Bencze József országos
rendőrfőkapitány 2007 szeptemberében dr. Takács Albert igazságügyi és rendészeti
miniszternek arról ad tájékoztatást, hogy Gergényi Péter budapesti rendőrfőkapitány ellen
elöljárói gondoskodás elmulasztásának vétsége miatt büntetőeljárás elrendelésére került sor,
amit aztán decemberben megszüntettek. Ezzel kapcsolatosan kértem a legfőbb ügyész
tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy ennek a ténynek a közlése megfelel-e a valóságnak, s
amennyiben igen, úgy kértem az eljárás során keletkezett valamennyi iratnak az albizottság
rendelkezésére bocsátását. Valamint kértem a legfőbb ügyész állásfoglalását arról is, hogy –
feltéve, hogy folyt ilyen eljárás az ügyben – miért nem került sor a nyilvánosság
tájékoztatására, illetve milyen belső szabályzat szerint döntött az ügyészség arról, hogy egy
nyilvánvalóan közérdeklődésre számot tartó büntetőeljárás megindításának tényét a
nyilvánossággal megosztja vagy éppen eltitkolja. Helyesen tette-e az ügyészség, hogy a volt
budapesti rendőrfőkapitánnyal szemben hivatali ideje alatt közfeladatának ellátásával
összefüggésben indított büntetőeljárásról nem tájékoztatta a nyilvánosságot?

Ezt a levelet már jóval több, mint két hete, lassan már három hete írtam, de válasz
eddig még nem érkezett. Megjegyzem, ha képviselői levelet írunk a legfőbb ügyészhez, akkor
a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül kell reagálni, s szerintem ezt ekként kell
értelmezni. Miután a postafordulta is tarthat még valamennyi ideig, ezért nem állítom, ha egy-
két napon belül megérkezik a levél, akkor a legfőbb ügyész ezt a határidőt átlépte, de egy-két
napon belül mind a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokától, mind pedig a
legfőbb ügyésztől várjuk a választ, és reméljük, hogy a tizenöt napos határidőt magukra nézve
irányadónak tartják.
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Ügyrendi vita a további meghallgatásokról

Ennek ismeretében kell a bizottságnak arról állást foglalnia, hogy a jövő héten kíván-e
még egy újabb ülést tartani. Nyilván arról is lesz még egy konzultáció, hogy van-e olyan, aki
az eddig meghallgatottak közül kimaradt volna a sorból. Ezt megvizsgáljuk. Azt kérem a
bizottság tagjaitól, és mindjárt megadom a szót, hogy e tekintetben most ne határozzunk. A
magam részéről nem zárkózom el további meghallgatásoktól, de ezeknek a válaszoknak az
ismerete feltétlenül szükséges ahhoz, hogy erről dönteni tudjunk.

Gaudi-Nagy Tamás!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Megdöbbenve hallom,
gondolom, bizottsági tagtársaimmal együtt, hogy ezek a szervek, amelyek az
igazságszolgáltatás kiemelt szereplői, és amelyek működéséért most hatalmas aggódás öntötte
el az ország egyes részeit, úgymond politikai indíttatásból, hasonlóan a volt
miniszterelnökhöz, lényegében nem működnek együtt ezzel a parlamenti
vizsgálóbizottsággal. Márpedig, ha ez így van, azt gondolom, ők is ugyanúgy a jogsértés
talajára helyezkednek. Nagyon remélem, hogy ez rövidesen megváltozik, hiszen nem
megengedhető az, hogy a legfőbb ügyész ilyen kérdésekre ne válaszoljon. Nem
megengedhető, hogy a fővárosi bv-parancsnok ne adjon választ ezekre a súlyos kérdésekre.
Különös tekintettel arra, hogy Boglyasovszky Csabát meghallgatta a bizottságunk, és múlt
pénteken a Hír TV Célpont műsorában napvilágot látott bv-őr vallomásával ellentétes
vallomást tett itt, előttünk. Tehát mindenképpen szükséges az ő személyes, ismételt
meghallgatása, különös tekintettel arra, hogy ráadásul, ha jól tudom, még egy bv-őr
jelentkezett azóta, aki a másikkal egybehangzóan azt állítja, hogy a Nagy Ignác utcában a bv
tudtával, beleegyezésével zajlottak ezek a bántalmazások. Tehát Boglyasovszky Csaba nagy
valószínűséggel nem mondott igazat, finom megfogalmazással.

Arra kérem a bizottságot, hogy teljes befolyásunkat latba vetve próbáljuk meggyőzni
ezeket a szerveket, a legfőbb ügyész urat és a bv-parancsnok urat, hogy ezen a helyzeten
változtassanak, működjenek együtt, és segítség a valóság kiderítését. Hiszen mindenfajta
vádaskodással ellentétben itt alapvetően és politikai és akár büntetőjogi felelősséget is
megalapozó körülmények feltárásán munkálkodunk párthovatartozáson teljesen
fölülemelkedve. Ezt a munkát veszélyezteti ez a hozzáállás. Fontosnak tartanám tehát az
újabb meghallgatási napot, figyelemmel arra, hogy a volt, illetve jelenlegi bv-parancsnokot
mindenképpen meg kell hallgatnunk, és a bv-őröket is meg kell hallgatnunk. Javaslom még
meghallgatni Rudi Zoltán TV-elnököt, aki ellentmondásba került a múltkori vallomásában.
Hiszen azt mondta, hogy a rendőrség az ő értesítése nélkül vonult ki a TV-székházból, viszont
ezzel ellentétes állítást ad elő Török Gábor politológus, aki azt mondja, hogy az ő füle
hallatára mondták bele a telefonba Rudi Zoltánnak, hogy a rendőrség elhagyja az épületet.
Tehát itt is komoly ellentmondás van. A Katonai Főügyészség vezetőjét, úgy gondolom,
mindenképpen meg kell hallgatnunk, hiszen ők voltak a felelősök elsősorban azért, hogy a
rendőrparancsnokok felelősségre vonása elmaradt.

Szerintem ezek a lépések mindenképpen megteendők a valóság kiderítése érdekében.
Köszönöm.

ELNÖK: Révész Máriusz képviselő úr!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Egy kicsit árnyaltabb
megfogalmazást tartok szükségesnek, mint Gaudi-Nagy Tamás. Én nem merném azt állítani,
hogy az ügyészség ugyanolyan szinten nem működik együtt a bizottsággal, mint Gyurcsány
Ferenc. Nekem egyáltalán nem tetszett, amit az ügyészség a múltkor itt mondott, de
kétségkívül itt voltak, és már másodszor hallgattunk meg ügyészeket. (Dr. Gaudi-Nagy
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Tamás közbeszól.) A legfőbb ügyész járult hozzá ahhoz, hogy itt legyenek azok az ügyészek,
akiket meghallgattunk. Úgyhogy azt javasolnám, bízzunk abban, hogy a legfőbb ügyész úr
levele megérkezik, és szerintem is akkor van lehetőség arra, hogy eldöntsük, kiket hallgatunk
meg. Boglyasovszky Csaba ügyében pedig azért is vetődhet fel kérdés a meghallgatással
kapcsolatban, mert úgy tudom, hogy elrendelték a nyomozást. Bizottságunknak fontos
szempontja, hogy folyamatban lévő ügyekbe nem nagyon avatkozunk bele, illetve nem is
avatkozhatunk bele a jogrendszer szerint. Úgyhogy ezért kérdéses, hogy ha ott a nyomozást
elrendelték, hogy akkor itt a bizottságnak mi a feladata. De azt hiszem, ezekre a kérdésekre a
választ azután tudjuk megadni, ha a katonai ügyészség válaszai megérkeztek. Az lenne az
ügyrendi javaslatom, hogy térjünk rá a meghallgatásra, és később döntse el a bizottság, hogy
kiket akar még meghallgatni, egyáltalán akar-e még meghallgatást.

ELNÖK: Köszönöm. Én is csatlakoznék Révész Máriusz képviselőtársamhoz. Főleg
azért, mert a bizottságunk vizsgálati jogköre egyértelmű a tekintetben, hogy előtte meg kell
jelenni, de a terhelti pozícióval kapcsolatosan már valóban nem egyértelmű, hiszen terheltként
a büntetőeljárásban nincs igazmondási kötelezettsége a vádlottnak vagy gyanúsítottnak, míg
elvileg a bizottság előtt lenne. Tehát ez olyan szabályozási kérdés, ahol valóban van joghézag,
úgyhogy ezt még vitassuk meg később. Mindenekelőtt várjuk meg azt, hogy megkapjuk
ezeket az iratokat.

Dr. Szilvásy György volt miniszter, illetve tárca nélküli miniszter levelének ismertetése

Még egy napirend előtti bejelentésem lenne. Ma reggel, 10 perce kaptam meg,
Szilvásy György volt miniszter is megtisztelt bennünket egy levéllel, amiben jelzi, hogy
folytatja alkotmánysértő magatartását, és második alkalommal is távol marad a bizottság
ülésétől. Azt azonban a korrektség miatt rögzítenem kell, hogy ő ezt nem tekinti
alkotmánysértőnek. Azt mondja, hogy kedvenc bekezdésemet idézzem csak: „Elnök úr és az
albizottság egyes tagjai az albizottság eddigi tevékenysége során politikai véleményüket több
alkalommal olyan szélsőséges, demagóg formában nyilvánították ki, ami az albizottsággal
való együttműködésemet, az önök által rendezett politikai színjátékban való önkéntes
részvételemet nem teszi elvárhatóvá és lehetségessé.” Nem foglalkoznék ezzel túl hosszan.
Korábban kifejtettük azt az egyértelmű, az alkotmány betűjéből másként le nem vezethető,
ellentétes értelmezést nem engedő, egyébként alkotmánybírósági határozat által is
megerősített véleményünket, hogy a megjelenés nem jog, nem választási lehetőség, hanem
kötelezettség mindenki számára. Ezt szegi meg ismételten a volt miniszter.

Egy mondatra még alelnök úr!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Nagyon sajnálatos az – ami ezek szerint
folytatódik –, hogy az MSZP-nek az elmúlt nyolc évben hatalmat gyakorló politikusai nem
kívánják alávetni magukat a népakaratnak, és egy alkotmányos felhatalmazással rendelkező

vizsgálóbizottság előtt nem kívánnak megjelenni. Ahogy elnök úr is mondta, ezzel
alkotmányt is sértenek és az esküjüket is megszegik. Ez a joggal való visszaélés, hiszen
jelenleg nincs kifejezett joghátrány arra az esetre, hogy ha valaki nem jelenik meg a
vizsgálóbizottság előtt. Ezért fogalmazott úgy az Alkotmánybíróság, hogy önkéntes
együttműködésre épül ez a szabály, s ezért javasoltam a büntető törvénykönyvnek azt a
módosítását, hogy ha valaki ilyet követel, az a jövőben akár szabadságvesztéssel is büntethető

legyen, és amennyiben a kormánytöbbség támogatásával ezt elfogadjuk, akkor egy ismételt
meghívó után el kell gondolkodniuk ezeknek az uraknak, hogy mit tesznek. Köszönöm.

ELNÖK: Én is köszönöm. Elnézést kérek Tóth Gábor vezérőrnagy úrtól, hogy
megvárakoztattuk, de ezek után rátérünk a meghallgatására.
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Dr. Tóth Gábor rendőr vezérőrnagy, volt budapesti rendőrf őkapitány meghallgatása

Elsőként azt szeretném megkérdezni, hogy amikor 2007 júniusában átvette a
Budapesti Rendőr-főkapitányságot, akkor milyen állapotban volt a testület, a demonstrációk
kezelésével kapcsolatos feladatokra mennyiben találta azt alkalmasnak.

DR. TÓTH GÁBOR rendőr vezérőrnagy, volt budapesti rendőrfőkapitány: Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 2007 júniusában a Budapesti Rendőr-főkapitányság irányítását
úgy vehettem át, hogy közvetett módon rálátásom volt a korábbi időszak eseményeire, ezért
aztán elsődleges célomnak azt tekintettem – s ennek számos alkalommal hangot is adtam –,
hogy egészen más módon kezelje a Budapesti Rendőr-főkapitányság a demonstrációkat. Azt
kértem a munkatársaimtól, hogy két szempontnak mindenképpen feleljenek meg a rendőri
tevékenységek, egyrészt a törvényességnek, másrészt a szakmaiságnak. Majd egy harmadik
szempontot is bevezettünk – amit ha nem is túl sokszor, de néhányszor sajnos kellett
gyakorolnunk –, hogy ha hibák történtek, akkor azokat mi magunk tártuk fel, mi hoztuk a
nyilvánosság elé, és azokból mi magunk vontuk le a megfelelő konzekvenciákat. Amikor a
Budapesti Rendőr-főkapitányság irányítását átvettem, akkor a nemzeti ünnepek és más
alkalmak kapcsán meglehetősen nagy létszámú demonstrációk folytak a főváros különböző
területein, és szinte rendszerint került sor rendbontásokra. Bő egy év alatt sikerült elérnünk,
hogy a demonstrációkat a rendőrség törvényesen, szakszerűen és teljes magabiztossággal
kezelje, és az elmúlt évben már sem márciusban, sem október 23-án nem történt rendbontás,
sőt tavaly októberben már rendőri intézkedésre sem került sor a demonstrációkkal, illetve az
ünnepekkel kapcsolatban.

ELNÖK: Ez a bizottság több párt tagjaiból áll, és az albizottság tagjainak a véleménye
nem egyezik meg a rendőrség 2006 utáni fellépését illetően. Én is úgy ítélem meg, hogy
ezután a Budapesti Rendőr-főkapitányság és az Országos Rendőr-főkapitányság is másképp
járt el az aktuális ügyekben, mint amiket Gergényi Péter és Bene László kapitány urak idején
megtapasztaltunk. Egy konkrét esettel kapcsolatban mégis kérem a szíves véleményét: 2009.
március 15-én a reggeli zászlófelvonás során a rendőrség két tüntetővel szemben a jól ismert
„sün” alakzatban lépett fel, és őket őrizetbe vették és előállították, noha ők mindössze csak
egy transzparenssel kívántak tiltakozni, ráadásul a velük szemben alkalmazott bánásmód több
mint megkérdőjelezhető. Ezzel az üggyel kapcsolatban kérem a szíves véleményét.

DR. TÓTH GÁBOR rendőr vezérőrnagy, volt budapesti rendőrfőkapitány: Tisztelt
Bizottság! Ismételnem kell magam ezen a bizottsági meghallgatáson, mert ezzel az üggyel
kapcsolatban egy vizsgálóbizottságban egyszer már elmondtam a véleményem, sőt ezt az
esetet követően az első vagy a második nap is elmondtam a véleményem, és fegyelmi
eljárásokat is kezdeményeztem. Ezzel az esettel kapcsolatban az a véleményem, hogy egy
hibás szakmai döntést hozott a helyszínbiztosító parancsnok. Nem volt törvényes a két
személlyel szembeni intézkedés, a fogdaőr pedig tévesen értelmezte az előállított személyek
átvizsgálásával kapcsolatos jogszabályokat. Azért alkalmazta a büntetés-végrehajtási
intézetben szokásos jogszabályokat, mert korábban büntetés-végrehajtási intézetben
dolgozott, és csak nem sokkal előbb került át a rendőrség állományába. Ebben az esetben
előállításról volt szó és az előállítottakkal szemben enyhébb szabályokat kellett volna
alkalmazni, s nem lett volna szükség olyan szintű átvizsgálásra, mint ahogy az megtörtént. Ezt
a hibát akkor is kimondtuk és ebben az ügyben több munkatársammal szemben indítottam
fegyelmi eljárást. Volt, akivel szemben igen súlyos fegyelmi felelősségre vonásra került sor, s
volt olyan középvezetői munkatársam, akinek a vezetői beosztását visszavontam e miatt a
jogsértés miatt.
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ELNÖK: Kártérítési igénybejelentéssel élt-e a két személy? E tekintetben született-e
megállapodás, illetve ezzel kapcsolatban van-e folyamatban per?

DR. TÓTH GÁBOR rendőr vezérőrnagy, volt budapesti rendőrfőkapitány: Nem
tudom, hogy éltek-e kártérítési igénnyel, ehhez beszélni kellene a munkatársaimmal. Több
esetben kötöttem peren kívüli megállapodást és fizetett a Budapesti Rendőr-főkapitányság
kártérítést olyan személyeknek, akik 2006 őszén bizonyítottan jogsértés áldozatai lettek.

ELNÖK: Tudna-e ezzel kapcsolatban arányokat mondani? Amikor átvette a BRFK-t,
akkor a BRFK-val szemben nagyjából mennyi kártérítési igénybejelentés volt a 2006 őszén
történtekkel kapcsolatban, illetve mi történt ezekben az ügyekben, hány esetben történt
megállapodás, hogy sikerült a pereket lezárni?

DR. TÓTH GÁBOR rendőr vezérőrnagy, volt budapesti rendőrfőkapitány: Számtalan
per volt folyamatban, s a velünk szemben támasztott kártérítési igény messze meghaladta a
100 millió forintot. Ezzel kapcsolatban azt a szakmai álláspontot alakítottuk ki, hogy azoknál,
akiknél egyértelműen megállapítható a jogsértés, nem várjuk meg az eljárás befejezését, azt,
hogy a bíróság döntse el, milyen összegű kártérítést kell fizetni, hanem ha meg tudunk
egyezni, akkor peren kívül megállapodunk és a kártérítési összeget kifizetjük. S mivel egy-két
esetben volt már konkrét bírósági gyakorlat a kártérítési összegek tekintetében, azokból
kiindulva próbáltuk meg a közös álláspontot kialakítani. Ez jó néhány esetben sikerült, a
Budapesti Rendőr-főkapitányság fizetett is kártérítést, de voltak olyan nagyságrendű
követelések is, amelyeknél azt javasoltam, hogy várjuk meg a bíróság döntését, mert egy
költségvetési szerv vezetőjeként azért is felelős voltam, hogy a BRFK gazdasági működését,
illetve üzemeltetési lehetőségét fenntartsuk, és e tekintetben figyelemmel kellett lennem arra
is, hogy milyen kártérítési összegeket van módunk kifizetni a saját költségvetésünkből.

ELNÖK: Köszönöm. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Tisztelettel üdvözlöm, Tóth úr. Nagyon sokat
találkoztunk az elmúlt években a gyülekezési jog és kártérítési ügyek kapcsán. Azt a
jegyzőkönyv kedvéért mindenképpen el kell mondani, hogy az ön hivatalba lépésétől
kezdődően legalább egyfajta párbeszéd elvi alapjai elindultak, bár kétségkívül ez a párbeszéd
nem vezetett sikerre az esetek döntő többségében.

Ha már említette elnök úr a 2006 őszi kártérítések témáját, akkor magamnak is azt kell
sajnos mondanom, hogy amit mi, nemzeti jogvédők tapasztaltunk az általunk képviselt
ügyekben, a Budapesti Rendőr-főkapitányság, eltérően a Készenléti Rendőrségtől, egyezségi
úton nem vagy, tudomásom szerint, csak kivételes esetben volt hajlandó kártérítési egyezséget
kötni. Emlékeim szerint igazából egyetlenegy fiatalemberrel, olyan két hónappal ezelőtt
történt meg egy már peresített követelésben egyezségkötés, őt a BRFK rendőrei verték meg
október 23-án a Nyugati pályaudvar környékén. De korábbi más ügyekben, dacára annak,
hogy 6 jogerős ítélet született, 6 jogerős ítélet marasztalta el a Budapesti Rendőr-
főkapitányságot, típusosan helyszínen rendzavarás miatt megvert, majd előállított, majd
őrizetbe vett személy esetében, személyenként átlagosan 700 ezer forint körüli kártérítéseket
ítélt meg a bíróság, nem láttuk ezt a hajlandóságot. Máig sem értem, hogy miért.

Már csak azért sem, mert volt egy nagy jogsértés, még a kapitány úr hivatalba lépése
előtt, mégpedig a 2003. december 1-jei Gesztenyés kerti tüntetés jogellenes feloszlatása. Ez
Gergényi Péter nevéhez és tevékenységéhez fűződik. Amint a bíróság megállapította, hogy
jogellenes volt a feloszlatás, 51 embert előállítottak, utóbb mindenkit felmentettek, és közel
40 ember peresítette az ügyét, és végül is az ön jelentős közreműködésével egyezséget
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sikerült kötni. Máig nem értem, hogy a 2006 őszi áldozatok ügyében miért zárkóztak el az
egyezségkötéstől. Ez tényleg kérdés számomra, kérem, segítsen, hogy ezt megértsük.

DR. TÓTH GÁBOR rendőr vezérőrnagy, volt budapesti rendőrfőkapitány: Nem tudok
képviselő úrral számszerűen vitatkozni, mert ahhoz meg kellett volna néznem, hogy pontosan
hány peren kívüli egyezséget kötöttünk. Egyben viszont biztos vagyok, nem tudom, hogy az
ön vagy mások által képviselt károsultak vonatkozásában a legelső kártérítést, peren kívüli
egyezséget a Budapesti Rendőr-főkapitányság kötötte, meglehetősen nagy sajtóvisszhang
követte ezt az eseményt. Több károsult esetében történt peren kívüli egyezség és kártérítés
kifizetése. Emlékeim szerint 500 ezer, 1 millió, 1,5 millió forintos nagyságrendű kártérítések
voltak ezek. De még egyszer mondom, ezeket a számokat most pontosan nem tudom
megmondani, de egészen biztosan több esetben kötöttünk egyezséget, és fizettünk ki
kártérítést. Mint ahogy a 2003-as ügyben is több személynek fizettünk ki nagyobb összegű
kártérítést.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Tényleg, az emberben ott motoszkált a
kérdés. Én annyira merevnek éreztem az elzárkózást, annyira idegennek éreztem a kapitány úr
habitusától, hogy bennem óhatatlanul felmerült az, hogy esetleg politikai utasítást kaptak
esetleg arra vonatkozóan, hogy a 2006 őszi ügyekben igazából nem lehet áttörést elérni.
Nemcsak én gondoltam így, hanem még Szabó Máté, az állampolgári jogok országgyűlési
biztosa is ezért „szállt be” az ügybe, és próbált közvetítőként eljárni, az Országos Rendőr-
főkapitányság is megpróbált belépni, mégsem sikerült az egyezségkötéseket elindítani. Most,
az országgyűlési határozat elfogadását követően zajlik az érdemi egyezségkötési folyamat.
Még egyszer mondom, a Készenléti Rendőrség, a Rebisz jogutódja, amely sokkal véresebb és
sokkal keményebb jogsértéseket is elkövetett, bizony sok esetben képes volt már peren kívüli
egyezséget megkötni. Ezt a nagyon merev elzárkózást, mondom, nem igazán értettem, a mai
napig sem értem.

DR. TÓTH GÁBOR rendőr vezérőrnagy, volt budapesti rendőrfőkapitány: Még egy
gondolatot tudok erre mondani. Nem volt semmilyen konkrét oka. Talán egyetlenegy dolog
szorított bennünket, de több alkalommal találkoztunk, és szerintem akkor erről bizonyára
említést is tettem, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság költségvetésében nem szerepelt
olyan bázis, amit kártérítésre lehetett volna fordítani. Annak idején még egy jelentést is
készítettem az országos rendőrfőkapitánynak, amelyben jelentettem neki, hogy a Budapesti
Rendőr-főkapitánysággal szemben milyen összegű kártérítési követelések állnak fenn, és több
esetben célszerű lenne peren kívüli egyezséget kötni, de ennek fedezete a Budapesti Rendőr-
főkapitányság költségvetésében nem található meg. Kértem ebben az Országos Rendőr-
főkapitányság segítségét. Azt a választ kaptuk akkor, hogy az Országos Rendőr-főkapitányság
sem tud a költségvetéséből erre a Budapesti Rendőr-főkapitányságnak külön költségvetési
fedezetet biztosítani. Ezeket az egyezségeket a saját költségvetésünk terhére kell
megoldanunk. Ez az egy momentum volt, ami minket a tekintetben szorított, hogy várjuk meg
azt, hogy az egyes ügyekben egyértelműen bizonyított legyen a jogsértés, és azt követően
kössünk ilyen egyezséget, ha nagyságrendileg az elfogadható, és a működőképességet nem
veszélyezteti.

ELNÖK: Varga képviselő úr, parancsoljon!

VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Engedje meg, hogy egy kicsit visszalépjek az időben.
Vezérőrnagy úr a 2006 őszi események idején milyen rangban, milyen beosztásban volt, részt
vett-e valamilyen beosztásban ezekben az eseményekben, milyen rálátása volt? És ha
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hajlandó nekünk elmondani őszintén, de csak őszintén: mi volt a véleménye, visszatekintve az
akkori rendőri intézkedésekről?

DR. TÓTH GÁBOR rendőr vezérőrnagy, volt budapesti rendőrfőkapitány:
Természetesen. 2006 őszén az akkori főkapitány bűnügyi helyettese voltam. A TV-székház
elfoglalásának estéjén otthon tartózkodtam, és a televízióból, a hírekből értesültem arról, hogy
a TV-székháznál mi zajlik éppen. Tekintettel arra, hogy másnap a főkapitányt és a Budapesti
Rendőr-főkapitányságot Bécsben egy közép-európai főkapitányi találkozón képviseltem
volna, ezért felhívtam akkor a főkapitányt, és megkérdeztem, hogy rám, illetve a bűnügyi
szolgálatra van-e bármilyen szükség. Ő azt mondta, hogy jelen pillanatban nincs, ha a helyzet
nem változik, vagy ő nem dönt másképp, akkor képviseljem másnap a Budapesti Rendőr-
főkapitányságot Bécsben. Ezért másnap el is indultam erre a konferenciára. Napközben
kaptam egy telefont, hogy inkább térjek vissza a szolgálati helyemre. A késő délutáni órákban
érkeztem vissza a Budapesti Főkapitányságra.

A bűnügyi szolgálat az azt követő néhány napban, de azt tudom mondani, hogy
igazából az egész ősz folyamán olyan jelentős szerepet nem kapott. Sem én, sem a bűnügyi
szolgálat konkrét rendőri műveleti döntésekben és előkészítésekben nem vettünk részt. A mi
feladatunk az volt, hogy egyfelől szervezzünk meg egy olyan hírláncot, olyan nyilvántartást,
ami átláthatóbbá teszi azt, ha később történnek előállítások, hogy melyik szervhez, kiket,
mikor, milyen szabálysértés vagy bűncselekmény miatt állítottak elő, milyen eljárásokat
indítottak velük szemben, hogy egyrészt képet kapjunk erről, másfelől tudjuk tájékoztatni a
hozzátartozókat vagy a jogi képviselőket. Ez 2006. október 23-ára alakult ki, és akkor egy
zöld számot is működtettünk már, mert az látszott valóban, hogy szeptember 17-18-án nem
tudták kollégáim pontosan megmondani, nem volt egy olyan központi egység, amely
egzaktan állást tudott volna foglalni, véleményt tudott volna formálni arról, hogy kiket milyen
kapitányságokra, milyen szabálysértések vagy bűncselekmények miatt állítottak elő, és az
eljárások milyen szakban vannak, csak egy bizonyos idő elteltével.

A bűnügyi szolgálattal kapcsolatos feladatom pedig az volt, hogy a társszervekkel
kapcsolatban alakítsunk ki folyamatos kapcsolatot. Itt a Nemzeti Nyomozó Irodát, a
Nemzetbiztonsági Hivatalt vagy a Katonai Biztonsági Hivatalt és más rendőri szerveket kell
említenem annak érdekében, hogy ha olyan információk keletkeznek, amelyek bizonyos
rendbontásokra, bűncselekmények vagy szabálysértések elkövetésére vonatkoznak, akkor
azokat adjuk át a közrendvédelmi szolgálatnak, a biztosítás parancsnokának, hogy megfelelő

szakmai döntéseket tudjon hozni.
Az, hogy az én véleményem mi volt az akkori vezetőim, illetve vezetőtársaim

döntéseiről, az eseményeket nem befolyásolja, sőt sokszor másodlagos is. Az talán sokkal
fontosabb, hogy az akkori közvetett tapasztalatom – még egyszer hangsúlyozom, hogy
semmilyen rendőri műveletben nem kellett részt vennem, és nem is vettem részt – a
főkapitányi tevékenységem során az volt, hogy hogyan kell másként megszervezni egy
rendőri biztosítást. Hogyan kell kialakítani egy biztosítási törzset a Teve utcában, ahol lehet
biztosítani azt, hogy minden vezetői döntési információ lekerüljön, hogy a döntést meghozó
vezető lehetőleg minden körülménnyel és információval rendelkezzen, és hogy a rendőri
biztosítások arányosak, szakszerűek és törvényesek legyenek. Az pedig tényként engem
igazol, hogy a városban egy évvel ezelőtt már nem lángolt semmi, nem építettek barikádot,
nem volt tömegoszlatás, az elmúlt években már így folyhatott le két nagy nemzeti ünnep is.
Arra viszont, ahogy egyedi hibák és jogsértések előfordultak, azt tudom mondani, hogy
ekkora létszámnál sajnos nem kizárható, de az esetek többségében mi magunk tártuk fel
ezeket a hibákat és vontuk le a megfelelő konzekvenciákat. Nem tudom, hogy kielégítő volt-e
a válaszom, vagy valamivel adós vagyok.
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VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Köszönöm szépen.

ELNÖK: Gaudai-Nagy Tamás képviselő úr!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ha már volt olyan kedves és eljött, s a 2006
őszi események kapcsán felmerült kérdésekre válaszolt, akkor ez ügyben én is feltennék egy-
két kérdést. Bizonyos rendszerbéli hibák mennyiben járulhattak hozzá a rendőrség részéről
tapasztalt ilyen szintű és tömeges jogsértésekhez? Hogy értékeli kapitány úr az azonosító
jelvények hiányát, különösen arra tekintettel, hogy az ön időszakában az állomány döntő
többségben azonosítószámmal ellátva láttak el a szolgálatát? Még az ombudsman is
megállapította, hogy ez nem mindig sikerült, de döntő többségében így volt. Tulajdonít-e
különösebb jelentőséget annak, hogy azonosítószámok, illetve –jelvények nélkül küldték
utcára az állományt, és történt azután az, ami történt?

DR. TÓTH GÁBOR rendőr vezérőrnagy, volt budapesti rendőrfőkapitány: Képviselő
úr, azért nem volna autentikus, ha e kérdéskörben választ adnék, mert az egész rendőri
pályafutásom a bűnügyi szolgálat terén folytattam, ahol a legalacsonyabb beosztású
nyomozóként kezdtem és különböző bűnügyi beosztásokban dolgoztam az évek során. Nem
mondom azt, hogy különböző események kapcsán – például egy labdarúgó-mérkőzés során –
különböző biztosításokkal nem találkoztam és nem volt rálátásom ezekre, de egészen a
főkapitányi beosztásomig csak minimális rálátásom volt minderre, s nem az érdektelenség
miatt, hanem egyszerűen azért, mert megvolt a saját feladatom. Én akkortájt ezzel a kérdéssel
különösebben nem foglalkoztam. Viszont amikor főkapitány lettem, a munkám jelentős részét
kellett ezzel a szakterülettel kapcsolatos feladatokkal töltenem, és a korábbi eseményekből
következően mindent meg kellett tennem azért, hogy a rendőröknek legyen azonosítószámuk.
Összességében azonban nem gondolom, hogy azok az egyedi jogsértések, amelyek 2006
őszén történtek, közvetlenül összefüggésben lennének az azonosítószámokkal. Azok a
rendőrök, akik akkor túlléptek a törvényesség határán, nem azért tették ezt, mert nem volt
rajtuk azonosítószám. Úgy tudom, hogy olyan rendőrrel szemben is van eljárás folyamatban,
akin volt azonosítószám. én tehát ezt a konkrét összefüggést nem látom. Amikor a
főkapitányság irányítását átvettem, akkor többek között erre is és sok más dologra is oda
kellett figyelnem, hogy ilyen még egyszer ne fordulhasson elő.

ELNÖK: Ön szerint milyen nyomokat hagyott maga után 2006 ősze? Volt valamilyen
lelki vagy mélyebb nyoma ennek, túl azokon a szakmai következetéseken, amikről beszámolt,
illetve amiket igyekeztek levonni?

DR. TÓTH GÁBOR rendőr vezérőrnagy, volt budapesti rendőrfőkapitány: Azt
éreztem, hogy a különböző nagy rendezvények előtt személyesen kell elmondanom az
embereknek az elvárásaim és kell meggyőznöm őket arról, hogy ha szakszerűen és
törvényesen járnak el, s ha fokozatosan elérjük azt, hogy a városban nem történnek
rendbontások, akkor e feladatok kapcsán a rendőrség is és mi is fokozatosan elismeréseket
fogunk kapni, s egyfajta magabiztosságot fogunk szerezni ezen a téren. Ennyit éreztem, s úgy
gondolom, az elmúlt másfél éves folyamat ezt meg is hozta, bár nyilván nem valamennyi
munkatársamban.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Szeretnék rátérni az ön kapitányi időszakának
a korszakára, különösen pedig a gyülekezési jog terén mérhető tevékenységére. A
bizottságunk ezt az időszakot is vizsgálja. A közvéleményben leginkább csak az rögzült, hogy
a 2006 őszi ügyeket vizsgáljuk, de a bizottság neve is arról szól, hogy a 2002 és 2010 közötti
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alapvető politikai szabadságjogi jogsértéseket vizsgáljuk az állami szervek részéről. A
jogvédő szervezetek Bencze úr és az ön tisztségbe lépése után a kritikáikat finomam szólva
sem tudták teljes mértékben megszüntetni. A nemzeti jogvédő szervezet, más jogvédők, de az
ombudsman is komoly kritikával illette a gyülekezési jog területén kifejtett rendőri
tevékenységet. Ezt két nagy részre bontva lehet vizsgálni. Egyrészt azt gondoltuk, hogy
Gergényi Péter után csak javulhat a helyzet, különösen a tüntetések bejelentésének
tudomásulvétele, tehát a gyülekezések megtarthatóságának a terén. Ezzel szemben mit kellett
tapasztalnunk? 2009. március 15-én a Jobbik európai parlamenti kampánynyitó
rendezvényének a vonulásos megtartását is megtiltotta a rendőrség, de még olyan verzióban is
megtiltotta, hogy a Hősök terére szombaton 13 órakor a Széchenyi-fürdőtől egy negyed óráig
tartó bevonulás történjen. Ezt a közlekedés más útvonalon meg nem oldhatóságára való
hivatkozással tiltották meg. Kapitány úr nyilván már mondja is, hogy a Fővárosi Bíróság ezt
jóváhagyta. Elég nagy baj, hogy jóváhagyta, mert nem volt további jogorvoslat. Mindezek
alapján azt kell mondanom, hogy a tüntetések tudomásulvétele terén volt ugyan változás, de
említek majd olyan bejelentett tüntetéseket, amelyek – álláspontunk szerint – jogellenesen
kerültek feloszlatásra. Ugyanakkor mégis ilyen extrém tiltó határozatok születtek, nem egy és
nem két esetben, hanem szinte típusosan. Erre szeretnék rákérdezni kapitány úrnál, illetve
arra, hogy ezek saját szakmai mérlegelésen alapuló döntések voltak, vagy itt esetleg, akár
kimondott, akár ki nem mondott politikai elvárásokat kellett teljesíteni?

DR. TÓTH GÁBOR rendőr vezérőrnagy, volt budapesti rendőrfőkapitány: Ha már
számokról beszélünk, én is hadd említsek meg egy-két adatot, hogy nagyjából évente milyen
számban érkeztek hozzánk demonstráció megtartására vonatkozó bejelentések. Nos, 2500 és
3600 között mozogtak ezek. Ha ehhez viszonyítjuk a 11-et, akkor arányaiban azt kell
mondjam, hogy az én időszakomban a demonstrációk több mit 90 százalékát a rendőrség
tudomásul vette. Nyilván voltak olyan bejelentések, amelyek a törvényben megkövetelt
feltételeknek nem feleltek meg, és voltak olyan bejelentések, amelyeknél más szempontokat is
figyelembe kellett venni. Mondjuk, március 15-én vagy augusztus 20-án azt, hogy az egész
város le volt zárva.

Ha képviselő úr a Jobbikot említette, akkor én jó pár példát tudnék mondani. Amikor a
Jobbik az Erzsébet téren a rendőrség által tudomásul vett nagyméretű demonstrációit tartotta
meg. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban azért azt szeretném elmondani, hogy 2007 nyarán,
amikor a Budapesti Rendőr-főkapitányság irányítását átvettem, azok a demonstrációk még
nagyban folytak, amelyek nagy létszámú tömegeket és jelentős rendbontásokat jelentettek a
városban. Ez 2007 októberében még így volt, ezért nyilván annál a gyakorlatnál, ami a
demonstrációk tudomásul vételét és azok kereteinek megvonását jelentette, szakmai
szempontból figyelembe kellett venni. Én mindig a jogállamiságot és a budapesti emberek
többségi véleményét tartottam szem előtt. Meg vagyok győződve arról, hogy a budapesti
emberek többsége nem kívánta azt, nem értett egyet azzal, amit például 2007 októberben
néhány száz ember csinált a belvárosban. Éppen ezért azt kell mondjam, hogy bizonyos
szakmai döntések az időszak függvényében is változtak.

Ahogy rendeződött a helyzet a városban, és egyre magabiztosabban, szakszerűbben és
törvényesebben kezeltük ezeket a demonstrációkat, és ahogy fogyott el az a szándék, azoknál
az embereknél, akik ilyen rendbontásokat hajtottak korábban végre, nyitottuk ki annak
lehetőségét, hogy bárki bárhol, ha a törvényes feltételei megvannak, akkor demonstrációt
tarthasson a városban. Azt tudom mondani, hogy minden egyes ügyben, bár most csak
általánosságban tudok beszélni, alapos szakmai értékelés folyt, és minden egyes ügyben
maradtunk annál a szűk mezsgyénél és jogkörnél, ami a rendőrség rendelkezésére állt a
tekintetben, hogy demonstráció bejelentését tudomásul vegyük-e, vagy annak megtartását
tiltsuk meg.
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Itt nyilván meg kell említenem, hogy nemcsak
mi, nemzeti jogvédők, mondtuk azt, hanem a Helsinki Bizottság, a Társaság a
Szabadságjogokért is egyértelműen arra az álláspontra helyezkedett, hogy ez a százalékos
arány, amire főkapitány úr hivatkozik, finoman szólva nem elfogadható. Hiszen lehet, hogy
van 2 ezer bejelentett tüntetés, de ha a 11 legkeményebb, leghatározottabb kormányellenes
tüntetést oszlatják fel minden alkalommal, vagy legalábbis ott figyelhetők meg olyan
események, mint amiket az ombudsman is elítélt, tehát a kordonerdő…

Itt egy stratégiaváltás történt. 2008. október 23-án megjelentek a kordonok, a
rendőrség a körbekerítés taktikáját választotta, és innentől kezdve a tüntetők úgy érezték
magukat, mint ketrecbe zárt állatok, akiknek gyakorlatilag a mozgástere leszűkült, csak
ellenőrzőpontokon keresztül mehettek ki-be, és igazából a kordonerdőt élősoros rendőrfal
vette körül. Jól emlékszem azokra a tüntetésekre, amikor a felszólalók mögött-körött már
testpáncélos rendőr sorfalak álltak, ezzel kiváltva a résztvevők nemtetszését. Egyébként
megfigyelésünk szerint, és ebben a különböző színezetű jogvédők egybehangzóan
nyilatkoztak, a konfliktust legtöbbször igazából a rendőri fellépés okozta vagy mérgesítette el.

És hogy erre elmondjam az igazán jó példát, ritkán szoktak a rendőrséget dicsérni, de
például 2006. november 4-én, amikor ön nem volt még e posztján, volt egy bejelentett
tüntetése a Nemzeti Jogvédő Alapítványnak a Szabadság téren, a szovjet szörnyemlékmű
elbontása érdekében, és egyben ott már szóltunk a rendőri brutalitásokról is. A tüntetést
abszolút minimális rendőri biztosítás kísérte, noha azért jelent voltak, hogy úgy mondjam,
radikálisabb személyiségek is. Ugyanis nem készenléti rendőrökkel biztosították a
rendezvényt, hanem a puha sapka taktika keretében utcai rendőrállománnyal. A tüntetés
befejezését követően a tüntetők egy része tett egy sétát a városban. Ez nem volt bejelentett
tüntetés, mégis körbe jártak, jelszavakat skandáltak, és meglepő módon az történt, hogy két
rendőr szakasz kísérte őket, és nem avatkozott közbe. Semmi nem tettek.

Ehhez képest ki tudok emelni számos tüntetést. Kezdjük a 2007. október 26-ával.
Erzsébet híd. Bizonyos hídblokádra való felhívás hangzott el, megjelentek ott emberek reggel
8 órától, és békésen álldogáltak a hídon. Gonda László is ott volt, nagyon sokan ott voltak. A
rendőrség olyan óriási erőkkel vonult fel, olyan mértékben túlreagálta az eseményt, hogy több
tucat embert előállított, szabálysértési eljárásokat indított. Ezek a Nemzeti Jogvédő
Alapítvány adatai szerint döntő többségükben megszüntetéssel, felmentéssel végződtek, sőt,
már folynak a kártérítési igényérvényesítések. Ez volt az első nagyobb esemény, amit nem
értettünk igazából. Azután folytatódott a Batthyány örökmécsesnél 2007. november 17-én
tartott tüntetésen, ahol ráadásul újságírókat, munkájukat végző újságírókat állítottak elő
szabálysértés címén. Majd utóbb velük szemben már nem lehetett megállapítani a
felelősséget. Ugyanez történt Fáber Károllyal. Sokan voltak olyan személyek, akik szinte
visszatérő célpontjai voltak a rendőrségnek.

Mi azt figyeltük meg jogvédőkként, hogy a kiemeltebb, úgymond érzékenyebb
személyiségeket szinte rendszeresen, módszeresen bírságolják meg és állítják elő. És ami egy
másik jellemző volt, ha nemzeti jelképeket viselő emberekről volt szó. Ezt maga az
ombudsman is rögzíti a 2008. október 23-ai tüntetést elemző jelentésében, hogy megdöbbenti,
hogy miért van az, hogy fokozott ellenőrzés intézményének használatával, tulajdonképpen
visszaélve ezzel az intézménnyel, a tüntetésekre érkező vagy onnan távozó hazafias érzelmű
embereket kifejezetten azért, mert mondjuk Nagy-Magyarország póló volt rajtuk, vagy
nemzeti címert viseltek, vagy zászló volt a kezükben, folyamatosan, rendszeresen
igazoltatták. Ezt azért tudom első kézből mondani, mert jogvédő bajtársaimmal rengeteget
voltunk az utcákon, és próbáltuk ezeket az intézkedéseket monitorozni, ahol lehetett a békítés
szándékával vagy egyszerűen a törvénysértés megszüntetése érdekében fellépni.
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Hosszan folytathatnám a sort, de inkább már csak vázlatpontokban mondom el azokat
a nagyobb tüntetéseket, amelyek kapcsán nagyon komoly aggályokat fogalmaztunk meg más
jogvédőkkel és kifejezetten az ombudsmannal együtt. 2008. március 15-e volt egy másik
alkalom, a Blaha Lujza térről a bejelentett tüntetés helyszínéről spontán menet indult el a
Lágymányosi híd felé, ahol Gyurcsány Ferenc tartotta beszédét a Művészetek Palotájában. A
vonuló menet mindaddig békés volt, amíg a rendőri erők fel nem vonultak velük szemben, és
lényegében oszlatásba nem ment át az esemény. Itt egyébként Budaházy Györggyel szemben
gyülekezési joggal visszaélés miatt szabálysértési eljárást indítottak, de utóbb felmentették
Budaházy Györgyöt, megállapították, hogy mégsem követett el semmit. Aztán folytatódott
egy kiemelt, és a Független Rendészeti Panasztestület által is, az ombudsman által is
elmarasztalt rendőri intézkedésbe torkollt eseménnyel. 2008. április 11., Clark Ádám tér, ahol
lényegében egy 300 fős, bejelentett tüntetés helyszínére érkező tömeget még a tüntetés
megkezdése előtt kerítettek körbe, felszólították őket a távozásra. Ott több mint 50 embert
állítottak elő, utóbb a bíróságok döntő többségükben felmentették őket, az ő esetükben is
folyamatban vannak a kártérítési perek. Az ombudsman itt is megállapította, hogy kiemelt és
súlyos jogsértések történtek, s nemcsak a tüntetéskezeléssel, hanem utóbb az előállítások
időtartama miatt is. Az előállítások idejét nemcsak az ombudsman tekintette aránytalanul
hosszúnak, hanem sok más jogvédő szervezet is. Kérem, hogy erre is térjen ki. Azért sorolom
ezeket, mert praktikusabbnak érzem, ha nem tüntetésenként megyünk végig. S még gyorsan
megemlítenék néhány kiemeltebb eseményt.

ELNÖK: Révész képviselőtársam arról érdeklődik, hogy ez vezérőrnagy úr vagy
Gaudi képviselő úr meghallgatása-e.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Tóth vezérőrnagy úr meghallgatása, csak
szembesíteni szeretném azzal, amiket az elmúlt három évben tett vagy nem tett. Azért is
ismertetnem kell ezeket a dolgokat, mert a sajtó ezeket elhallgatta. A Gyurcsány-Bajnai
időszakban a jogvédők alig kaptak lehetőséget arra, hogy elmondják az álláspontjukat –
különösen a nemzeti jogvédők –, ezt most ezért is meg kell tennünk, és várom majd
vezérőrnagy úr reakcióit.

2008. szeptember 20-án a Szabadság téren a tüntetők egy része a bejelentett cél szerint
cipőelhelyezést kívánt végrehajtani a szovjet szörnyemlékműnél, a rendőrség ezt egy kettős
kordonnal megakadályozta, mire az emberek a cipőjüket elkezdték bedobálni a
szörnyemlékmű felé, amit a rendőrség támadásnak értékelt és a több ezer fős tömeget
mindenféle előzetes felszólítás nélkül szétkönnygránátozta. A per azóta is folyik, tegnap is
tárgyalás volt ez ügyben a bíróságon. Ráadásul olyan könnygázt használtak, ami soha nem
tapaszalt gyötrő, fulladásos hatást okozott, hányingert és rosszullétet. Ez a mai napig is
érthetetlen számunkra. Kérem, arra is adjon magyarázatot, hogy milyen könnygázt használtak
akkor, mert azt akkor sokan egybehangzóan aggályosnak tekintették.

2008. október 23-án indult el a kordonozás. Akkor a bejelentett tüntetés helyszínéről, a
Teve utca környékéről az Astoria felé átvonuló tüntetőket a rendőrség a Markó utcában
mindenféle felszólítás nélkül körbekerítette és több mint egy órán keresztül ott tartotta. Onnan
is előállították Budaházy Györgyöt, akivel szemben ismét megszüntették az eljárást. Az
ombudsman ezt a magatartást is elmarasztalta.

2009. március 15-én a kordonozás odáig fajult, hogy a Bazilikánál a tüntetőket a
bejelentett tüntetésről sem engedték akadálymentesen eltávozni. Nekünk tüntetőknek kellett
fellépnünk – Morvai Krisztinával együtt –, hogy távozhassanak, majd a távozó személyeket a
rendőrség minden ésszerű indok nélkül körbekerítette és tüntetőknek minősítette, aztán
hátulról rájuk támadt és mindenkit könnygázzal fújt le. Ekkor egy újságírót gumibottal
megütöttek. Ez ügyben panaszt tettünk, amely panasznak főkapitány úr helyt adott és
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elismerte, hogy jogsértés történt. Az intézkedő rendőri vezetőkkel szemben feljelentést
tettünk, amit azonban elutasítottak és a mai napig sem értjük, hogy miért volt szükség a
kordonozásra. Ugyanezen a napon a Március 15. téren a rendőrök Budaházy Györgyöt
mindenféle különösebb indok nélkül elfogták, leteperték és utóbb eljárást is indítottak vele
szemben. Itt voltak a csomagátvizsgálások is, és azt láttuk, hogy az állami rendezvények
biztosítását magáncégek vették át, akik a cumisüveget is közbiztonságra veszélyes tárgynak
minősítve zárták ki a babakocsis anyukákat az állami ünnepségen való részvételről, és
folyamatosak voltak a zaklató jellegű igazoltatások.

S végül, de nem utolsósorban kiemelném a 2009. július 4-ei Erzsébet téri tüntetést,
amikor egy békés ülő demonstrációt, a politikai foglyok és a Gárda melletti szimpátiatüntetést
a rendőrség erőszakkal feloszlatott, álláspontom szerint helytelenül. Ezzel a véleményünkkel
az ombudsman is egyetértett. Ez ügyben tavaly év végén kapitány úr egyeztetést tartott, és
akkor kapitány úr – én legalábbis így értelmeztem – maga is elismerte, hogy ez a lépés nem
volt jogellenes. Ekkor 216 embert állítottak elő, köztük Vona Gábort, a Jobbik
Magyarországért Mozgalom elnökét. Március 15-én pedig a lefújtak között ott volt Morvai
Krisztina, az Európai Parlament listavezetője, és ott voltam én is, mint jogvédő. Tehát sokkal
árnyaltabb a kép annál, amit Gulyás Gergely megfogalmazott. Abban bízom, hogy az
álláspontkülönbség csak abból fakad, hogy a részletek teljes mélységükben nem ismertek a
közvélemény előtt, és talán elnök úr előtt sem. Azért kívántam ezeket részletesebben
megosztani a jelenlévőkkel, mert itt elég komoly – és visszatérő – gondok voltak.

Zárásként szeretném elmondani, megértem, hogy nehéz helyzetben volt főkapitány úr,
és azt is feltételezem, hogy nem a saját akaratából döntött akkor, amikor radikálisan és
jogellenesen léptek fel a kormányellenes tüntetőkkel szemben. Köszönöm.

ELNÖK: Mivel megszólíttattam, szeretném elmondani, én nem azt állítottam, hogy
rendőrfőkapitány úr időszakában nem történhettek szakszerűtlenségek, hanem azt, hogy a
gyülekezés hatálya alá eső rendezvények kezelése egészen más volt az ön időszakában, mint
korábban, és ezt a véleményem továbbra is fenntartom. Parancsoljon!

DR. TÓTH GÁBOR rendőr vezérőrnagy, volt budapesti rendőrfőkapitány: Tisztelt
Bizottság! Képviselő Úr! Mi már sokszor találkoztunk, és nagyon sokszor én
kezdeményeztem a rendőrség és más szervek részvételével – többek között az ombudsman
képviselőjének a részvételével – azokat a szakmai megbeszéléseket, amelyeket az elmúlt
évben kezdtünk el, első témaként éppen a gyülekezési törvénnyel kapcsolatos problémák, a
törvény hiányosságaiból fakadó alkalmazási nehézségek és egyfajta közös nevező kialakítása
érdekében. Nyilván más-más oldalt képviseltünk és más volt a feladatunk. Kétségtelen –
ahogy képviselő úr is fogalmazott –, hogy nem mindenben sikerült megegyezni, de jó néhány
alapproblémára világítottak rá ezek a megbeszélések, s a jogvédők a rendőrség szakmai
döntéseit és működési mechanizmusát talán jobban megértették. A tekintetben pedig minden
részvevő véleménye azonos volt, hogy a gyülekezési törvény idejét múlta, nagyon nehezen
alkalmazható, és közel sem biztos, hogy a mai demokráciafelfogással összeegyeztethető.
Ennek ellenére a rendőrségnek minden esetben a hatályos jogszabályokat kell alkalmaznia és
minden esetben aszerint kell döntenie, s a jogszabályoktól elrugaszkodva nem veheti
figyelembe azt, hogy mi a társadalmi többség elvárása. Mi nem mérlegelhetjük azt, hogy a
többségi társadalom éppen mit szeretne.

A dolog másik oldala – amiről képviselő úr nem beszélt, de hozzá tartozik az elmúlt
három évhez – a több száz személy általi rendbontások voltak, amikor autókat borogattak fel,
vízcsapokat törtek ki, rendőrökre támadtak és középületeket rongáltak meg. Én ilyen
állapotban vettem át a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, s ahogy ön is mondta, még 2007
őszén is ez volt a helyzet. A szakmai döntéseknél ezt is figyelembe kellett venni. Ahogy az
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előbb is mondtam, biztos vagyok abban, hogy a budapestiek nem akarták, hogy a
gépkocsijaikat felborítsák, a házaikat megrongálják, illetve hogy több száz ember vandál
cselekményeket hajtson végre a városban. Ne tegyünk úgy, mintha senki semmilyen jogsértést
nem követett volna el! A rendőrség ezért nagy erőkkel vonult ki. S még egyszer mondom: a
folyamat engem igazol, hiszen egy évvel ezelőtt már csak minimális rendőri erő volt kint és
semmilyen rendbontás nem történt márciusban, azon kívül a jogsértésen kívül, amiről az
előbb beszéltem.

Októberben pedig az újságok mindössze egy mondattal tudósítottak, hogy az október
23-ai események rendben, rendbontás nélkül lezárultak. Ez egy folyamat, azt hiszem, együtt
kell értékelni ezt, a rendőrség tevékenységét és szakmai döntéseit a különböző demonstrációk
kapcsán. Azt gondolom rendőri vezetőként, volt budapesti rendőrfőkapitányként, hogy ha arra
lehet számítani, hogy több száz embernél Molotov-koktélok, közbiztonságra veszélyes
eszközök, baseballütők, botok és egyebek találhatók egy demonstráció kapcsán, mert így
akarják október 23-a szellemiségét megünnepelni, akkor szükség van nagy rendőri létszámra,
és szükség van kordonokra. Amiről képviselő úr beszélt, azzal egyetlenegy probléma volt
2008. október 23-án. Valóban, azt a csoportot feltartóztattuk, valóban egyenként igazoltattuk
azokat a személyeket. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás beszélget az elnökkel.) Én meghallgattam önt.
Nagyon kevés személyt állítottunk elő, ámbár egy óriási kupac Molotov-koktélt, üvegekbe
töltött benzint, közbiztonságra veszélyes eszközt találtunk. Azt hiszem, magyar
állampolgárként még soha nem mentem el így nemzeti ünnepet ünnepelni.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Szemeket sem lőttek ki, ahogy 2006 őszén,
úgyhogy ne csodálkozzunk, hogy megvédték magukat.

ELNÖK: Nem adtam szót Gaudi alelnök úrnak.

DR. TÓTH GÁBOR rendőr vezérőrnagy, volt budapesti rendőrfőkapitány: Amíg ezzel
a helyzettel kellett szembenéznünk, addig természetesen a stratégiát ennek megfelelően kellett
meghoznunk, amikor azt láttam, láttuk, hogy nincs szükség kordonra, nincs szükség ilyen
szigorú szabályokra, mert kezd rend lenni a városban, akkor a rendőri erőket visszavontuk, a
háttérben helyeztük el, lényegesen kevesebb kordont alkalmaztunk, a végén már alig. Erről
majd még egy másik gondolatot szeretnék mondani, mielőtt közbeszólna képviselő úr. Persze,
rendbontás nélkül folytak le ezek a demonstrációk. Meg vagyok győződve afelől, biztos
vagyok abban, hogy mindazoknak, akik békésen akartak demonstrálni ebben a városban
bárhol, bármikor, azoknak ezt a lehetőséget a Budapesti Rendőr-főkapitányság megadta. Én
mindig a párbeszéd híve voltam, még 2006 őszén is a Kossuth téren, és mindig a
jogállamiságot és a jogszabályokat követtem ezeknél a döntéseknél.

Hogy az egyes esetekről van-e értelme beszélni, beszéljek-e itt szakmai kérdésekről?
Például arról, hogy 2008 áprilisában a Clark Ádám téren a bíróság pontosan azt állapította
meg, hogy az a 9 perc kevés volt az elvonulásra? Ezzel kapcsolatban azt tudom mondani,
hogy az akkori szakmai döntéskompetenciák szerint a demonstráció oszlatását, ha az
elvesztette békés jellegét, a Készenléti Rendőrség vette át, a műveletet ők folytatták, a
végrehajtásért, a szakmaiságért és a törvényességért ők voltak a felelősek. Ily módon erre
nézve, azt hiszem, nem vagyok kompetens választ adni. Azt azért mégis szeretném
elmondani, hogy e tekintetben a bejelentéseket 5 percenként futár hozta be a Budapesti
Rendőr-főkapitányságra. Azt gondolom, ez a gyülekezéssel való visszaélést, nem pedig a
gyülekezési jog rendes, jogállamban való gyakorlását jelenti. Mindez volt egy hétköznapon, a
csúcsforgalmi időszakban, amikor a Budapesten lakó emberek ezrei szerettek volna
közlekedni, hazajutni a munkából. A rendőrségnek bizonyos esetek megítélésénél erre is
figyelemmel kell lenni, hogy a budapesti emberek többsége mit szeretne.
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2008. október 23-áról már beszéltem, ön is említette. Éppen az a csoport volt az,
amelyik a Teve utcai székháztól vonult át az Astoria felé, amelynél nagy mennyiségben
Molotov-koktélt és egyéb más, közbiztonságra veszélyes eszközt találtunk. Ezt a sajtóban be
is mutattuk. Ezeket eldobálták, úgyhogy mire az igazoltatásokra sor került, már nem volt
náluk ilyen eszköz, ezért többségüket az igazoltatás után elengedtük, elbocsátottuk.

A kordonokról azt mondtam, hogy még egy gondolatot megfogalmazok. Azt hiszem,
ez nem az emberekre, a budapestiekre tartozik, de ha már fölmerült, mégis meg kell
említenem, hogy bár minden biztosítás Budapesten a rendőrség és a Budapesti Rendőr-
főkapitányság neve alatt zajlott a köztudatban, bizonyos döntési kompetenciák mégis
elkülönültek. Azoknál a helyszíneknél, így a Parlamentnél és másutt, ahol védett vezetők
jelentek meg, a biztonsági szabályokkal kapcsolatos döntéseket nem a Budapesti Rendőr-
főkapitányság, hanem a Köztársasági Őrezred hozta meg, hiszen az ő döntési
kompetenciájába tartozik ez a kérdés. Ő döntött arról, hogy szükséges-e beléptető kapu, és ha
igen, hová. Ő döntött arról, hogy az embereket hova és meddig lehet beengedni egy nemzeti
ünnepen, hová és mennyi kordont kell elhelyeznie a rendőrségnek. Egyszerűen azért, mert a
mai szabályozás szerint ezekben az esetekben az Őrezrednek van joga dönteni biztonsági
kérdésekben.

Nem azért mondtam ezt el, hogy a felelősséget elhárítsam, hanem csak a tisztánlátás
végett, hogy legalább önök tudják, ismerjék azt, hogy egy biztosítás alatt bizonyos döntési
kompetenciák elkülönültek. Mint ahogy az is, hogy ha egy tömegoszlatása sor került, annak
végrehajtását, szakmaiságért és törvényességért való felelősségét abban az időben a
Készenléti Rendőrség vette át.

ELNÖK: Révész képviselő úr!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Belementünk sokféle vitába, de azt
gondolom, bármely demokráciában, ha a rendőröket cipővel dobálják meg, akkor arra a
rendőrök valamilyen módon reagálnak. Persze, az is igaz, hogy egy demokráciában egy olyan
típusú tüntetést, demonstrációt is engedélyeznek, amit emberek meg akarnak szervezni. Az is
igaz, hogy bármely demokráciában, ahol a törvények azt mondják, hogy engedélyezni kell a
demonstrációkat, majd ezt követően az engedélyezett demonstráció után elindulnak
felvonulni, ott, az akkori törvények szerint a rendőrségnek be kellett avatkoznia. Álláspontom
szerint nem tehetett mást. Azóta kétségkívül megváltoztak a törvények. Egyértelművé tették,
hogy a spontán demonstrációkra is van lehetőség, de a rendőrségnek akkor, ahogy ezt az
ombudsman úr is megerősítette a meghallgatásán, az akkori törvényeknek megfelelően kellett
eljárni. Szerintem ez a rész, legalábbis nem minden, Gaudi képviselő úr által említett eleme
tartozik most a bizottság hatáskörébe. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás közbeszól.) Az nem jogsértés,
Gaudi képviselő úrnak mondom, ha az akkori törvények szerint jár el a rendőrség. Az akkori
törvények azt mondták, hogy spontán demonstrációkra nincs lehetőség. Tamás, te jogász
vagy, ezt tudni kell. Az a törvény azóta megváltozott. Egyébként most meghallgatás van,
úgyhogy nem is tartom szerencsésnek a félórás kérdéseket e meghallgatás során.

Viszont egy fontos kérdést szeretnék feltenni kapitány úrnak. Szembesültünk a TV-
székház ostroma során azzal – sokáig nem, de végül Bene tábornok úr és más is megerősítette
–, hogy abban az ügyben, hogy választási nagygyűlésnek minősítsék a spontán demonstrációt,
ami az őszödi beszéd után kirobbant, nem a rendőrség, hanem a politika hozta meg a végleges
döntést. A miniszter úr közvetítette ezt az álláspontot a rendőrségnek, amely ezt követően
választási nagygyűlésnek, majd a kampánycsend napján kulturális rendezvénynek minősítette
a tiltakozásokat. Indult is fegyelmi eljárás, ott ezt felvetették, de amikor kiderült, hogy
politikai döntés született, akkor ezt elvetették. Az lenne a kérdésem, hogy amíg ön volt a
budapesti rendőrfőkapitány, bármilyen politikai nyomás, bizonyos ügy, bizonyos
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demonstráció kapcsán érte-e önt? Tett-e bárki javaslatot, hogy ezt a tüntetést ne
engedélyezzék vagy valamilyen konkrét kéréssel politikusok fordultak-e önzhöz, esetleg
utasítás jelleggel?

DR. TÓTH GÁBOR rendőr vezérőrnagy, volt budapesti rendőrfőkapitány: Szakmai
viták az elmúlt három év alatt többször előfordultak. A rendőrségen belül is voltak eltérő
szakmai álláspontok akár az őrezred, akár a BRFK, akár a Készenléti Rendőrség között egy-
egy stratégia vagy biztosítási taktika kialakítása kapcsán, de konkrét politikai utasítást a
demonstrációk tekintetében én nem kaptam, nem kellett ilyet végrehajtanom, egyetlenegy
esetet kivéve, amit az akkori miniszter maga is a sajtó elé tárt. Ez nevezetesen a két évvel
ezelőtti szivárvány-felvonulás kapcsán hozott rendőri döntés alkalmával történt meg, amikor
az én távollétemben a főkapitányságot vezető bűnügyi helyettesem tiltotta meg az akkori
rendezvény megtartását. Ekkor miniszter úr arra utasította őt, hogy ezt a döntést vonja vissza
és elemezzék újból a bejelentés tartalmát, és folytassunk egyeztetést a demonstrációt
megtartani kívánókkal. Ezt a döntést akkor Draskovics miniszter úr is elmondta a
nyilvánosság előtt. Ez volt az egyetlen olyan eset, amely konkrét ügyre vonatkozó rendészeti
miniszteri befolyásolást jelentett. Ilyen döntésre más esetben soha nem került sor, mindig a
szakmai érveket ütköztettük és a rendőrség a saját elképzelése szerint hajtotta végre a
biztosításokat. Még egyszer hangsúlyozom, az állami rendezvények kapcsán a rendőrségen
belül voltak eltérő szakmai álláspontok, különösen 2009-től kezdve, de ilyenfajta befolyásolás
nem történt.

ELNÖK: Köszönöm. Még két rövid kérdésre van lehetőség. Wittner Mária képviselő
asszony!

WITTNER MÁRIA (Fidesz): Jó napot kívánok! Tudomásom szerint civil őrző-védő
kft.-ktől is voltak emberek az utcán, s ugyanakkor az In-kal Securitytől is voltak ott. Az In-kal
Security milyen felhatalmazást kapott arra, hogy biztosítson egy március 15-ei ünnepséget,
amikor még a gyerektől is elvették a cumisüveget? Azt már csak zárójelben szeretném
megjegyezni, hogy október 23-án még soha nem volt ekkora rendőri erő az utcán, ezt vissza
lehet követni 1989-ig. Másrészt azt tetszett mondani, hogy az emberek közlekedni szerettek
volna Budapesten. Ez azért ütötte meg a fülemet, mert amikor a melegfelvonulás volt tavaly
az Andrássy úton – Budapest legszebb utcáján – és a Hősök terén, akkor a párhuzamos utcák
is le voltak zárva. Miért? A budapesti emberek ott is szerettek volna közlekedni. Köszönöm
szépen.

DR. TÓTH GÁBOR rendőr vezérőrnagy, volt budapesti rendőrfőkapitány: Tisztelt
Képviselő Asszony! Ezzel a válasszal Gaudi képviselő úrnak is adós vagyok, mert ezt ő is
megkérdezte. Civil biztonsági szolgálattal a rendőrség semmilyen együttműködési
megállapodást vagy szerződést nem kötött. Az ő részvételük nem a rendőrség
kompetenciájába tartozott, ezért erre a kérdésre nem tudok önnek választ adni. Nem mi kértük
az ő segítségüket, nem kötöttünk velük semmilyen szerződést. Bizonyos állami
rendezvényekre a beléptetést valóban ők gyakorolták, és a szakmai munka során meg kellett
próbálni velük együttműködni, de voltak olyan helyszínek, ahol a rendőrség nem is volt jelen,
mert nem igényelték a jelenlétét, ezért a különböző eljárások tekintetében nem tudok egzakt
választ adni. A médiából és egyéb formában természetesen én is hallottam bizonyos esetekről.

Képviselő asszony azt mondta, hogy október 23-án sok rendőr volt az utcán. Melyik
október 23-ára tetszett gondolni?
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WITTNER MÁRIA (Fidesz): Minden október 23-án ott vagyok az ünnepségeken, ez
egyértelmű. Volt, amikor alig lehetett rendőrt látni az ünnepségeken, de ami 2006-ban történt,
az döbbenetes volt számomra. Mire a Futó utcai parkolóba visszaértem a Corvin közből, az
már tele volt kommandósokkal, három busz és egy kisbusz takarta el a belátást. El kellett
vinni az egyik kocsit, hogy ki tudjak menni a parkolóból és tovább tudjak menni Budakeszire.
Valami elképesztő mennyiségű rendőr és kommandós volt az utcán. Valamire csak készültek.
S tudomásom szerint Dunakeszin a kutyatelepen és más helyeken is közel egy hónapig
tartózkodtak a rendőrök. Én jártam az országot és tudom, hogy hány busznyi rendőrt hoztak
fel 18-a után Budapestre.

DR. TÓTH GÁBOR rendőr vezérőrnagy, volt budapesti rendőrfőkapitány: Tisztelt
Képviselő Asszony! Akkor nem én voltam Budapest rendőrfőkapitánya és nem én döntöttem
arról, hogy milyen rendőri létszám szükséges az október 23-ai rendezvények biztosítására, ily
módon erre nézve nem is tudok önnek választ adni. Bizonyára akkor is volt nagyobb rendőri
létszám, amikor én irányítottam a Budapesti Rendőr-főkapitányságot. Bizonyos szakmai
kompetenciák szerint 2007-ben és 2008-ban úgy döntöttünk, hogy nagyobb rendőri létszámra
van szükség, de 2008 végén és 2009-ben meg úgy, hogy jóval kevesebb rendőr is elegendő a
különböző rendezvények biztosítására.

A rendőrség a közlekedés tekintetében minden esetben úgy érezte, hogy ő a nyuszika,
mert egyfelől nyomta a vállát, hogy egy demokráciában teret kell adni mindenkinek, ha
gyülekezni és felvonulni akar, amennyiben az békés és nem sért jogszabályt, másfelől pedig
biztosítani kell az embereknek azt az alkotmányban rögzített jogát, hogy szabadon
mozoghatnak a városban és élhetik a mindennapjaikat. Mindig ezt a két szempontot kellett
összeegyeztetni, de nem állítom, hogy ez minden esetben a legjobban sikerült. A
magánvéleményem nem osztom meg a bizottsággal, hogy melyik demonstráció
nagyságrendjéről és az azáltal a budapesti emberek mozgását korlátozó helyzet kialakításáról
mit gondolok. Azt hiszem, hogy e tekintetben látszott egy folyamat, és hitem szerint érni fog
az a demokratikus gondolkodás, hogy az emberek véleménynyilvánítási és gyülekezési
jogának eleget téve, de mások jogait aránytalanul nem csorbítva tud majd a gyülekezési jog
működni.

ELNÖK: Köszönjük. Utolsóként két perces időkeretben adom meg a szót Gaudi-Nagy
Tamás képviselő úrnak, utána kénytelen leszek szankciókat alkalmazni. Parancsoljon!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Remélem, legalább ilyen hevülettel fog elnök
úr Gyurcsány Ferenccel szankciót alkalmazni. Tényfeltáró munka folyik, egy 8 éves
folyamatot értékelünk.

ELNÖK: Bocsánat, de a következő vendéget fél 10-re hívtuk, 9 perces csúszásban
vagyunk. Ezt az időt levonom, de erre tekintettel kérem, hogy kétperces időkeret betartásával
szíveskedjen kérdezni. Köszönöm.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Révész Máriusz képviselőtársam megrótt,
hogy miért beszélek ilyen sokat. Azért beszéltem ilyen sokat a 11 tüntetés jogsértő

megtámadásáról és feloszlatásáról, mert ön nem beszélt erről. Nem volt hajlandó szembesülni,
és tételesen végigmenni azon, hogy vajon miért alkalmaztak kettősmércét. A melegfelvonulás
mehetett, a Jobbik felvonulása március 15-én nem mehetett. Lefújták Morvai Krisztinát és
engem mint jogvédőt. Miért történt ez? A bíróság megállapította, hogy jogsértő volt a
rendőrség eljárása. Egy szava nem volt ehhez. Abból, hogy a konkrét ügyekre nem volt
válasz, azt vonom le, hogy sajnos igazából nem tud erre mit mondani.
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Miért nem mentek ki az emberek az utcára? Ön erre azt mondja, hogy mert
megnyugodott a helyzet. Pedig azért, mert a Gyurcsány-Bajnai rendszerben olyan
diktatórikus, alkotmányellenes jogszabályokat hoztak, amelyek az állam büntetőhatalmát
aránytalanul kiterjesztették, és lényegében azzal kellett számolnia bárkinek, aki az utcára
lépett, hogy hivatalos személy elleni erőszak előkészülete miatt már felelősségre vonják. A
passzív engedetlenséget hatályban tartották, satöbbi. Gyakorlatilag azt kell mondanom, hogy
kérdést már nem teszek fel, mert nem fog válaszolni rá a rendőrfőkapitány úr, hiszen nem
válaszolt eddig sem ezekre a kérdésekre.

ELNÖK: Adjuk meg neki a lehetőséget.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Jó. Akkor még egyszer felteszem a kérdést.
Miért alkalmaztak ilyen kettős mércét, hogy a melegfelvonulás mehetett, a Jobbik-felvonulás
március 15-én nem mehetett? Igenis, a Jobbik kiemelt politikusaira rátámadtak, intézkedtek a
rendőrök olyan körülmények között, amelyek között nem lehetett volna intézkedni.

Utolsó felvetésem a spontán tüntetés tárgyában. Révész Máriusz képviselőtársam
kioktatott arról, hogy erről hogyan kellett volna gondolkodni. Erről nagyon komoly szakmai
viták folynak. Nekem a következő az álláspontom erről. 2007-ben megszületett a Strasbourgi
Emberi Jogi Bíróságon a Bukta-ítélet, amely azt mondta, hogy bejelentés nélkül megtartható
egy tüntetés, ha az békés. Ez azt jelenti, hogy a nemzetközi jog részévé vált ez az ítélet. A
nemzetközi jog elsőbbséget élvez Magyarországon, tehát átültetés nélkül igenis a
rendőrségnek alkalmaznia kellett volna. Ehhez képest a számos békés spontán, nem erőszakos
tüntetést minden átmenet nélkül feloszlatták. Ez volt a gyakorlat. Igenis, a rendőrség a
kormány magánhadseregeként működött ezekben az években, sajnálatos módon, a politikai
ellenzék megtörése érdekében. Azok, akik az utcára kimentek, lehet, hogy azért nem bántja ez
képviselőtársaimat, akik a Fidesz táborát erősítik, mert fideszeseket nem vertek fejbe akkor.
De a nemzeti radikálisokat folyamatosan üldözték, sanyargatták, eljárás alá vonták, és bizony,
azt gondolom, ez mindenkinek kell hogy fájjjon, nemcsak a nemzeti jogvédőknek és a
jobbikosoknak. Köszönöm.

ELNÖK: Mielőtt megadnám a szót a válaszra, azért ezt tisztázzuk egyértelműen. Mi
pártállástól független minden gyülekezésijog-sértést vagy alapjogsértést elítélünk. Ezért is
kérdeztem főkapitány urat a 2009. március 15-én történtekről. De mi azokban az esetekben
nem tudunk egyetérteni sem Gaudi képviselő úrral, sem a Jobbikkal, amikor ott valaki
erőszakkal rendőrre támad, vagy maga provokálja ki a rendőri fellépést. Az említett esetek
között volt olyan, ahol ilyen jelenségek tapasztalhatóak voltak. De nem akarom ezt a vitát
folytatni, mert ebben köztünk kedélyes elvi egyet nem értés uralkodik. Valószínűleg ezt nem
fogjuk tudni feloldani, tehát teljesen fölöslegles ezt a vitát folytatni.

Megadnám a szót főkapitány úrnak, ha ezzel kapcsolatosan kíván reagálni, utána pedig
megköszönjük és lezárjuk a meghallgatást. Parancsoljon!

DR. TÓTH GÁBOR rendőr vezérőrnagy, volt budapesti rendőrfőkapitány: Köszönöm
szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselő Úr! Több konkrét kérdésére választ adtam, úgy hiszem.
Lehet, hogy nem érintettem a 2007 novemberében a hídnál történt eseményeket, ahol a
demonstrálók lefoglaltak egy BKV-buszt, kiszúrták annak kerekét, és más hasonló
jogsértéseket követtek el. Belemehetünk ezekbe az eseményekbe, de azt gondolom, nincs
értelme. Ahol közterületen köztörvényes bűncselekmények történnek, ott a rendőrségnek
intézkedési kötelezettsége van, és helyre kell állítani a rendet. Ha ezek azok a békés
demonstrálók, akikről ön beszélt, akkor nem tudunk ebben egyetérteni, és felesleges ezt a
szakmai nézőpont-különbséget tovább egyeztetni. Én most is azt mondom, hogy ha valakik
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erőszakkal elfoglalnak egy tömegközlekedési eszközt, és azt megrongálják, akkor ott a
rendőrségnek fel kell lépnie, el kell fognia azokat a személyeket, és büntetőeljárást kell velük
szemben kezdeményezni. Mert ez volt 2007 novemberében az Erzsébet hídnál. A többi
eseményen is végig mehetünk, de azt hiszem, nem fog közelebb vinni minket.

Nem alkalmazott a rendőrség kettős mércét egyetlenegy esetben sem. Amikor a
törvényes feltételek megvoltak, a demonstráció bejelentését tudomásul vettük. Megint csak a
Jobbik ilyen típusú rendezvényeivel kell példálóznom. Minden egyes esetben tudomásul vette
a rendőrség a demonstrációit, amelyeket nagy létszámmal, több ezer ember jelenlétében tartott
meg, rendőri intézkedés nélkül zajlottak tulajdonképpen ezek a rendezvények. Azt tudom
mondani, hogy a rendőrség, nem ideológia, politikai párt vagy szándék szerint döntött és
alkalmazott stratégiát, hanem aszerint, hogy valaki békésen folytatta-e a demonstrációt, vagy
pedig erőszakot alkalmazott. Az egyetlen kivételről pedig az előbb említést tettem, és azt is
mondtam, hogy a magánvéleményemet nem kell, és nem is szeretném megosztani e
tekintetben.

Még egy eset volt, amiről most nem beszéltem, de itt, egy bizottsági meghallgatáson
hosszasan, azután a különböző egyeztetéseken beszéltem már. A 2009. március 15-én a
Bazilikánál történtekről. Valóban szakmai hibákat állapítottam akkor meg, rossz
helyzetfelmérést. Több munkatársammal szemben folyt akkor szakmai hiba miatt fegyelmi
eljárás. Ezt a történetet ily módon lezárhatjuk. A 2009. július 4-ei feloszlatással kapcsolatban
pedig még az eljárás folyamatban van, így azt gondolom, erről ezért nem célszerű beszélni.
Bár két mondatot mégis csak elmondanék, de nem szeretnék ezzel további vitát nyitni.
Egyfelől volt egy jogerős bírói döntés a Magyar Gárda feloszlatásáról, másfelől volt egy
olyan intézkedése az Országos Rendőr-főkapitányságnak, amit az én kollégáim és akkor
helyettesem végrehajtottak, annak szellemében intézkedtek nemcsak Budapesten, hanem az
ország más megyéiben is. Mivel a rendőrség fegyveres testület, döntések, utasítások, no és
persze jogszabályok alapján teszi a dolgát, így ennek megfelelően jártak akkor el
munkatársaim. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Mi is köszönjük a bizottsági meghallgatáson való részvételt. Két perc múlva
folytatnánk Bencze országos rendőrfőkapitány úr meghallgatásával. (Rövid szünet.)

Dr. Bencze József rendőr altábornagy, volt országos rendőrf őkapitány meghallgatása

ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm Bencze József rendőr altábornagy urat, volt országos
rendőrfőkapitányt. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást és megjelent a bizottság előtt.
Amikor altábornagy úr 2007-ben átvette a rendőrség irányítását, milyen volt az állomány
állapota, milyen hibákat tártak fel, a 2006 őszi ügyeknek milyen folyamatban lévő részei
voltak még? Itt nemcsak az állomány felkészültségére, hanem a folyamatban lévő kártérítési
perekre és büntetőeljárásokra is gondolok. Mit tett ön ezekben az ügyekben?

DR. BENCZE JÓZSEF rendőr altábornagy, volt országos rendőrfőkapitány: Jó napot
kívánok! Tisztelettel köszöntöm a bizottságot és köszönöm a meghívást. Amikor 2007
júniusában megkaptam a főkapitányi kinevezésemet, úgy gondoltam, hogy három igazán nagy
kihívás előtt áll a magyar renderőség, és a maga nemében mind a három fontos. Az egyik az,
hogy a demokratikus tömegkezelés gyakorlatát valósítsuk meg, a rendőrség életében 2006
ősze még egyszer nem fordulhat elő. A másik a schengeni felkészülés, hiszen ennek küszöbén
álltunk, és a döntéshozók, a parlamenti pártok akkor már konszenzusra jutottak abban, hogy a
rendőrség és a határőrség integrációját el fogják dönteni, ezért erre gőzerővel kellett készülni.
Bár ezt megelőzően is voltak erre vonatkozó előkészületek, de ekkor vett egy új fordulatot ez
a folyamat.
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Ami a rendőrség állapotát illeti: a 2006 őszét követő eseményeket valószínűleg önök is
jól ismerik. Én is csak úgy ismertem, mint újságolvasó és tévénéző ember, illetve ennél
valamivel nagyobb érdeklődéssel voltam a rendőrség irányában, hiszen korábban sok évet
szolgáltam a rendőrségen. 2006-ban a vám- és pénzügyőrség országos parancsnokhelyettese
voltam, s mint egy társfegyveres szerv tagja érdeklődéssel figyeltem a rendőrség
tevékenységét.

A 2006 utáni események elbizonytalanították a rendőri állományt – talán a vezetést is
–, hiszen olyan ügyek sújtották a rendőrséget, mint a Zsanett-ügy, ami talán még ma sincs
lezárva, és különböző korrupciós ügyek, amelyek hatására aztán sor került a rendőri vezetés
cseréjére. Ebben az időszakban változott a rendészeti főigazgató személye. Korábban
egyhelyetteses rendszer volt, amit én egyfajta hibának gondolok, hiszen a rendészeti szakma
egy olyan szakma, amit nem lehet együtt művelni és összemosni más területekkel. Ezért lett
egy rendészeti főigazgató, és különválasztottam a közlekedésrendészetet meg a
közbiztonságot. A közbiztonság és a közlekedésrendészet addig egy korábbi döntés alapján
egy szervezet volt a rendőrségen belül. Úgy gondoltam, hogy meg kell adni ennek a
szakmának a súlyát és olyan szakemberek kellenek oda, akik adott esetben képesek jó
döntéseket hozni.

Fontos célkitűzésem volt a Rebisz megszüntetése is, amely létrehozása mellett is
nyilván sok érvet lehetett felhozni. Úgy láttam, hogy olyan szervezetek lettek egy szervezetbe
összevonva, amelyek feladatrendszere és hatásköre különböző volt; gondolok itt a Repülőtéri
Rendőr Igazgatóságra, az Autópálya Rendőrségre és a korábbi Készenléti Rendőrség
keretében lévő egységek összevonására. Három zsemle összenyomásából még nem lesz cipó,
a cipót külön kell sütni, ezért úgy gondoltam, hogy ezt vissza kell csinálni, és a Készenléti
Rendőrség azokkal a készenléti-közbiztonsági feladatokkal foglalkozzon, amelyek rá
tartoznak. Kitapintható volt a rendőri állomány egyfajta elbizonytalanodása.

Az egyik legfontosabb intézkedés az volt, hogy az új vezetéssel – új budapesti
főkapitánnyal, új rendészeti főigazgatóval, a Készenléti Rendőrség új parancsnokával, Papp
tábornok úrral – tekintsük át azokat az anyagokat, amelyek 2006 őszén keletkeztek. A Civil
Jogász Bizottság készített egy anyagot, volt egy jelentése a Gönczöl-bizottságnak, ismertük az
Ignácz-jelentést és volt egy Papp-jelentés. A Papp-jelentés nem volt nyilvános, de néhány nap
után nyilvánosságra hoztam, s az illetékes ügyészségnek is megküldtem tájékoztatásul.
Elemeztük az említett jelentések egyes megállapításait, minek következtében több mint
negyven ponton változtattunk azon a metodikán, taktikán, képzései rendszeren, amit a
demokratikus tömegkezeléssel kapcsolatban szükségesnek láttunk.

Franciaországból, Németországból, Írországból kértünk felkészült szakembereket,
akik elmondták, hogy ők hogy csinálják, milyen az ő gyakorlatuk. Több rendőri vezetőt
küldtem külföldre, megfigyelőként részt vettünk a G8-ak csúcstalálkozójának a biztosításán,
én magam is részt vettem a müncheni biztonsági konferencia biztosításán, ami mindig
problémás szokott lenni. Tóth Gábor főkapitány úrral és Papp Gábor tábornok úrral elkezdtük
az állomány képzését. Az állomány védőeszközzel való ellátása már korábban megkezdődött,
egy több mint 3 milliárdos fejlesztéssel az állomány egyéni védőeszközzel és egyebekkel való
ellátása 2007 végére nagyjából befejeződött. Több mint húsz csapatszolgálati egységet
állítottunk fel többek között vidéken is. Egyes vidéki főkapitányságokon kiválasztottunk
olyan kollégákat, akik egy-egy csapatszolgálati egység tagjai voltak, s ha őket valahol
igénybe kellett venni, akkor arra fel voltak készülve, hiszen megszerveztük a kiképzésüket és
védőeszközökkel, védőfelszerelésekkel is fel voltak szerelve.

Fontosnak tartom elmondani itt a bizottság előtt, hogy a parlament döntött a
gumilövedékek 2008. január 1-jétől való használatának megszüntetéséről, illetve
tilalmazásáról a tömegdemonstrációk alkalmával. Én viszont már úgy döntöttem, hogy 2007
hátralévő időszakában sem alkalmazunk gumilövedéket.
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Kihelyezett ülésen tájékoztattam a Lázár János vezette honvédelmi és rendészeti
bizottságot, hogy hogyan készülünk 2007. október 23-ra, Schengenre és az integrációra. A
Fidesz akkori vezetésének kérésére Tóth Gábor főkapitány úrral a fideszes képviselők részére
ugyancsak ebben a három kérdésben adtunk tájékoztatást. Ekkor szó esett olyan konkrét
szakmai kérdésekről is, hogy bevezettük a rendbiztosi intézményt, hogy minden egyes
bejelentésénél egyeztetünk, s ha kell, a bejelentőkkel bejárjuk a helyszínt. Próbáltunk tehát
ebben a tekintetben lépésről lépésre haladni, miközben el kell mondjam, hogy az a szakállas
’89. évi III. törvény volt a kezünkben, aminek alapján intézkedhettünk. Ez egyértelműen
szabályozta akkor, hogy a rendőrség két esetben tilthat, egyébként tudomásul kell venni a
bejelentéseket. Ez a két eset pedig: ha a népképviseleti szerv vagy bíróság működését
súlyosan zavarja – ezt egy körnek gondolom –, a másik, ha a közlekedés máshogy nem
biztosítható. Más esetben nem volt a rendőrségnek lehetősége. Ez a törvény sok kérdésre nem
adott és nem adhatott választ, mert egy bírósági jogalakító jogértelmezés nem alakult ki a
korábbi években, ugyanis nem volt rá szükség. Azok az ügyek, amelyek mára eljutottak
jogerős bírósági végzésig, vagy adott esetben az ombudsman iránymutatása vagy más
iránymutatás alapján tudtunk a jogalkalmazási gyakorlaton változtatni, azok mind-mind
nyilván ennek a gyakorlatnak az előnyét szolgálták, de akkor nem volt még ilyen a
kezünkben.

Láttuk, nincs tisztázva az, hogy egy ugyanazon helyre bejelentett több rendezvény,
esetleg ellentétes érdekű felek rendezvényei esetén mi a teendő. Ha nem volt az előző két tiltó
ok, akkor nem tudtunk fellépni, magyarul engedni kellett. Ezért előfordulhatott, hogy valóban
ugyanarra a helyre, ugyanarra az időpontra ellendemonstrációk voltak bejelentve. Nem volt
meghatározva, most sincs egyébként, hogy meddig tarthat egy-egy demonstráció. A
végtelenségig? Mennyivel előtte jelenthetik be? Ma bejelenthet-e jövő év október 23-ára egy
demonstrációt? Ezzel vissza lehetett élni adott esetben. Egyedül a 72 órás szabály élt, amit a
rendőrség, minden irányban egyformán, úgy működtetett, hogy ha és amennyiben volt
elegendő idő, és úgy ítéltük meg, hogy nincs különösebb probléma, akkor eltekintettük ettől a
72 órától. Tehát támogattuk azt, ha a 72 órát valaki nem tartotta be, hogy nem vesszük
tudomásul a bejelentést.

Való igaz, hogy a Bukta és mások kontra magyar állam perben született egy olyan
döntés, ami a spontán demonstrációk kérdésében eligazítást adott. A magyar törvényt pedig
sokkal-sokkal később igazították hozzá. Ez is dilemmát okozott nyilván a rendőrségnek. Erről
őszintén kell beszélni, mert ugyan a rendőrség jogalkalmazó, de azért vannak a jogot alakító
felelős országgyűlési képviselők, akik egy törvényben ezt a módosítást meg kellett hogy
tegyék. Ez is némileg késett.

ELNÖK: Ennek ellenére nem is ők tették meg, hanem az Alkotmánybíróság.

DR. BENCZE JÓZSEF rendőr altábornagy, volt országos rendőrfőkapitány: Igen, az
Alkotmánybíróság tette meg, köszönöm a kiigazítást. Tehát bármennyire elszántak voltunk
abban, hogy minden békés tüntetésnél nekünk az a feladatunk, hogy biztosítsuk, bárki legyen
az, a résztvevők biztonságát, magát a rendezvényt, folyamatosan, lépésről lépésre a rendőrség
is tanulta a biztosítást, és a jogalkalmazás során egyre korrektebb módon felkészült az
állomány. Közel egy év kellett talán ahhoz, hogy azt mondhassuk, felkészült ezeknek a
demonstrációknak a kezelésére, a parancsnokokkal együtt.

Nem volt törzsvezetési pont. A televízióból néztem a 2006 őszi eseményeket, a TV-
székház ostromát is, és láttam azt, hogy a Kossuth téren áll a két parancsnok, és hasábrádióval
a kezében próbál irányítani. Ez lehetetlen. A ’80-as évek elején, a ’90-es évek elején volt
ilyen helyzet Magyarországon. Én voltam V. kerületi rendőrkapitány, de már akkor is
fölmásztam az FM épületének ötödik emeletére, és próbáltam az erkélyről rátekinteni, hogy
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mi történik a Kossuth téren, mert egyébként nem lehet a földről látni. Ezt megoldottuk.
Először ideiglenes módon, megfelelő technikával, minden tüntetésen, minden demonstráción,
ha Budapesten volt. Később pedig egy állandó bevetés-irányítási központot hoztunk létre úgy,
hogy a parlamenti kamerákat, a saját kihelyezett kameráinkat, a térfigyelő rendszer kameráit
is be tudtuk hozni. Továbbá olyan digitális térképrendszert alakítottunk ki, amely, ezt is
bemutattuk a képviselőknek, nagyban segítette azt, hogy gyors és jó döntéseket lehessen
hozni, és minden rendőri vezető, akinek felelőssége van, tudja azt, milyen erőkre számíthat,
akár humán erőre, akár technikai erőre, ezek az erők hol vannak, menny idő kell az
átcsoportosításra.

Azt is el kell mondjam, hogy ezekben a folyamatokban nyilván a demonstrálók is a
jogállam kereteit feszegetve próbálták a jogértelmezést alakítani. Mondok egy példát.
Elhangzott itt egy fél mondatban, hogy volt olyan, hogy 5 percenként jöttek a bejelentések,
hogy fél óra múlva tüntetés lesz a Roosewelt téren, fél óra múlva tüntetés lesz a Clark Ádám
téren, fél óra múlva tüntetés lesz a nem tudom, hol. A rendőrség kapkodta a fejét. Ez spontán
tüntetésnek számít. Nyilvánvalóan a rendőrség nem tudott felkészülni arra, hogy félóránként
más-más helyszíneken demonstráció lesz. Ez is kialakult. Azt hiszem, hogy amikor az
együttműködés ezekkel a bejelentőkkel helyes mederbe került, megértették, hogy az ő

érdekük is az, hogy a demonstrációk békésen történjenek, ne legyenek rendbontások. Az is
taktikai kérdés volt, hogy a tömegoszlatásnak nem feltétlenül kell megindulnia akkor, amikor
3-4-10-20 fiatalember elveszíti a fejét, és esetleg cipővel dobálja a rendőröket vagy Molotov-
koktéllal, hanem valószínűleg ki kell emelni, ha tudjuk, és képesek vagyunk rá. De erre fel
kell készíteni az állományt. Ez egyébként nem megy, mert bebújik a pajzsa mögé, és örül, ha
nem éri támadás, egészségkárosodás. Tehát folyamatosan alakítottuk a stratégiát és a taktikai
elemeket is. Azt hiszem, hogy a hibák részben azoknak a módosításoknak az előzményei,
amelyeket be kellett vezetnünk. Még egyszer mondom, legalább 40 ponton változtattuk meg
az intézkedés taktikáját, metodikáját.

Akkor már közel egy éve folyamatban voltak büntető ügyek, polgári személyekkel,
rendőrökkel szemben, illetve fegyelmi ügyek, és kártérítési ügyek indultak viszonylag nagy
számban. E tekintetben azt kértem, mivel nem én bíráltam el ezeket a kártérítési ügyeket,
hanem az adott rendőri szerv, amelynek egységei, alkalmazottai adott esetben jogsértést
követtek el, vagy az illető károsult személy megjelölte, hogy vele szemben nyújtja be
kárigényt, hogy ha és amennyiben a jogalap tisztázott, azt látjuk, hogy a rendőrség részéről
jogsértés történt, próbáljunk meg peren kívüli egyezségre jutni. Részben voltak perek,
amelyekben a rendőrséget marasztalták el, 18 ilyen esetre emlékszem. Nyilván ez azóta már
változott, akár naponta is. Körülbelül egy tucat perben tudtunk egyezségre jutni, vagy
részegyezségre, vagy teljes egyezségre, amikor egyértelművé vált, hogy a jogalap
tekintetében igaza van a kártérítést kérő félnek. Több ügy van folyamatban, de egyébként
felgyorsultak ezek a tárgyalások, legutóbb, tudomásom szerint a kormánynak erre döntése is
született, hogy ezeket a tárgyalásokat mielőbb be kell fejezni.

De azért azt látni kell, hogy a kártérítés polgári eljárásjogi kérdés. A Ptk. 339. §-a
egyértelműen azt mondja, hogy aki másnak jogellenesen kárt okoz, az köteles a kárt
megtéríteni, de mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott
helyzetben általában elvárható. Ebből adódóan a károsultnak is eleget kell tenni egy bizonyos
bizonyítási kötelezettségnek, és annak is, akire azt mondják, hogy jogellenesen kárt okozott.
Ez egy folyamat, és ezek nagyon sok esetben azért rekedtek meg, mert a párbeszédek nem a
kellő mederben folytak. Én e tekintetben azt kértem, hogy vegyük elő ezeket, és ahol lehet,
egyezzünk meg. De ha valaki az állam, illetve az adófizetők pénzét fizeti ki, akkor
megkérdezhetik tőle, hogy miért 1 millió 200 ezret fizettél és miért nem csak 1 milliót, és erre
is választ kell tudni adni.
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Büntetőügyekben a főkapitánysági időszakom előtt és alatt mintegy 130 megkeresés
érkezett az ügyészségtől, amelyekre korrekt módon válaszoltunk. Személyek azonosítását
kérték és egyéb kéréseik voltak a megkeresésekben. Amit a rendőri felső vezetés tehetett, azt
meg is tette, a megkeresésekre korrekt módon válaszolt, amit az ügyészség is elismert a
bizottsági meghallgatáson. Ezzel kapcsolatban több bizottsági meghallgatáson is részt vettem,
többek között az emberi jogi bizottság is foglalkozott ezzel a kérdéssel. A Rendészeti
Panasztestület megalakulása után a legtöbb panasz már nem a rendőrséghez érkezett, hanem a
panasztestülethez és ő foglalkozott ezekkel a kérdésekkel.

Azt, hogy a munkásságunk legelején ebben a kérdésben őszintén próbáltunk látni és
lépni, mi sem mutatja jobban, mint az, hogy meghívtam a Civil Jogász Bizottságot – amelyet
Völgyesi Miklós és Morvai Krisztina képviselt –, a Magyar Helsinki Bizottságot és a TASZ
képviselőit. Igyekeztünk meghallgatni a másik oldal véleményét is. Sőt annak idején még
jószolgálati követségek is érkeztek hozzám – az egyik követ itt ül a teremben és ezt meg tudja
erősíteni –, akik szintén ezt a kérdést vetették fel, és nagyon sok tekintetben tudtunk közös
nevezőre jutni. Tehát a rendőrség egy tanulási folyamatban volt, amely tanulási folyamatot
2007 nyarán kezdtük el intenzíven.

ELNÖK: Egy korábbi meghallgatás során elhangzott – s ha igaz, legyen szíves
megerősíteni –, hogy Dobozi József, a Rebisz akkori parancsnoka 2006 őszén, a TV-ostrom
idején nem sokkal éjfél előtt öntől, a VPOP második emberétől értesült arról, hogy a Rebiszt
is be kellene vetni, merthogy feladatai lennének, addig ugyanis nem tudott arról, hogy mi
történik a TV-székháznál. Ez igaz?

DR. BENCZE JÓZSEF rendőr altábornagy, volt országos rendőrfőkapitány: Igaz.
Dobozi tábornok úrral korábban együtt dolgoztam a rendőrség egy vidéki szervezeténél,
onnan ismerjük egymást, és tudtam, hogy ő a Rebisz parancsnoka. A televízióban
megrökönyödve láttam az eseményeket, és talán még a TV-székházba való betörés előtt
felhívtam, hogy mi történik ott. Visszakérdezett, hogy miért. Mire én: hol vagy? Azt mondta,
hogy otthon. Nos, az ő otthona körülbelül  hetven kilométerre van Budapesttől. Mondtam
neki, hogy kapcsolja be a Hír TV-t, hívja fel a kollégáit, majd induljon útnak és rendeljen el
riadót és amit ilyenkor szükséges. Valóban így történt a dolog. Kint dolgozott a pincében
vagy a műhelyben.

ELNÖK: Ez tragikomikus. Nem akarok ironizálni, de rendben lévő az, hogy a VPOP
parancsnokhelyettese a Rebisz ügyeletese?

DR. BENCZE JÓZSEF rendőr altábornagy, volt országos rendőrfőkapitány: Azt nem
mondanám, hogy én voltam a Rebisz ügyeletese, csupán egy érdeklődő állampolgár voltam,
de a dolog így történt.

ELNÖK: Nem lepődött meg, hogy ön hívta fel először, holott már több mint másfél
órája erőszakos események voltak a TV-nél?

DR. BENCZE JÓZSEF rendőr altábornagy, volt országos rendőrfőkapitány:
Természetesen meglepődtem. Ennek nem így kellett volna működni.

ELNÖK: Tudjuk, hogy az In-kallal nem önök álltak szerződéses viszonyban, de azt is
tudjuk, hogy a nagy állami rendezvényeket szervező Miniszterelnöki Hivatal valamilyen
megmagyarázhatatlan vagy megmagyarázható okból mindig ezzel a céggel kötött szerződést,
ráadásul ez önöket együttműködési helyzetbe hozta. A sajtóból úgy tudjuk, az még
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feszültségekhez is vezetett, hogy milyen jogkörökkel járhatnak el ők, igazoltathatnak vagy
sem. Milyen volt az In-kal és a rendőrség közötti együttműködés, voltak-e ezzel kapcsolatos
szakmai észrevételeik?

DR. BENCZE JÓZSEF rendőr altábornagy, volt országos rendőrfőkapitány: Az állami
rendezvényeken az In-kal többnyire az úgynevezett belső biztosítási feladatokban kapott
megbízást. Mi ezeket a szerződéseket nem ismertük részleteiben, de tudomásunk volt róla,
hiszen előzetes koordinációs megbeszélés korábban minden esetben zajlott – most is zajlik –,
s ezeken jelezték, hogy a biztonságra külső cég ügyel majd, mint a szervező külön
megbízottja. A szervezőnek minden rendezvényen vannak feladatai – nemcsak az állami
rendezvényeken, hanem egy demonstráció alkalmával is –, és egyetemleges felelősséggel
felel a rendezvényen okozott kárért. Ez nagyon fontos jogi kötelessége és feladata. Aki a
szervező utasításának nem tesz eleget, az a jogszabály szerint jogsértést követ el. Elsősorban
állami rendezvényeken tűnt fel külsős vagyonvédelmi cég, és a legtöbb esetben valóban az In-
kal. Voltak olyan rendezvények is, amelyeken más cégek tűntek fel, most nem akarom
felsorolni, hogy melyik rendezvényen melyik cégek voltak ott, amelyekkel valamilyen szinten
természetesen együtt kellett működnünk. Néha valóban voltak feszültségek, mert a mi
véleményünk szerint egy védett vezető védelme nem egy ilyen cég dolgozójának a feladata,
hanem az őrezredé, és ebbe beleszólást nyilvánvalóan nem engedhettünk.

ELNÖK: Jelezték azt, hogy ennek nemzetbiztonsági kockázata is lehet?

DR. BENCZE JÓZSEF rendőr altábornagy, volt országos rendőrfőkapitány: Ezt
konkrétan nem, de több esetben is felvetődött, hogy a feladatokat tessék egyértelműen
elhatárolni. Ahol beléptető kaput gondolt az állami rendezvény szervezője, ott a kaput ők
üzemeltették. Az ombudsman ezt később megkifogásolta – szerintem joggal –, s utána már a
rendőrség működtette a beléptető kapukat is.

ELNÖK: Wittner Mária képviselő asszony!

WITTNER MÁRIA (Fidesz): Nem tartja alkotmányellenesnek, hogy egy idegen őrző-
védő kft. végzi nemcsak a szűkebb biztosításokat, hanem például március 15-én vagy más
ünnepségeken is? Ennek már csak a létezése is nemzetbiztonsági kérdést vet fel.

DR. BENCZE JÓZSEF rendőr altábornagy, volt országos rendőrfőkapitány: Értem a
kérdés irányát és célját, de őszintén mondom, hogy a kérdésre nem tudok válaszolni, mert ezt
nem nekem kell eldönteni, hiszen egy cégbejegyzés az cégbírósági kérdés, a nemzetbiztonsági
kockázat megítélése pedig az erre illetékes szerv feladata, amelyek az ilyen rendezvények
előkészületeinél szintén ott ültek és részt vettek a koordinációs bizottságban. A rendőrségnek
ebben a tekintetben egy Magyarországon bejegyzett céggel való együttműködésre volt
feladata. Még egyszer mondom, ez nem kart karban történő együttműködés volt, hanem
tudomásul vettük, hogy neki ott van a területe, esetleg a kordonon belül, nekünk pedig más
feladatunk van. Ezt a kérdést én nem tudom korrekt módon megválaszolni.

ELNÖK: Révész képviselő úr ebben a témakörben, utána Gaudi képviselő úr!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Elég furcsa, amiről most kapitány úr beszélt, hiszen
álláspontom szerint az állami erőszak-monopólium kizárólag a rendőrséget illeti meg.
Innentől kezdve, ha belemegyünk ebbe a kérdéskörbe, akkor nem tudom elképzelni, hogyan
lehetséges az, hogy egy állami rendezvényen, tehát nem egy magáncég vagy egy párt
rendezvényén, ahol egy biztonsági céggel kötnek szerződést, tehát egy állami rendezvényen
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mondjuk az In-Kal Security hogyan, milyen jogosítvány alapján motozhat meg embereket,
vehet el bármit közterületen. Ezt olyan fokú jogsértésnek, az alkotmányos érzék hiányának
tartom, ami miatt ragaszkodtam ahhoz, hogy még egy-két szót szóljak. Nem tudom, hogy
rendőrkapitány úrék nem jelezték az ezzel kapcsolatos aggályaikat, hogy ez nincs jól? Hiszen
az In-Kal Security gyakorlatilag ezekben az esetekben olyan feladatot vett át, amit minden
normális országban a rendőrségnek kellene ellátni. El nem tudom képzelni, hogy
Franciaországban, Németországban előfordulhatna, hogy egy állami rendezvényen egy magán
biztonsági cég motozza meg az embereket. Tudom, hogy ombudsmani döntés is született az
ügyben, de szerintem ez egy olyan fokú jogsértés, amit duplán alá kell húzni, és a bizottsági
jelentésben erre külön ki kell majd térni.

DR. BENCZE JÓZSEF rendőr altábornagy, volt országos rendőrfőkapitány: Ugye, a
vagyonvédelmi törvényből kiindulva vindikáltak bizonyos hatásköröket maguknak, a
vagyonvédelmi törvényből kiindulva a vagyonvédelmi cégeknek vannak bizonyos ellenőrzési
lehetőségeik és feladataik. Ilyen adott esetben akár visszatartani az illetőt a rendőrség
megérkezéséig, csomagot átvizsgálni vagy egyéb. Azt hiszem, hogy ebben a tekintetben is ezt
láttuk, és azt kértük, hogy ugyan nézzék már meg, hogy a feladatokat világosan és tisztán
osszuk szét. A klasszikus erőszak-monopóliumot természetesen nem gyakorolták, azért nem
bilincseltek meg senkit, nem állítottak elő senkit, nem birkóztak le senkit…

ELNÖK: Nem is igazoltattak senkit, bocsánat? (Wittner Mária: Kiforgatták a
táskákat.)

DR. BENCZE JÓZSEF rendőr altábornagy, volt országos rendőrfőkapitány: Ezt nem
tudom megmondani.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Igazoltattak. Azt kérdezném meg, bocsánat, hogy
igazoltathat az In-Kal Security közterületen?

DR. BENCZE JÓZSEF rendőr altábornagy, volt országos rendőrfőkapitány: Azt
gondolom, hogy nem. Magánterületen igen. Az más kérdés, hogy el kell dönteni, hogy milyen
esetekben mi minősül közterületnek és mi magánterületnek. De egy állami rendezvény
helyszíne, azt gondolom, semmiképpen nem magánterület, az közterületnek minősül. De
nincs tudomásom arról, hogy igazoltatott-e, fizikailag nem voltam ott egyik rendezvényen
sem az In-Kal Security közelében. Valóban voltak ilyen konfliktusok, és végül is az
ombudsmannal egyetértve, az általa leírtakat maximálisan elfogadva azt mondtuk, hogy azt
kérjük, hogy ezt a feladatot a rendőrség lássa el a jövőben. Ebben történt is változás.

ELNÖK: Gaudi képviselő úr, parancsoljon!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ehhez kapcsolódnék én is. Ezt az eljárást
jogvédő szervezetek egybehangzóan nagyon komoly kritikával illették, hogy állami
rendezvények biztosításában közrendvédelmi feladatokat magán őrző-védő cégekkel láttattak
el. Ezt valóban az állampolgári jogok országgyűlési biztosa is több alkalommal kiemelte,
elmarasztalta ezért az állami szerveket. És nyilván fel lehet tenni a kérdést, hogy például
2009. március 15-én mi került 170 millió forintba? Ugye, ennyibe került a rendezvények
megtartása és biztosítása. Soha nem fogom elfelejteni Juhász Gábor akkori igazságügyi és
rendészeti államtitkár arcátlanságát, aki jogi végzettség nélkül töltötte be ezt a tisztséget,
amikor a tisztázó emberi jogi bizottsági ülésen hosszan ecsetelve vetítette le azokat a
képsorokat, hogy milyen remek művészi előadást tartottak a fiatalok ezen a napon. És nem
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arról beszélt, amiről kellett volna, hogy akkor miért követték el azokat a jogsértéseket,
amelyek miatt most itt vagyunk. Hozzáteszem, Tóth volt főkapitány úr arra sem válaszolt,
hogy a cumisüveget miért tekintették például közbiztonságra veszélyes eszköznek, és miért
tagadták meg több kismama beléptetését az állami rendezvények helyszíneire, amelyeket
kordonerdő vett körbe. Ezt az In-Kal csinálta, nyilván ezt ebben a körben említem. Tehát
őrző-védő cégek jártak így el, és ez nagyon aggályt keltő dolog.

Örök kérdés marad, persze a bizottság tagjaiként beleütköztünk 2006 ősze kapcsán is
olyan jellegű megkeresésbe, egy fiatalember annak idején elmondta, hogy bizony, őket
apróhirdetések útján toborozták biztosítási feladatok ellátására. Azután egy panellakásba
vezérelték őket, 4-5 főt, megkapták a rendőrruhát, beöltöztek, és odaküldték őket a Kossuth
térre. Ennek a bejelentésnek az alapján, úgy gondolom, el kellene indulni ebbe az irányba is,
és remélem, hogy a vizsgálat, illetve a Balsai István által vezetett csoport rábukkan majd ilyen
iratokra. Ha egyáltalán rábukkan, mert azért tudjuk, hogy nemcsak a Duna-gate idején
működtek darálók, hanem vélelmezzük, hogy talán most is. De azért ezúton is jelzem, hogy
ezt örök aggály lengi körbe. Sőt, még olyan szemtanúi jelzést is kaptunk 2006 ősze kapcsán,
hogy a tüntetők körében álló személy a szemben lévő sorban felismerte az őrző-védő cég
soraiban dolgozó barátját rendőr egyenruhában. Csak ezekkel az volt a probléma, hogy
kétséget kizáró bizonyosságot így nem lehetett szerezni, hiszen egy személy állítása volt, és
nyilván azonnal jött volna a válasz, hogy ezek hajánál fogva előrángatott álláspontok.

De most már, azt hiszem, ezeket mindenképpen meg kell tárgyalni. Bocsánat, hogy a
napirendtől egy picikét, egy mondat erejéig eltérek, de most néztem meg az e-mail
postafiókomat. Érkezett egy olyan bv-őrtől jövő levél, amelyben maga is megerősíti mindazt,
amit a Hír TV Célpont című műsorában elmondott a volt bv-őr, amely szerint a 2006 őszi
büntetés-végrehajtási intézményekben történt bántalmazásokról, kínzásokról az akkori vezetés
tudomással rendelkezett, és igenis a vezetés részéről adtak parancsot arra, hogy üssék-verjék
az embereket, tegyenek belátásuk szerint. Ez is aláhúzza, hogy bizony itt egy tisztázandó
dolog van.

ELNÖK: Parancsoljon!

DR. BENCZE JÓZSEF rendőr altábornagy, volt országos rendőrfőkapitány:
Köszönöm szépen. Való igaz, csak szeretném kihangsúlyozni, hogy azon a bizonyos
ominózus rendezvényen a kapuknál való beléptetést nem a rendőrség végezte. Tehát a
cumisüveges történetről ezért nincs igazából konkrét tudomásom, illetve csak a sajtóból. Még
egyszer mondom, hogy ezek az esetek odáig juttatták a rendezőket és a szervezőket is, hogy a
későbbiekben ebben a tekintetben változás történt.

Megdöbbenve hallom ezeket a híreket, és bízom benne, hogy megfelelő, hiteles
forrásból származó hírek, tehát hogy valóban létező fiatalember, aki elmondja ezt a hamis
tanúzásra való felhívás után is, és kideríthető lesz, hogy ez csak városi legenda vagy valóban
tény.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Hangfelvétel van erről a meghallgatásról. De
ezt majd a megfelelő időben…

DR. BENCZE JÓZSEF rendőr altábornagy, volt országos rendőrfőkapitány: De ön is
tudja, képviselő úr, hogy ennél több kell majd a bizonyításhoz. Bízom benne, hogy ennek
nagyon gyorsan sikerül pontot tenni a végére, mert amíg ez lezáratlan, addig nyilvánvalóan
erről lehetnek eltérő vélemények.

A darálás kérdését hadd tisztázzam. A hivatalba lépésemet követően azonnal azt
kértem, mivel éreztem, hogy érzékeny történet, hogy ezeket az ügyeket rendkívül zártan, az
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irattári szabályoknál is sokkal szigorúbban kezeljék. Ezért a Balsai-bizottság és az albizottság
kérésére tudtuk ezeket az ügyeket prezentálni nagyon-nagyon gyorsan. A hivatalvezető
kollégám megmondhatja, hogy erre nagyon szigorú intézkedést adtam ki, tehát nem lehetett
ezeket csak úgy kiszedni az irattárból, 4700 oldal, amiből 39 oldal volt csak annak felsorolása,
hogy miket adtunk át. És akkor még, nem tudom, huszonvalahány CD-n, DVD-n egyéb
anyagok is születtek. Ha valaki azt átolvasta?! Nagyon tanulságos anyag, azt gondolom. De
én itt mindenkit biztosítok arról, hogy a rendőrségen képződött anyag biztosan nem lett
ledarálva, az teljes egészében a tisztelt bizottság rendelkezésére áll.

ELNÖK: Mi annak idején is nyilatkoztunk arról, hogy az iratok korrekt átadása
megtörtént, ugyanakkor még 2006-ban ezeknek az iratoknak az iktatása nem történt meg úgy,
ahogy kellett volna. Ez hozzá tartozik az igazsághoz.

Két kérdést szeretnék feltenni. Az egyik. Már többször szerepelt a bizottság előtt az a
levél, amit ön mint országos rendőrfőkapitány írt Takács Albert igazságügyi és rendészeti
miniszternek 2007 őszén, ami egyfajta összefoglaló jelentése volt a 2006 őszi eseményeknek,
károkra, személyi sérülésekre kiterjedően. Ebben szerepel az a mondat, hogy elöljárói
gondoskodás elmulasztásának vétsége miatt büntetőeljárás indult Budapest rendőrfőkapitánya
ellen, az eljárást a katonai ügyészség magához vonta, majd 2006. december 19-én
megszüntette. Ebből arra következtetek, önnek van tudomása arról, hogy Gergényi Péterrel
szemben büntetőeljárás folyt. Megfelel ez a valóságnak?

DR. BENCZE JÓZSEF rendőr altábornagy, volt országos rendőrfőkapitány: Megfelel
a valóságnak, de én is csak ennyit tudok. Ennek az ügynek már az én érkezésem előtt vége lett
az eljárás megszüntetésével.

ELNÖK: Az imént a hamis tanúzást említette. Nos, ez azért néhányszor felmerül a
rendőrök vonatkozásában is. Mi a véleménye arról, hogy – ahogy a TASZ szellemesen írta –
az elmúlt húsz évben egy eset kivételével rendőr nem tett rendőrre terhelő vallomást? Ez
különösen a 2006 őszi ügyek kapcsán volt fájdalmasan megtapasztalható, amikor egymást
követő két napon két különböző ügyben két bíró bizonyítottság hiányában felmentette a
vádlottakat, de egyöntetűen azt mondták, teljesen nyilvánvaló volt számukra, hogy a bíróság
előtt megjelent rendőrök hazudtak. Gyakran találkoztunk ezzel a jelenséggel. Ez ellen mit tud
tenni az országos rendőrfőkapitány, és mit tett ön ezekben az ügyekben?

DR. BENCZE JÓZSEF rendőr altábornagy, volt országos rendőrfőkapitány: Ez a
kérdés valóban felmerült. Nyomatékosan szeretném kifejezésre juttatni, hogy ezekben az
ügyekben az ügyészség járt el, de mint nyomozó hatóság a rendőrség is találkozik hasonló
ügyekkel, ha nem is pont ilyenekkel, és azokban sem mindig együttműködők a felek, sőt ha
valakinek valamilyen takargatnivalója van, az ő szerepét kisebbítendő mást fog vallani, mint
ahogy az a valóságban megtörtént. Persze a nyomozó hatóságnak vannak bizonyos eszközei.
Nem akarom az ügyészséget kritika alá vonni, mert nyilván mindent megpróbáltak megtenni,
de a nyomozás elrendelését követően is vannak eszközei, akár még titkosszolgálati
eszközökkel is szerezhet további bizonyítékokat, hogy megpróbálja tisztázni a valóságot, ha
nem tapasztalja azt az együttműködést, ami adott esetben arra enged bennünket következtetni,
hogy elfedik a valóságot.

Túlságosan sokat persze nem tud egy parancsnok tenni. Azt nyilvánvalóan elmondja:
az a célja, az az érdeke a magyar rendőrségnek, hogy minden derüljön ki. Derüljön ki az is,
hogy kik dobálták a rendőröket, kik dobáltak Molotov-koktélt, kik követtek el jogsértést a
másik oldalon és az is, hogy a rendőrök közül kik követtek el jogsértést. Én ezt a kezdetektől
kezdve elmondtam minden vezetői értekezleten. Valóban úgy gondolom, a rendőrségnek az
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az érdeke, hogy ezekre az ügyekre tegyünk pontot, s aki hibázott, az a hibáért, aki
bűncselekményt követett el, az a bűncselekményért feleljen. Sokkal többet sajnos nem lehetett
tenni. A kialakult eljárásjogi rend szerint a fegyelmi eljárásokat a büntetőeljárás befejezéséig
fel kellett függeszteni, és csak a büntetőeljárás befejezése után lehetett a fegyelmit folytatni. A
fegyelmi eljárásnak tehát még annyi eszköze sincs, mint a büntetőeljárásnak.

ELNÖK: Egy pillanatra visszatérnék Gergényi Péter ügyére. Akkor nem ön volt
hivatalban, de a szolgálati szabályzat nyilván nem változott. Ha a budapesti rendőrfőkapitányt
meggyanúsítják és büntetőeljárás van folyamatban vele szemben, akkor ezzel kapcsolatosan
van-e jelentési kötelezettsége az országos rendőrfőkapitány felé, és a rendőrségnek van-e
bármilyen kommunikációs kötelezettsége a nyilvánosság irányában?

DR. BENCZE JÓZSEF rendőr altábornagy, volt országos rendőrfőkapitány:
Természetesen van, sőt már akkor is, ha csak idézik őt, hiszen a szolgálati törvény szerint az
idézést a bíró vagy az ügyész szolgálati úton kell, hogy eljuttassa az illetőhöz. Ha pedig nem
így történt, akkor van jelentési kötelezettsége. A tájékoztatási kötelezettséget illetően a
sajtótörvény egyértelmű. Közérdeklődésre számot tartó ügyben van tájékoztatási
kötelezettség, az más kérdés, hogy milyen mélységben és milyen terjedelemben.

ELNÖK: Abban tehát egyetértünk, hogy vagy a BRFK-nak, vagy az ORFK-nak
nyilvánosságra kellett volna hoznia, hogy 2006 őszén a budapesti rendőrfőkapitányt
meggyanúsították.

DR. BENCZE JÓZSEF rendőr altábornagy, volt országos rendőrfőkapitány: Azt nem
tudom, hogy meggyanúsították-e, mert nem láttam az ügyet. Az tény, hogy ebben az ügyben
az eljárást megszüntették. De úgy is megszüntethették, hogy Gergényi tábornok urat
gyanúsítottként nem hallgatták ki. Utána kellene nézni, én ezt az eljárást nem ismerem.

ELNÖK: Hogy szerzett erről tudomást?

DR. BENCZE JÓZSEF rendőr altábornagy, volt országos rendőrfőkapitány: A BRFK
valamelyik jelentéséből, amit aztán az összesített jelentésben tovább küldtem.

ELNÖK: Révész Máriusz képviselő úr!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Gergényi Péter a meghallgatásakor azt mondta, nem
tud arról, hogy büntetőeljárás folyt volna ellene. Ön lehetségesnek tartja azt, hogy úgy folyjon
büntetőeljárás egy konkrét célszeméllyel szemben, hogy nem tud róla – e tekintetben
ellentétes állítások hangoztak el –, hiszen a büntetőeljárás megindításáról annak a
személynek, akivel szemben azt megindították, mindenképpen tudnia kell? Gergényi Péter
nem tudott róla, Bene László sem tudott róla, az ön levelében viszont egyértelműen le van
írva, hogy büntetőeljárás folyt ellene. Segítsen abban, hogy tisztán láthassunk ebben a
kérdésben, mert én ezt nem tudom mire vélni.

DR. BENCZE JÓZSEF rendőr altábornagy, volt országos rendőrfőkapitány:
Ismeretlen tettes ellen konkrét tényállás alapján lehet feljelentést tenni. Az ismeretlen tettes
ellen tett feljelentés nem jelöli meg, hogy ki az, aki az elöljárói kötelezettségét megszegte. A
nyomozó hatóság feladata kideríteni, hogy konkrétan ki gyanúsítható meg, egyáltalán nem
biztos, hogy a főkapitány, lehet az valamelyik alsóbb rendű parancsnok is. Egy ilyen ügyet
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gyanúsítás nélkül is el lehet indítani, sőt még be is lehet fejezni úgy, hogy esetleg senkit nem
gyanúsítanak meg.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Csak az a probléma, hogy vagy ismeretlen tettes ellen
folyik az eljárás, vagy Gergényi Péter ellen. Ha Gergényi Péter ellen folyik a büntetőeljárás,
akkor a tettes nem ismeretlen, ha pedig ismeretlen a tettes, akkor meg nem Gergényi Péter.

ELNÖK: Az ön levelében szó szerint az áll, hogy büntetőeljárás indult a budapesti
rendőrfőkapitány ellen.

DR. BENCZE JÓZSEF rendőr altábornagy, volt országos rendőrfőkapitány: Valóban
ez van a levelemben. Azt viszont nem tudom, hogy tulajdonképpen mi volt az alapja. Még
egyszer mondom, a BRFK jelentéséből származhat ez az anyag. Én nem láttam a feljelentést
és az eljárás anyagát sem, nem fogtam kézbe, de nyilván nem magamtól találtam ki, hogy
indult ilyen eljárás. Azt hiszem, a bizottságnak joga van ezt tisztázni, de ebben a tisztázásban
én nem tudok segítséget nyújtani.

ELNÖK: Megtettük a lépéseket és beszerezzük a szükséges iratokat. Abban azért
egyetértés van köztünk, hogy valaki úgy válhat gyanúsítottá, ha meggyanúsítják, arról pedig
tudomást kell szereznie.

DR. BENCZE JÓZSEF rendőr altábornagy, volt országos rendőrfőkapitány: Igen.

ELNÖK: Ha igaz az a közlés, márpedig nyilván igaz, hiszen ön írta, hogy
büntetőeljárás folyt Gergényi Péter ellen, akkor neki erről tudomást kellett szereznie, mert
meg kellett, hogy gyanúsítsák.

DR. BENCZE JÓZSEF rendőr altábornagy, volt országos rendőrfőkapitány: Úgy is
lehet eljárást indítani, hogy személy szerint jelentenek fel valakit, de az eljárást megszüntetik
és az ügy nem jut el a gyanúsításig, s az illető hivatalosan nem is szerez róla tudomást.

ELNÖK: Csak akkor nem folyik vele szemben büntetőeljárás.

DR. BENCZE JÓZSEF rendőr altábornagy, volt országos rendőrfőkapitány: Folyhat,
csak nincs meggyanúsítva.

ELNÖK: Bekértük az iratokat, és valóban nem ön az illetékes, akivel ezt meg kell
vitatnunk. Az én értelmezésem szerint akkor folyik valaki ellen büntetőeljárás, ha ő annak az
eljárásnak a terheltje. Ha ez nyomozati szakban van, mint a konkrét esetben, akkor ennek a
gyanúsítottja.

DR. BENCZE JÓZSEF rendőr altábornagy, volt országos rendőrfőkapitány: Ettől még
valakit feljelenthetnek és az eljárás megindulhat, de nem jut el olyan szakba, hogy őt ezért a
feljelentésért meggyanúsítsák. Nem tudom, hogy a konkrét esetben ez hogy történt, ezért ezt
nem is tudom tisztázni.

ELNÖK: Több mint két hete bekértük az ügyészségtől az iratokat, s reméljük, hogy
előbb-utóbb meg is fogjuk kapni. Wittner Mária képviselő asszony!
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WITTNER MÁRIA (Fidesz): Az elmúlt negyven-ötven évre visszagondolva
megmosolygom azt, amikor ismeretlen tettes ellen indítanak eljárást, még akkor is, ha ismert
a tettes. Azt mondta az imént, hogy megvannak a rendőrségi módszerek. Ezt is ismerjük. S
mindjárt beugrott nekem egy kép a Hír TV-ből, az, hogy rendőrök öltöznek át nemzeti,
Kárpátia meg hasonló pólókba. Nekem szent meggyőződésem az, régebbi tapasztalatok
alapján is, hogy a rendőrség mindig alkalmazott beépített embereket. Nekem van egy filmem
a Jagelló utcai tüntetésről, amikor bizony maga a beépített kérte, hogy vegyék le őt a filmről.
Hát rajta van. Azért ezeket a beépítéseket a tömegek közé, akik a rendbontást igazán
csinálják, nyomon lehetett követni a TV-székháznál is, és nyomon lehet követni nagyon sok
helyen. Csak figyelni kell az arcokat, és végül ismerőssé válnak. Nem véletlenül hangzik el
tüntetéseken, hogy vigyázzunk a provokátorokra. Hát, a rendőrségnek megvannak a maga
provokátorai, erről én biztosan meg vagyok győződve. Köszönöm szépen.

DR. BENCZE JÓZSEF rendőr altábornagy, volt országos rendőrfőkapitány: Azért azt
szeretném eloszlatni, a rendőrség a politikai szervezetek irányában nem fejt ki titkosszolgálati
tevékenységet, csak és kizárólag köztörvényes bűncselekmények elhárítása, megelőzése,
felderítése érdekében fejthet ki ilyet.

ELNÖK: Ezt a saját időszakára vonatkozóan mondja, vagy általánosságban?

DR. BENCZE JÓZSEF rendőr altábornagy, volt országos rendőrfőkapitány:
Általánosságban is mondom, de a saját időszakomat tekintve biztosan így van.

Az ismeretlen tettes elleni feljelentésekről. Mondjuk meg őszintén, ez egy
feljelentgető ország. Nagyon szeretnek feljelenteni emberek másokat. Az, hogy valaki a
feljelentésében ismeretlen tettest jelöl meg, már eleve azt a lehetőséget megadja neki, hogy
adott esetben egy bűncselekmény hiányában történt megszüntetés esetében hamis váddal nem
lehet az illetőt visszavádolni. Körülbelül ez a jogi praktikája ennek a feljelentésnek. Csak
tudatosítani szeretném ezt inkább. Nem tudok mit mondani ezekre a felvetésekre, hogy a Hír
TV mit és hogyan közölt. Én azt gondolom, ha ez valóban így van, akkor tisztázni kell; hogy
mikor történt, hol történt, kik voltak ezek. Ha ezek a filmek megvannak, azonosíthatók, csak a
megfelelő nyomozó hatóság kezébe kell adni ezeket az anyagokat, és akkor mindenki számára
tisztázható lesz.

ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm. Szeretnék rátérni az ön
kapitánysági időszakának azon részére, ami a legtöbb visszhangot és legtöbb kritikát váltotta
ki annak ellenére, hogy valóban, szemeket már nem lőttek ki. Ezt köszönjük szépen.
Gyakorlatilag ezen túlmenően mi 11 olyan nagyobb tüntetésről tudunk, nemzeti jogvédők és
több más jogvédő szervezet, amelynél az ombudsman is, a Független Rendészeti
Panasztestület is, illetve független bírósági ítéletek is megállapítottak számos, tüntetés
biztosításával, ott tett rendőri intézkedésekkel kapcsolatos jogsértést.

Azt hiszem, talán főkapitány úr nem volt itt, amikor ezt én viszonylag hosszan
felsoroltam Tóth volt főkapitány úrnak, de legalább a szemlézés jellegével szeretnék felidézni
egy-két jelentősebb vihart kavart tüntetéskezelést. Az általános jelenség, amit bíráltak ezek a
szervezetek, egyértelműen a következő volt. Kimutatható volt a kettős mérce. Itt említette a
tiltási okok között azt, ha a közlekedés más útvonalon nem biztosítható. De például a
melegfelvonulás még Draskovics miniszternek is fontos volt, hogy mindenképpen
megtarthassák ezt. De ugyanezen évben például nem tarthatott a Hatvannégy Vármegye
Ifjúsági Mozgalom ugyanazon az útvonalon egy hazafias jellegű felvonuló rendezvényt, vagy
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2009. március 15-én a Jobbik Magyarországért Mozgalom nem tarthatott vonulásos
rendezvényt a városban, egyetlenegy hazafias szervezet sem tarthatott vonulásos rendezvényt
éppen azon az évfordulón, amikor Petőfi évforduló volt, és ezt ünnepeltük. Azt gondolom,
erre mindenképpen választ kellene kapnunk, és arra is választ kellene kapnunk, hogy miért
volt az, hogy a nemzeti jelképeket viselő tüntetés-résztvevők folyamatos zaklató
igazoltatásnak voltak alávetve, akár a tüntetésre érkezve, akár a tüntetést elhagyva. Tehát úgy
érezhették magukat, hogy őket célpontnak tekinti a rendőrség, mint egy kockázati tényezőt,
mint egy közbiztonsági veszélyes tárgyat, és ezt bizony az ombudsman számos esetben
kifogásolta.

Most három nagyobb tüntetést emelnék ki, amire kérem, hogy próbáljon konkrétan
reagálni, magyarázatot adni. 2008. április 11-e, Clark Ádám tér. Ez volt az a bizonyos
tüntetés, amit említett, hogy az úgymond ravasz bejelentés, hogy a tüntetés megtartása előtt
fél órával jelentette be a tüntetéseket. Hozzáteszem, itt a rendőrség folyamatosan kísérte az
embereket, akik a Broadway jegyiroda előtti helyszínről indultak el, és semmi meglepetést
vagy semmi nehézséget nem okozott a rendőrségnek, hogy biztosítsa a vonulást, és a Clark
Ádám térre érkezvén 300 embert még a tüntetés megkezdése előtt a helyszínről való
eltávozásra szólították fel, majd néhány perc múlva körbe is kerítették őket, és el sem tudtak
menni onnan. Ötvenegy embert előállítottak, több órán át, akár 8 órát meghaladóan fogva
tartották őket, majd velük szemben szabálysértési eljárásokat indítottak, amelyeket egy-két
kivétellel megszüntettek. Tehát a független bíróság kimondta, hogy jogsértések történtek.
Ugyanezt kimondta itt az ombudsman, és ugyanezt kimondta a Független Rendészeti
Panasztestület. Nem hallottunk arról, hogy azt ezt a műveletet vezénylő rendőri vezető adott
esetben állásával fizetett volna ezért a durva jogsértésért.

És akkor menjünk tovább, még van két nagyobb esemény, amit felidéznék. 2009.
március 15-e, ahol kordonerdő jellemezte a várost, és konkrétan a Bazilikánál megtartott,
bejelentett tüntetés helyszínéről nem engedték távozni az embereket. Sőt, én magam is ott
voltam, és soha nem fogom elfelejteni, szinten horrorisztikus képsor: ott állunk a Bazilikánál
a tüntetés végén, és velünk szemben egy oszlató rendőrsorfal a kordonon belül megindul. Egy
bejelentett tüntetés helyszínén, miközben egyetlenegy eltávozási útvonalat sem engedtek. És
csak utána, végül is jogvédő fellépésünk révén, Morvai Krisztinával közösen tudtuk
kiszabadítani az embereket. Onnan elvonultunk, hogy elkísérjük az embereket, hogy békésen
mehessenek haza, körbekerítettek minket, hátulról-előlről a rendőrök összetolták ezt a
körülbelül 30-40 fős tömeget. Könnygázzal fújtak le mindenkit, egy újságírót a felvételek
tanúsága szerint gumibottal meg is ütöttek. Azt gondolom, hogy ez az intézkedés…
Egyébként ebben a panaszunknak helyt adott az országos rendőrfőkapitány úr, tehát itt is
kérdezem, hogy mi történt ebben az ügyben. Pusztai Csaba őrnagyot mikor fogják ez ügyben
felelősségre vonni, aki maga közölte velünk ott, a helyszínen, hogy hagyjuk abba a jogellenes
demonstrációt, miközben nem volt semmilyen demonstráció.

A harmadik nagyobb esemény az az ominózus 2009. július 4-e, szimpátiatüntetés a
politikai foglyok és a Gárda mellett. A Gárda-ítélet után vagyunk két nappal, és semmi nem
tiltotta, hogy tüntessenek az emberek a Gárdáért. Ön ennek ellenére kiadott egy olyan
országos főkapitányi utasítást, hogy aki gárdista egyenruhában van, az garázdaságot valósít
meg, és ennek alapján történt meg az oszlatás a békés tömeggel szemben. Utóbb ezt a
főkapitányi utasítást bizony visszavonták, és úgy tudom, ön el is ismerte, hogy ez nem volt
helyes döntés. Tehát kérem, hogy ezekre adjon magyarázatot. Különösen azért is, mert itt
olyan kiemelt személyeket is ért intézkedés, mint például Vona Gábort, a Jobbik
Magyarországért elnökét is előállították 7 perccel azután, hogy megjelent a helyszínen.
Semmilyen jogellenes magatartást nem fejtett ki, csak leült a tiltakozó hazafiak mellé.
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DR. BENCZE JÓZSEF rendőr altábornagy, volt országos rendőrfőkapitány: Azt
hiszem, hogy a kettős mérce mindig annak részéről merül föl, akinek adott esetben a
rendőrség nem vette tudomásul bejelentett tüntetését. Igyekeztünk ebben a kérdésben
semlegesen állást foglalni minden esetben. A tiltásban is. Már említettem a 72 órás
időtartamot is. Ki is gyűjtettem ezt, hiszen nemcsak 11 tüntetést biztosított a rendőrség,
hanem havonta majdnem kétszer ennyit. Jobbra is, balra is, minden irányban a tüntetéseknél
senki nem mondhatja azt, hogy az egyenlő bánásmód sérült volna. Lehet, hogy van olyan
demonstráció, amiben a tiltó okokra hivatkozva a rendőrség úgy ítélte meg, hogy a bejelentést
nem veszi tudomásul, és tiltani fogja. Mondom, ez egy folyamat, a rendőrség is, a
demonstrálók is folyamatosan tanulták a jogállami kereteket. Feszegették is a határokat.
Nyilvánvaló, hogy a bíróság ezekben az esetekben bizonyos fokig késve hozta meg azokat a
döntéseket, amelyek aztán eligazították adott esetben a rendőrséget.

Korábban például „a közlekedés rendje máshogy nem biztosítható” címen nem nagyon
tiltottunk rendezvényeket, az első ilyen tiltás valóban az ominózus melegfelvonulás lett volna.
Emlékeztetni szeretnék arra, hogy korábban hasonló nagyságrendű megmozdulások,
bejelentett pártrendezvények alkalmával is történtek utcalezárások, és a rendőrség ezeket
mindig tudomásul vette. Megpróbáltunk ebből a helyzetből kitörni, mert egy demonstráció
miatti útlezárás olyan helyzetet teremt, hogy sok ezer ember nem tudja megoldani a
közlekedését, vagy csak nagy nehézségek árán. A melegfelvonulás tiltása volt az első
komolyabb próbálkozásunk. Tóth főkapitány úr az ezzel kapcsolatos későbbi döntésekről már
tájékoztatta a bizottságot, ezért ezzel most nem kívánok foglalkozni.

De továbbra is próbálkoztunk azzal, hogy miként lehetne valamilyen korlátokat
szabni, hiszen a rendőrség ereje is véges, és a strasbourgi bíróság a gyülekezéssel
kapcsolatban olyan döntéseket is hozott, amelyek még ma sincsenek beépítve
Magyarországon se a jogalkalmazási gyakorlatba, se az adott törvénybe. A rendőrség
közbiztonsági okból akkor is megtilthat egy rendezvényt, ha azt nem tartja biztonságosnak –
ezt persze meg kell indokolnia –, vagy a biztosítást nem tartja megoldhatónak. Ilyen
esetekben ezt akkor is megteheti, ha a demonstrációt törvényesen jelentették be, határidőre.
Ebben a tekintetben a bíróság részéről is történt elmozdulás, és a bíróság nagyon sok esetben
egyetértett azzal, hogy „a közlekedés másként nem oldható meg” címen nem adtunk helyt a
rendezvénynek, ha az a budapesti közlekedést valóban nagyobb mértékben befolyásolta. Így
kerülhetett sor adott esetben a Jobbikot is érintő tiltásra, bár megmondom őszintén, hogy a
konkrét esetre nem emlékszem. Vidéken is nagyon sokszor elfogadták az ilyen rendőrségi
döntéseket, illetve tiltásokat.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Arra kérem, győzzön meg minket arról, hogy
2008 augusztusában-szeptemberében miért nem okozott problémát az Andrássy úton a
melegek felvonulása, és miért okozott problémát pár hónappal később az, hogy a Jobbik
Magyarországért Mozgalom ugyanezen az útvonalon szeretett volna felvonulni.

Dr. BENCZE JÓZSEF rendőr altábornagy, volt országos rendőrfőkapitány: A
melegfelvonulás is okozott problémát, ezért is tiltotta meg első körben a BRFK, de aztán
később a Tóth Gábor úr által említett módon más döntés született. Nemcsak ebben az egy
esetben próbáltuk megtiltani a felvonulást, mert azért mi is megpróbáltunk a jogállamiság
keretén belül valamilyen gyakorlatot kialakítani, és azt mondtuk, hogy próbáljuk meg máshol
is ezt a lehetőséget, s a bíróság a végén elfogadta azt az indoklásunkat, hogy „a közlekedés
máshogy nem oldható meg”. A melegfelvonulás megtiltása volt az egyik próbálkozásunk,
majd később több tiltásunk is volt, amiket a bíróság tudomásul is vett. Tehát elindult egy
ilyenfajta jogalkalmazási próbálkozás a rendőrség részéről.
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A Jobbik vonulása kapcsán nem kérte
Draskovics miniszter úr, hogy változtassák meg a tiltó döntésüket?

DR. BENCZE JÓZSEF rendőr altábornagy, volt országos rendőrfőkapitány: Nem
kérte.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Milyen érdekes!

DR. BENCZE JÓZSEF rendőr altábornagy, volt országos rendőrfőkapitány:
Zárójelben szeretném megjegyezni, hogy akkor sem Tóth Gábor úr nem volt szolgálatban,
sem én. Én akkor egy vezénylés időtartamát töltöttem külföldön, ő pedig egy iskolán.
Megkockáztatom, hogy erről az ominózus esetről komoly szakmai viták lettek volna, ha
személyesen is jelen vagyunk a megbeszélésen.

A nemzeti jelképek használata miatt a Magyar Gárdával kapcsolatos döntés, illetve a
feloszlatott társadalmi szervezet tevékenységében való részvételről szóló szabálysértési
tényállás megjelenését követően történtek igazoltatások.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ez ezt megelőzően is abszolút gyakorlat volt.
Például 2008. október 23-a után az ilyen típusú tömeges zaklató igazoltatások miatt az
állampolgári jogok országgyűlési biztosa elmarasztalta a rendőrséget.

DR. BENCZE JÓZSEF rendőr altábornagy, volt országos rendőrfőkapitány: Lehet. Itt
van egy jogvédő szervezet, amelyik ez ellen felemeli a szavát, más csoportok igazoltatásáért
viszont még nem szólt senki és nem kért jogvédelmet. A rendőrség akkor nagyfokú
igazoltatással próbálta elejét venni a jogsértéseknek, mert azért arról ne feledkezzünk meg,
hogy nagyon sokan csak a balhé kedvéért mennek ki az állami ünnepekre. Nem azokról van
szó, akik demonstrálnak, tüntetnek és skandálnak, hanem azokról, akik békétlenséget akarnak,
Molotov-koktélokat dobálnak és rendőrökre támadnak. Ezeket akkor lehet kiszűrni, ha időben
megtörténik a felmérésük, ezért rendőrtaktikai kérdés is volt az igazoltatások elvégzése. Ha
ilyen esetekben olyan információink voltak például a titkosszolgálattól vagy más rendőri
forrásokból, hogy várható ilyen csoportok felbukkanása – s nemcsak nemzeti jelképekkel
felvonuló csoportokról volt szó –, akkor ezekre az időpontokra fokozott ellenőrzést rendelt el
a budapesti rendőrfőkapitány, a fokozott ellenőrzés pedig a rendőrségi törvény szerint sokkal
nagyobb lehetőséget biztosít a rendőrségnek az igazoltatásra, valamint a ruházat és a
csomagok átvizsgálására. Ez a kétharmados törvényből kiolvasható.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Az ombudsman és a jogvédő szervezetek is
kifogásolták, hogy a fokozott ellenőrzés intézményét a rendőrség visszaélésszerűen
alkalmazta, mert egy tüntetés két-három kilométeres körzetében célzottan vonták zaklató
igazoltatás alá a helyszínről már távozó személyeket. Magam is több olyan rendőri akciónak
voltam tanúja, amikor semmilyen magyarázatot nem tudtak adni arra, hogy miért igazoltatják
a nemzeti jelképeket, magyarsálat vagy Nagy-Magyarország pólót viselő fiatalokat, mégis
folyamatosan ezt tették. A Magyar Köztársaság területén, ahol a nemzeti jelképeket törvény
védi, a rendőrség nem akkor jár el jól, amikor kifejezetten emiatt intézkedés alá von valakit,
aki az alapvető jogát, a gyülekezési jogát gyakorolja.

DR. BENCZE JÓZSEF rendőr altábornagy, volt országos rendőrfőkapitány: Nem
gondolom, hogy bármelyik parancsnok részéről olyan utasítás hangzott volna el, hogy csak a
nemzeti jelképeket viselő embereket kell igazoltatni, és nem is csak azok voltak igazoltatva,
ezért meddő ez a vita. Ilyen utasítás se részemről, se az alparancsnokok részéről nem hangzott
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el. Ettől függetlenül a nemzeti jelképeket viselőket is igazoltatták. Az ombudsman véleményét
mindig tiszteletben tartottuk, de azért volt, hogy vitatkoztunk vele, például ebben a kérdésben
is. Aztán a Rendészeti Panasztestület véleményét is általában elfogadtuk, mert úgy láttuk,
hogy hibák történtek – konkrétan a bazilikás esetre gondolok, amikor a vizsgálat után én
magam is elfogadtam a testület véleményét, sőt fegyelmi eljárásokat is indítottunk több
személlyel szemben; hogy az ön által említett kollégával szemben történt-e fegyelmi, arra
nem tudok választ adni –, de volt olyan is, hogy nem fogadtuk el.

Fél füllel hallottam, hogy a Clark Ádám téri esetről is szóba került. Konkrétan arról
volt szó, hogy egy meghatározott bejelentés helyszínétől nem túl messzire, majd attól megint
nem túl messzire érkeztek a bejelentések – amiket motoros futár hozott – a BRFK-ra, amiket
spontán tüntetésként kellett kezelnünk. Így is kezeltük őket, miközben a két helyszín között
vonulásos demonstrációk voltak, mert annak a csapatnak az egyik helyszínről a másikra át
kellett vonulnia, és a rendőrség biztosította a vonulást. A demonstráció akkor vesztette el a
békés jellegét, amikor a tüntetők nem a járdán, a gyalogosok számára kijelölt helyen
közlekedtek, hanem a híd teljes keresztmetszetében, a forgalmat feltartva, és ezt a felszólítás
ellenére sem fejezték be. Ezt követően történt az intézkedés. Emlékeim szerint itt a Készenléti
Rendőrség átvette az intézkedés további részét. A kiszorítás nem erőszakkal történt, hanem
igazoltatásokkal és előállításokkal, majd a bíróság ezeket a szabálysértéseket más módon
bírálta el.

Azt kérem, hogy engedjék már meg a tévedés vagy a hibázás lehetőségét azoknak,
akik ezt a munkát végzik. Abban a feszült helyzetben azért került sor az intézkedésre, mert a
közlekedést beszorították az alagútba, onnan nem lehetett kijönni és oda nem lehetett
bemenni, és a Roosevelt tér irányából sem lehetett felhajtani a hídra. Ebben a helyzetben a
tüntetők nem vették tudomásul a rendőri felszólítást, hogy a gépjármű-közlekedést tegyék
lehetővé. Azért került sor intézkedésre. A bíróság máshogy ítélte meg ezt a helyzetet utóbb.
Nyilvánvaló, hogy a bíróság jogerős döntései szentek a magyar rendőrség vezetői, dolgozói
számára, ezeket tudomásul kell venni. Ez később orientál. Márpedig valószínűleg orientál,
hiszen kifejti minden valószínűség szerint a jogerős döntésében a bíróság, hogy miért nem
volt helyes a rendőrségnek az a jogalkalmazási elképzelése.

De egyet azért tisztázzunk! Annak a rendőrtisztnek vagy rendőr őrmesternek, akinek
döntenie kell a közterületen bármilyen helyzetben, 1-2 másodperce van arra, hogy eldöntsön
bizonyos kérdést. A parancsnokának már van egy napja, az ügyésznek több hónapja, a
bíróságnak esetenként több éve, a vizsgálóbizottságnak pedig az események után és nagyon
sok információ birtokában van lehetősége megítélni helyzeteket. Nyilván valamennyien
okosabbak vagyunk 2-3 héttel vagy több hónappal az események után, főleg akkor, ha még
több információt tudunk összegyűjteni. Ez a helyzet azért nagyon kiélezi az ott döntő
parancsnokok felelősségét is. Csak szeretnék rávilágítani arra, hogy ezt mindenkor legyenek
kedvesek figyelembe venni. Nem gondolom, hogy rosszindulatból, esetleg ideológiai vagy
bármilyen más alapon történtek ilyen rendőri döntések, amelyeket aztán lehet, hogy a végén a
bíróság úgy ítél meg, hogy nem voltak szabályosak, nem voltak adott esetben jogszerűek.
Ezért a felelősséget vállalni kell, a kártérítési felelősséget és más felelősséget is. Nyilván a
parancsnoknak.

Az Erzsébet téri volt a harmadik, ugye? Ott egy ORFK-utasítás valóban ki lett adva
valamikor talán a demonstráció napján. Az egy megtiltott társadalmi szervezet melletti
demonstráció volt, hiszen úgy tudom, előtte tiltotta be a bíróság. Ennek a szervezetnek a tagjai
is részt vettek ezen. A rendőri intézkedés egységesítése érdekében lett kiadva egy ORFK
vezetői intézkedés. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nem én írtam alá, de adott
esetben, ha szükséges, az én felelősségemet nem csorbítja. Az én bűnügyi helyettesem kiadta
ezt az intézkedést, nyilván nagyon széles konzultációt folytatva jogászokkal, hogy hogyan is
kell értelmezni a bíróság intézkedését. Született egy nagyon gyenge szabálysértésitörvény-
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módosítás, ami a betiltott társadalmi szervezet tevékenységében való részvételt szabályozta,
és azt mondta, hogy rendőr őrmester, tessék elolvasni az 58 oldalas bírósági döntést, és abból
kiolvasni, hogy mi az a tevékenység, ami tiltott a bíróság által, és akkor tessék eljárni. Na,
megnézném önöket, jogászembereket is, hogy ebből pillanatok alatt milyen döntést hoznának.

Próbált segíteni a helyettesem, meghozta ezt a döntést, amelynek alapján azt mondta,
hogy önmagában az, hogy megbotránkoztató, a szabálysértési tényállás elemei megvannak,
akkor el kell járni garázdaság miatt is. Ez nem azt jelenti, hogy mindenre egy kaptafaként kell
alkalmazni, hiszen minden esetet külön kell mérlegelni. Nem is ezt mondta egyébként az
intézkedés, de félreérthető volt. Ezért én, amikor visszaérkeztem, mert nem voltam
Budapesten ebben az időpontban, és Tóth Gábor sem, visszavontam, majd pár napon belül
hatályon kívül is helyeztem, mert a módosított intézkedés sem volt teljesen egyértelműen
alkalmazható, úgy gondoltam. A bíróság öt olyan eset konjunktív feltételként való
megjelenését írta elő, amit létezhetetlen egy olyan szituációban jól mérlegelni, hogy valóban
az az öt eset egyszerre, egy időben fennállt vagy sem. Azt mondtam, hogy ezzel ne
próbálkozzunk, ezt vonjuk vissza. Akkor született egy módosítása ennek a szabálysértési
tényállásnak, ami közel sem lett megint a jogalkotás vasárnapja vagy ünnepnapja. De önök ezt
nagyon jól tudják.

A rendőrség ezekkel a jogszabályokkal kellett hogy dolgozzon, miközben próbált
megfelelni azoknak a civil szervezeti elvárásoknak, azoknak az ombudsmani, panasztestületi
elvárásoknak is, amelyek valamilyen módon orientálták a rendőrséget úgy, hogy törvényes
keretek között maradjon. Ezt tudom mondani. Ebben a tekintetben, úgy tudom, még
nincsenek jogerősen befejezett ügyek.

ELNÖK: Két reflexióra és két rövid kérdésre megadom a szót Gaudi képviselő úrnak.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Mindenesetre szeretném megköszönni önnek,
hogy őszintén és a tényfeltárás szándékával akár vitatkozhatunk is önnel ezekről az
eseményekről, amelyek nagyon, alapvetően megrendítették, mondjuk így, az emberek
jogállamiságba vetett hitét. Ez is indokolta nyilván a változásokat.

A Clark Ádám térre visszatérve, azért azt szögezzük le itt világosan, ha a
rendőrségnek az volt a célja, hogy ott a közlekedési rendet biztosítsa, akkor miért tette azt,
hogy a helyszín elhagyására való felszólítást követő pár percen belül körbe is kerítette a 300
embert, és nem hagyta őket elmenni? Emiatt lett aztán igazán nagy kavarodás a környéken. És
azért azt is szögezzük le, hogy valóban ott lényegében mindenkit felmentettek. Budaházy
György ott is ott volt, életében olyan szelíd még nem volt, mint ott, mégis azonnal elsőként
állították elő, és elsőként hozták meg gyorsított eljárásban az elmarasztaló döntést, majd a
bírósági szakaszban felmentették. Tehát ez tendencia volt. Az ombudsman és a Független
Rendészeti Panasztestület is elmarasztalta a rendőrséget. Ezért kérdezném, hogy ennek lett
végül is személyi következménye. A Készenléti Rendőrség azon műveletirányítójának, aki
elrendelte ezt az oszlatást, csupán annyi lett mondva, hogy bocsánat, most tévedtél, majd
legközelebb figyelj jobban, vagy fegyelmi következménye lett?

Az Erzsébet téri esetre viszont reflektálnék. Azt is világosan szögezzük le, hogy a
jogerős ítélet július 2-án született meg. Ez akkor még nem volt végrehajtható, mivel az
indokolás nem volt ismert, nem volt leírva. Tehát gyakorlatilag önök olyan ítéletet szerettek
volna végrehajtatni, ami a polgári perrendtartás szabályai szerint akkor még nem volt
végrehajtható. Másrészt azt valóban semmi nem tiltja, hogy egy betiltott szervezet mellett
állampolgárok, alapvető jogaikat gyakorolva, békésen szimpátiatüntetést tartsanak. Ez történt
az Erzsébet téren. Békés ülőtüntetés volt, amelyet a rendőrség igen brutálisan, igen keményen,
szembe könnygázt fújva, ütlegelve oszlatott fel, 216 embert állított elő. Egyébként sajnálom,
hogy nem rendelkezik megfelelő információkkal, itt rengeteg felmentő határozat született
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már, meghurcolt gárdistákkal szemben. Voltak elmarasztaló döntések is, de nagyon sokakat
felmentettek, főleg a garázdaság miatt.

A két kérdésem pedig. Elmondta Tóth volt főkapitány úr, hogy a 2006 őszi kártérítési
ügyek rendezése kapcsán a Budapesti Rendőr-főkapitányság azért nem volt olyan helyzetben,
hogy peren kívül helytálljon, mert nem volt elég kerete, nem volt elég forrása, és ő önnél is
kezdeményezte azt, hogy segítsen ebben nekik, hiszen Budapesten történtek ezek a véres
események. Mivel 6 jogerős ítélet már született a Nemzeti Jogvédő Alapítvány által
kezdeményezett perekben, bizony ennek ellenére a BRFK csak szórványosan kötött
egyezséget, szemben a Készenléti Rendőrséggel. A kérdésem az, ön tett-e valamilyen lépést
annak érdekében, hogy megfelelő forrást biztosítson ezeknek a jogsértéseknek a jóvátételére.

A másik kérdésem pedig arra a bizonyos Teve utcai lövöldözésre vonatkozik. Ez
nagyon sokakat foglalkoztatott. Már szinte el is felejtették, de én azért nem felejtettem el. Ez
érdekes dolog volt: 15 milliós kárt okozott, hogy 2007 márciusában sorozatlövő fegyverrel
rejtélyesen rálőttek a székházra. Igazából ön tett egy bejelentést valamikor 2009 áprilisában,
ha jól emlékszem, hogy megvan valamiféle felbujtó, vagy valamifajta nyomra vezetés történt,
de azóta sem tudunk erről az ügyről semmit, hogy igazából mi történt. Tud-e erről valamit
velünk megosztani? Köszönöm.

DR. BENCZE JÓZSEF rendőr altábornagy, volt országos rendőrfőkapitány: A Clark
Ádám tér esetében nem tudom, hogy volt-e fegyelmi, nem emlékszem rá. Ott alapvetően azt
gondolta a rendőrség ottani parancsnoka, hogy többször megismételt felszólításra, hogy
hagyják el a teret, és 9 perc állt rendelkezésre, ami elegendő, és meghatározták az irányt is,
hogy merre…

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Úgy mondták be, hogy a Szentendrei út
irányába, ami az akkor ott lévők, még a budapestiek számára sem volt feltétlenül egyértelmű,
nemhogy a vidékiek számára.

DR. BENCZE JÓZSEF rendőr altábornagy, volt országos rendőrfőkapitány: Nyilván
ezek is olyan kérdések, amelyeket később pontosítani kell, és egyértelműen kell
meghatározni, kijelölni egy kiürítési irányt. Ezek tapasztalatok. Akkor biztosan nem
szándékosan mondták, hogy a Szentendrei út irányába menjenek, ez jutott az illető
parancsnok eszébe, vagy ezt találta célszerűnek. Mindenesetre 9 perc állt rendelkezésre. Ott
azt gondolták a parancsnokok, hogy teljesen jogszerűen és törvényesen jártak el. Utóbb
kiderült a bírósági döntésekből, hogy nem. Ennek a konzekvenciáit le kell vonni, és ezt a
hibát a következőkben nem követheti el még egyszer a rendőrség.

Az Erzsébet téri dologról egyértelműen mondtam, hogy ez egy segítő ORFK-
intézkedés volt, ami nem volt kellően megalapozva, hiszen valóban csak a szóbeli bírósági
ítéletet ismerte akkor még a rendőrség. Ezt később korrigáltuk. Aztán majd eldönti a bíróság,
hogy ez jogszabálysértő volt-e vagy törvényes. Amennyiben nem, akkor ez szintén egy
tanulság a rendőrség számára, azt gondolom, és adott esetben helyt kell állni, majd a
következményekért nyilvánvalóan felelni kell. Azért azt szeretném megerősíteni, hogy nem a
Teve utcai torony tetejéről történnek utasítások, hogy most tessék ezt meg ezt az intézkedést
tenni. Ez azért ma már ennél a rendőrségnél nem működhet így. Mindenki tudja, hogy adott
esetben az ő feladata eldönteni, hogy most ott a tüntetés a békés jellegét elveszítette, vagy ok
van-e a rendőri beavatkozásra, vagy milyen minőségű rendőri beavatkozásra van ok.

Egyébként éppen a Clark Ádám téri eset kapcsán döntöttem később úgy, hogy nem
osztjuk meg a felelősséget, tehát egy parancsnok viszi végig a biztosítást, hogy ne lehessen
egymásra mutogatni. Az egy más kérdés, hogy csapaterő igénybevételével fogja megoldani
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adott esetben az oszlatást. Tehát ez is egy tanulságos pillanata volt a mi jogalkalmazási
felkészülésünknek.

A kártérítési ügyekben azt szeretném mondani, hogy nem lehetett olyan probléma,
hogy ne tudtuk volna adott esetben a megítélt kártérítést kifizetni. Tehát ezt nem gondolom.
Az egy más kérdés, hogy adott esetben az adott rendőri szerv, mondjuk, a Készenléti
Rendőrség vagy a BRFK, összeszámolva azokat a kártérítési ügyeket, amelyekben
nevesítették és forintosították, hogy mennyit követelnek a károsultak, nem rendelkezett adott
pillanatban azzal a pénzzel. Tehát lehet, hogy 250 millió forintja nem volt erre. De ha ezeket a
kártérítési pereket elbírálják, és úgy döntenek, hogy peren kívül meg kell egyezni, akkor azt a
rendőrségnek ki kell fizetni. Akkor is, ha a bíróság dönt úgy jogerősen, hogy a kártérítést ki
kell fizetni, a rendőrségnek ki kell fizetni. Az egy más kérdés, hogy erre majd fedezetet
honnan lehet találni. De hát nem a kártérítést elbíráló parancsnoknak kell azon morfondírozni,
hogy van-e rá pénze vagy nincs. Ez adott esetben egyébként, nagyon sok esetben – azt
hiszem, most is – a minisztérium berkein belül zajlik; más kérdés az, hogy tudomásom szerint
a rendőrség szakembereinek segítségével, és nagyon sok esetben egyébként minisztériumi
keretből is történnek bizonyos esetben a kártérítési ügyek kifizetései.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Bocsánat, akkor ezt úgy kell értenünk, hogy
akkor lényegében nem lett volna akadálya a BRFK részéről annak, hogy peren kívül kössön a
nyilvánvaló jogalappal és összegszerűséggel előterjesztett igények ügyében egyezséget?
Dacára annak, hogy nem volt éppen akkor kerete?

DR. BENCZE JÓZSEF rendőr altábornagy, volt országos rendőrfőkapitány: Én úgy
gondolom, hogy nem lett volna akadálya. Sőt, még egyszer mondom, hogy én ezt kértem az
illetékes parancsnokoktól, hogy vizsgálják meg; több esetben is, visszatérően kértem, hogy
vizsgálják meg, legyünk túl ezeken az ügyeken. Tehát ha részegyezségig el tudunk jutni, és
azt mondjuk, hogy például 2 millió forinton vitatkozunk, azt majd ítélje meg a bíróság, de
legalább valamilyen módon lezártuk azokat az ügyeket, amelyekben, még egyszer mondom, a
jogalap nem vitatott a rendőrség részéről. Tehát lehet, hogy egy kártérítési ügy el fog húzódni
három vagy négy évig, mert egyébként a rendőrség vitatja, hogy ebben a kérdésben a
kártérítési felelőssége fennáll-e. Ilyenek a polgári perek.

Egyébként a tévé- és rádiónyilvánosság előtt azt mondtam, hogy bocsánatot kérek
2006 őszéért, azoktól, de csak azoktól, akiket a rendőrség jogalap nélküli és jogszerűtlen
intézkedés alá vont. Azt gondolom, ez fontos gesztus volt. És ezt akkor tettem meg, amikor
láttam, hogy a kártérítési perekben vannak olyan ügyek, igen, amelyekben a kártérítésben a
rendőrséget marasztalták, és vannak olyan ügyek, amelyekben részegyezséget vagy teljes
egyezséget kötöttünk, merthogy a rendőrség vezetői maguk is beismerték, vagy azok a
szervei, amelyek a kártérítési eljárásban a peren kívüli egyezségben részt vettek, hogy ott a
jogalap nem vitatott. Ezekkel a személyekkel szemben, azt gondolom, erkölcsi kötelességem
is volt ezt a bocsánatkérést megtenni, és természetesen – csak azokkal szemben – most is
fenntartom.

A Teve utcai lövöldözés kérdése, mondjuk, nehezen illeszthető ide, de én értem az
összefüggést, természetesen. Meggyőződésem és a kollégáim meggyőződése is, hogy a
rendőrség tudja, kik az elkövetők és kik a felbujtók. Nincs köze semmiféle összeesküvés-
elméleteknek ehhez a kérdéshez. Ez egy egyszerű revans, ha úgy tetszik, egy bizonyos rendőri
intézkedésre, a rendőrség egyfajta megleckéztetése volt a cél, tudjuk a konkrét személyeket;
az ügyészség viszont azt mondja, hogy neki nem elegendőek azok a bizonyítékok, nem
elégségesek, amit a rendőrség ebben a tekintetben a nyomozás során össze tudott gyűjteni. És
az ügyészség úgy döntött, hogy ebben a kérdésben nem emel vádat, és az eljárást ilyen módon
be kellett fejezni. Ez egy szakmai vita közöttünk, tiszteletben kell tartani az ügyészség
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döntését. Az ügyészség az ügy ura a büntetőeljárási törvény szerint. Az ügyészség számára
kevesek voltak a bizonyítékok. Még egyszer mondom, szakmai és emberi meggyőződésem,
hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda, amely ebben az ügyben nyomozott, jó nyomon jár, és azt is
tudjuk, hogy kik voltak a felbujtó, illetve az elkövető személyek ebben az ügyben.

Több ilyen ügy van az életünkben, a rendőrök életében, amikor sajnos nem tudunk a
dolog végére járni, miközben szent meggyőződésünk, hogy tudjuk, ki volt az elkövető.

ELNÖK: Köszönjük. Van-e kérdés? Kérdés nincs, de egy záró gondolatra Gaudi
alelnök úr kért szót.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Még egyszer szeretném megköszönni a
közreműködését. Valóban nagyon nehéz időszakban volt ön országos rendőrfőkapitány. S
tulajdonképpen az utolsó kérdésem: a politikai vezetés részéről, konkrétan Draskovics
miniszter úr részéről megtörtént-e, és ha igen, milyen jellegű elvárások fogalmazódtak meg,
mondjuk, a kormány ellen tiltakozó tüntetők kezelése kapcsán? Ezek az elvárások, ha voltak,
túlterjeszkedtek-e adott esetben a jogállami kereteken vagy sem?

Megjegyzésként mindenképpen rögzítenem kell, örülök annak, hogy ön is egyetért
velem abban, hogy a Gárda-ügyben hozott kormányrendeletek – finoman szólva –
kifogásolhatóak. Ami ennél szomorúbb, hogy a mostani, új Országgyűlés ellenzéki tiltakozás
ellenére – legalábbis a Jobbik tiltakozása ellenére – ezt törvényerőre emelte.

DR. BENCZE JÓZSEF rendőr altábornagy, volt országos rendőrfőkapitány: Az utóbbi
felvetésre: ezek majdhogynem alkalmazhatatlanok voltak akkor, de nyilván valamit kellett
tenni, és ebben a tekintetben a rendőrség nem volt könnyű helyzetben.

Azt hiszem, őszintén mondhatom, hogy személyes feladatomnak és kihívásnak
tekintettem, hogy ebben a kérdésben a rendőrség legyen képes az európai normáknak
megfelelni. S örömmel mondom, hogy amikor a francia Készenléti Szolgálat
parancsnokhelyettese két hetet itt töltött a mi kollégáinkkal, és kíváncsi voltam a
véleményére, azt mondta nekem: tábornok úr, legszívesebben magammal vinném a hazámba
az ön rendőrkollégáit, mert annyira jók és felkészültek. Persze ez nem jelenti azt, hogy
valahol az intézkedések közben ne következhetne be emberi hiba vagy emberi mulasztás vagy
adott esetben jogsértés.

Összességében azt gondolom, a rendőrség megtanulta a leckét; nagyon kemény lecke
volt.

És azt is szeretném végezetül még egyszer idehozni, hogy én örülök Révész Máriusz
képviselő úr felvetésének, hogy azoknak a szerencsétlen rendőröknek az irányában is kell egy
gesztust tenni, akik nyilván a szolgálat teljesítése közben, alulfelszerelt védőfelszerelésekkel,
tulajdonképpen majdhogynem irányítás nélkül álltak oda a kockaköveket dobáló,
vasdorongokkal, Molotov-koktélokkal támadó személyekkel szembe, és súlyos sérüléseket
szereztek. Én nagyon sajnálatosnak tartom ezt, és azt gondolom, hogy ez a bizottság ebben a
tekintetben tesz egy gesztust, egy komoly gesztust ezen rendőrök felé; nem azok felé, akik
jogsértéseket követtek el a testületben, hanem akik valóban ilyen sérüléseket szereztek, noha
vállalni kell az ilyen veszélyeket is egy rendőrnek, amikor az esküjét leteszi, de azt hiszem, ez
nagyon nagy trauma volt, hosszú-hosszú időn keresztül. 399 rendőr sérült meg, 47-en
súlyosan, tehát legalább csonttörést szenvedtek, 4200 táppénzes nap következett, amit ki
kellett fizetni az adófizetők pénzéből, és ezek a személyek kiestek a munkából. Azt hiszem,
ők sem így akarták ezt a feladatot megoldani, és legfőképpen nem gondolták, hogy adott
esetben megsérülnek. Én köszönöm ezt a felvetést mindenféleképpen, hogy ez itt elhangzott a
bizottság ülésén, és csak szeretném megerősíteni.
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ELNÖK: Ezzel kapcsolatosan még egy gondolatra Révész képviselő úrnak megadom a
szót. De azt jelzem, hogy tudomásom szerint ezt Révész képviselő úr a belügyminiszter úrral
is egyeztette, és onnan is támogatott volt a javaslat. Parancsoljon!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm, hogy kapitány úr támogatta ezt a felvetést.
Azt gondolom, amit itt meghallgattunk, meg amivel a bizottsági ülésen szembesültünk,
szerintem ez bizottsági képviselőtársaim majd’ mindegyikének, de az is lehet, hogy
mindegyikének a véleménye.

Viszont azt szeretném megkérdezni, hogy amíg ön volt a kapitány, ez a gondolat nem
vetődött fel, vagy pénzhiány miatt került elutasításra. Nem jelezték-e az akkori
belügyminiszternek? Volt-e ilyen gondolat egyáltalán?

DR. BENCZE JÓZSEF rendőr altábornagy, volt országos rendőrfőkapitány: Ha
munkahelyi balesetről van szó, a munkahelyi baleset szabályai szerint járt el a rendőrség. A
kiesett jövedelem, az elmaradt haszon, satöbbi, anyagi-erkölcsi kártérítési igényeket a
rendőrség a rendőr kollégák kérelmének megfelelően bírálta el. Ezeket valamilyen szinten a
rendőrség kezelte a munkahelyi balesetek, az ottani kártérítési szabályok szerint. Én
egyébként ha nem is plusz anyagi juttatásra gondolok, de arra igen, hogy egyfajta erkölcsi
elégtételt mindenképpen kell hogy kapjanak ezek a kollégák, akik, még egyszer mondom,
önhibájukon kívül szenvedtek súlyos sérüléseket.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): A munkahelyi baleseteknél úgy van, hogy a
munkaadónak az alapvető feltételeket biztosítani kell. A munkahelyi baleseteknél is, ha a
munkaadó súlyos hiányosságokat követ el, nem megfelelő a felszerelés, a létra összetörik, a
daru összedől, abban az esetben a munkaadónak pluszfelelőssége is van. Amivel itt
szembesültünk a bizottság ülésein, az minden kétséget kizáróan ez volt, mert volt itt rendőr,
akit meghallgattunk, és elmondta, hogy tömegoszlatási sisak nélkül vezényelték be a vízágyút
kísérni. Tehát ez nem normális munkahelyi balesetnek tekinthető, hanem a munkaadó nem
biztosította a munkavégzéshez megfelelő feltételeket. Úgyhogy ebből kifolyólag gondoljuk
azt, hogy itt a munkaadónak, az a magyar államnak az átlagosnál nagyobb fokú felelőssége
van. Ezért személyesen, de gondolom, az egész bizottság egyetért ezzel, mindenképpen
indokoltnak tartanám, ha a bizottság végső jelentésébe ez bekerülne. Nagyon örülök, hogy ezt
kapitány úr is támogatásáról biztosította.

ELNÖK: Köszönöm. Még Gaudi-Nagy Tamás alelnök úr jelezte, hogy egy rövid
kérdést szeretne föltenni. Tényleg röviden, alelnök úr!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Már elmondtam a kérdésemet, csak nem
kaptam rá választ. Tehát Draskovics miniszter úr részéről kapott-e politikai jellegű
instrukciókat, a jogállamiság kereteit túlhaladó elvárások megfogalmazódtak-e?

DR. BENCZE JÓZSEF rendőr altábornagy, volt országos rendőrfőkapitány:
Nyugodtan kijelentem, hogy sem Draskovics minisztertől, sem a másik két minisztertől,
akivel egy időben szolgáltam, és ilyen módon a főnökeim voltak, sem mástól nem kaptam
jogellenes, törvénysértő feladatra utasításokat, felkéréseket. Nem is teljesítettem volna.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Köszönjük főkapitány úrnak a részvételét is a bizottság
ülésén. Viszontlátásra!
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DR. BENCZE JÓZSEF rendőr altábornagy, volt országos rendőrfőkapitány:
Viszontlátásra!

ELNÖK: Nem tudom, hogy Draskovics miniszter úr itt van-e? (Jelzésre.) Akkor
várjuk szeretettel, de előtte két perc szünetet tartunk. (Rövid szünet.)

Dr. Draskovics Tibor volt igazságügyi és rendészeti miniszter meghallgatása

ELNÖK: Folytatjuk a meghallgatásokat. Üdvözlöm Draskovics Tibor volt igazságügyi
és rendészeti miniszter urat. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást. Tekintettel arra, hogy a
mi értelmezésünk szerint ez egy alkotmányos kötelezettség, ezért ennek a megköszönése a
kötelező udvariasság lenne, de valójában nem az, mert a Gyurcsány-kormány több tagja,
illetve egy tagja és maga a miniszterelnök ezt nem így gondolja, ezért aztán mi valóban
megköszönjük miniszter úrnak, hogy ő magára nézve az alkotmány előírásait kötelezőnek
tartja.

Révész Máriusz képviselő úr jelezte, hogy kérdezni kíván, ezért neki adom meg a szót.
Parancsoljon, képviselő úr!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Tisztelt Miniszter Úr! Én is köszönöm a megjelenését.
Ön 2008. február 19-én lépett hivatalba, és nem sokkal később, azt hiszem, két vagy

három nappal később az utcánkban három-négy házzal arrébb egészen furcsa esemény történt.
Később kiderült, hogy ez az egész országban több helyen megismétlődött a hivatalba lépését
követő napokban. Egyszer csak – itt elmesélem a kicsit távolabbi szomszédom szempontjából
a történteket – éjjel csöngettek hozzájuk, februárról van szó, 2-3 óra között, kiment a
szomszéd egyik gyermeke. A kerítésre felugráltak maszkba öltözött rendőrök, fegyvert fogtak
rá, kiabálták, hogy dobja el, ami a kezében van; ijedtében elejtette a kulcsot. Aztán később
mondták neki, hogy nyissa ki az ajtót; mondta, hogy a kulcs a földön van. Ezt követően nagy
nehezen kinyitotta az ajtót, a rendőrök berontottak a házba. Még egyszer mondom,
februárban, éjjel 2 és 3 óra között, az egész házból a lakókat kiterelték az udvarra; volt két
nagyobb fiú meg talán egy alsó tagozatos kislány, hálóingben, köpenyben. Átkutatták az
egész lakást. Az egyik fiatalembert elvitték. Mint kiderült, belépett a Magyar Gárdába, tehát a
Magyar Gárdának tagja volt. Nem mondták el a családnak, hogy egész pontosan hova viszik.
A család egész délelőtt ügyvédek után rohangált. A fiút próbálták megfélemlíteni a – nem is
tudom, börtönben? – fogdában, időnként bementek, és mondták, hogy ez borzasztó, ezért tíz
évet kaphat. Valamikor dél és 1 óra között sikerült megtalálni a családnak meg az ügyvédnek
a fiatalembert. A lényeg, hogy két óra múlva kiengedték. A családi házban eközben az történt,
hogy elvitték a fűnyíróbenzint, valami lisztet, meg talán konyhakéseket.

A családot később mindenről értesítették, minden eljárást felfüggesztettek. Soha
bocsánatot a családtól és a gyerektől nem kértek. A családdal azóta is többször beszélgettünk,
bár nem azonosan látjuk a világot, de ebben a kérdésben, hogy ha egy jogállamban ez így
történik, az azért semmiképpen nem szerencsés. Később olvastam egyébként, hogy nemcsak
ennél az egy esetnél, hanem talán tíz körüli családban szembesültek egészen hasonló
eljárással.

Egyrészt szeretném a véleményét kérdezni ezekről az ügyekről, másrészt kísérteties az
egybeesés, hogy önt kinevezik miniszternek, és két-három nappal a miniszteri kinevezése után
ilyen események történnek.

Egyébként a család, azt hiszem, kártérítési pert is indított, és talán első fokon
megnyerték, másodfokon még nem.

ELNÖK: Parancsoljon!
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DR. DRASKOVICS TIBOR volt igazságügyi és rendészeti miniszter: Jó napot
kívánok! Nem akarom tréfára venni azt, amit képviselő úr mondott, mert nyilván komolyan
tette föl a kérdést. De azt hiszem, önök is értik, hogy elég nehéz lenne erre komolyan
válaszolni. Hogy ki lakik az ön utcájában és mi történt vele, azt én természetesen nem tudom.
Ha törvénytelenség történt, akkor azt a törvények szerint reparálni kell.

Azt persze önök éppen olyan jól tudják, mint én, hogy a rendőrség a különböző
intézkedéseket, a személyiségi, emberi jogokat érintő, korlátozó intézkedéseket meg
különösen, csak a törvénynek megfelelően, a szükséges engedélyek és felhatalmazások
birtokában teheti meg. Felteszem, hogy azok az intézkedések, amire ön utalt, ilyen
engedélyek és felhatalmazások birtokában történtek.

Csak úgy érzékeltetésül, nem tudom, tudják-e az albizottság tagjai, hogy a rendőrség
egy nap, nem egy évben, egy nap hány intézkedést foganatosít átlagban: olyan 18-20 ezret,
amiben a közlekedési ellenőrzéstől a házkutatásig és az őrizetbe vételig minden benne van.

A válaszom tehát az, hogy természetesen nem, de hát honnan is tudhatnék az ön
szomszédjának a történetéről. Ha van bármilyen összefüggés a hivatalba lépésem és az ön
által említett, egyébként általam nem ismert cselekmények miatt foganatosított, nem ismert
intézkedések között, az nem lehet más, mint időbeli.

ELNÖK: Képviselő úr!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Tulajdonképpen lehet, hogy fölösleges volt mondani,
hogy az utcánkban történt ez a dolog. (Derültség.) Mindenesetre azt hiszem, azt jogosan
mondja, hogy a rendőrség több ezer ügyben intézkedik. De ilyen intézkedések sem azelőtt,
sem azóta nem voltak.

Magyarországon és egy jogállamban azért elég furcsa, hogy éjszaka rárontanak
családokra, aztán a végén elvisznek lisztet, lisztmintát meg fűnyíróbenzint. Azt gondolom, ezt
akár reggel, délelőtt is el lehet végezni. És az is elég furcsa egyébként, és nem egyedi esetről
van szó – az interneten mindjárt rákeresek –, hogy azokban a napokban emlékeim szerint
legalább tíz ilyen eset történt egy éjszaka alatt. Ha lett volna a rendőrségnek bármi
bizonyítéka, akkor gondolom, azóta ezeket előtárták volna. De ez most már két és fél éve
történt, és még egyszer mondom, semmilyen bizonyíték nem került elő, semmilyen eljárás
nem indult. A fiatalembert fél nap múlva kiengedték, és soha többet ezzel az üggyel nem
zaklatták.

Ön volt akkor a rendészeti miniszter; azt gondolom, az az ön felelősségét is felveti,
hogy mondjuk, védtelen családokra rárontanak, és a család tagjait két órán keresztül egy
februári éjszakán kint álltatják az utcán. Az eset nem egyedi, és még egyszer mondom, két
vagy három napja volt ön miniszter.

DR. DRASKOVICS TIBOR volt igazságügyi és rendészeti miniszter: Elnök úr,
szabad egy megjegyzést tennem?

ELNÖK: Parancsoljon!

DR. DRASKOVICS TIBOR volt igazságügyi és rendészeti miniszter: Hadd
válaszoljak egy egyenes kérdésre, amit képviselő úr nem tett föl, de megkönnyíti számomra a
válaszadást. Ha a kérdés úgy hangzana, hogy adtam-e utasítást, kértem-e bármilyen, a
szokásostól eltérő intézkedést a rendőrségtől, hozzáteszem, nem ismert ügykörben, akkor erre
az a válaszom, hogy nem. Sem a hivatalba lépésemet követő két nappal, sem „n” nappal nem
tettem ilyet, ahogyan egyébként, bár a rendőrségi törvény meglehetősen széles körben ad az
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igazságügyi és rendészeti miniszternek vagy a rendészetet felügyelő miniszternek
utasításadási jogot, konkrét intézkedésekre nem adtam utasítást. Mert ezt nem tartom célszerű

eljárásnak.

ELNÖK: Képviselő úr!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Igen. Az ügy egyébként azért speciális, és azért állok
kicsit értetlenül az előtt, hogy miniszter úr azt mondja, hogy ezeket az ügyeket nem ismert,
mert annak idején a sajtóban ez komoly visszhangot kapott. Szerintem ezekről az eljárásokról
50-100 cikk biztosan megjelent a sajtóban annak idején. Tehát nem egyedi ügyről van szó.

A felvetését pedig, hogy adott-e ilyen utasítást, és konkrétan választ, megköszönöm.
Ugyanakkor azt kell mondjam, hogy Takács Albertet nem véletlenül menesztették. A
szocialisták részéről meglehetősen nagy volt a nyomás rajta és az elégedetlenség, hogy a
rendőrség a Magyarok Nyilai és az állítólagos terrorszervezetek ügyében nem tett megfelelő

lépéseket. Akkor szembesült az ország azzal, hogy jött az új miniszter, és 3 napon belül
történtek lépések, a rendőrök berontottak egyébként ártatlan családokhoz, és fél napra
előállítottak valakiket, majd utána bizonyíték nélkül ezeket az eljárásokat megszüntették.
Ezért gondoltam, hogy elsőként megkérdezem, hiszen az ön igazságügyi és rendészeti
minisztersége ezekkel az akciókkal indult.

DR. DRASKOVICS TIBOR volt igazságügyi és rendészeti miniszter: Mielőtt
továbbmegyünk ezen a szálon, amit természetesen az albizottságnak jogában áll megtenni,
szeretném jelezni, hogy teljesen alaptalan képviselő úr feltételezése. Úgy gondolom, hogy
súlyosan sértő is. És indokolatlanul sértő lenne minden olyan feltételezés, ami képviselő úr
által ismert, de senki más által konkrétan nem ismert történetek és – bár nem vitatom ezek
valóságtartalmát – miniszteri működésem között összefüggést kíván sugallni. Nincs ilyen
összefüggés.

ELNÖK: Olyan kérdést szeretnék feltenni, ahol az ön illetékessége nyilvánvalóan nem
vitatható. Az egyik ilyen kérdéskör, hogy ön nyilvánvalóan örökölt egy helyzetet, ami a
gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvények kezelésével kapcsolatos. Ebben az ügyben
egyrészt már ön előtt is ismert volt a strasbourgi ítélkezési gyakorlat, ami nem egyezett a
magyar gyülekezési jog szabályaival, másrészt pedig a rendőrség ettől függetlenül is vitatott
gyakorlatot követett. Ezzel kapcsolatosan ön adott-e bármilyen utasítást? Történtek-e ezzel
kapcsolatos konzultációk? Mi volt az ön véleménye ebben a kérdésben?

DR. DRASKOVICS TIBOR volt igazságügyi és rendészeti miniszter: Természetesen
nagyon sok konzultáció folyt a minisztérium szakértőivel és a rendőrség vezetői, illetve a
minisztérium szakértői között. Több konzultáció folyt a részvételemmel is. Képviselő úr,
elnök úr nem specifikálta, hogy a gyülekezési jog mintegy 1000, valamennyiünk által jól
ismert problémája és mintegy 900 meg nem válaszolt kérdése közül melyikre gondol. A ’90
utáni magyar demokrácia szerintem a mai napig nem tudta megválaszolni azt, hogyan kell a
gyülekezési joghoz fűződő alapvető és mindenképpen védendő állampolgári jogot és más
polgárok jogait egymással értelmes módon, méltányosan összhangba hozni, kezelni. A
gyülekezési jog érvényesítésének valamennyi problémája, úgy gondolom, erre a kellően meg
nem válaszolt alapkérdésre vezethető vissza. Ezen folyt a gondolkodás már az én miniszteri
működésem előtt is, és azóta is. Hogy mennyire bonyolultak ezek a kérdések? Azt hiszem
mindenki előtt ismert az Alkotmánybíróság 2008 tavaszán hozott döntése, amely bizonyos
sarokpontokat végre megnyugtató módon rögzített. De jól ismerjük az egymásnak
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homlokegyenest ellentmondó bírói ítéleteket is a rendőrségnek a gyülekezési jog gyakorlására
hozott döntéseivel összefüggésben.

Amire én törekedtem miniszteri működésem során, és úgy látom, nyilvánvalóan
elfogulatlanul, hogy nem teljesen eredménytelenül, hogy legyenek nagyon világosak a
játékszabályok. A rendőrség számára, világos módon, alapvetően a törvény, meg a strasbourgi
ítéletek, meg az Alkotmánybíróság, meg az ezzel kapcsolatos bírói gyakorlat a maga
ellentmondásaival szabja ki ennek határait. És legyenek világosak a játékszabályok azok
számára is, akik a gyülekezési joggal élni vagy ne adj’ isten, visszaélni akarnak. Ezért egyik
első intézkedésem volt, hogy azt kértem, ami meg is valósult, és tudomásom szerint ebben a
minisztérium szakértői is közreműködtek, hogy állítson össze a rendőrség egy gyülekezési
kiskátét(?), ami nemcsak a gyülekezési törvényből, hanem sok más törvényből a releváns
szabályokat közérthető módon összefoglalja. És ennek alapján mindenki, aki gyülekezési
jogával akar élni, vagy ne adj’ isten, azt fontolgatja, hogy ezzel visszaél, az pontosan tudja,
hogy hol húzódnak a törvényes korlátai az alkotmány által védett gyülekezésnek, milyen
intézkedési lehetőségei vannak a rendőrségnek, és azok mikor állnak be.

Azt kértem továbbá, hogy váljék érdemibbé a rendőrség és a demonstrációkat
bejelentő szervezők közötti előzetes kommunikáció, ami nem egy törvény által szabályozott
eljárás, hanem a gyakorlat alakította ki. De úgy gondolom, praktikus gyakorlat volt, ahol a
biztosítás feltételeit tisztázni lehet. Ez érdeke a tisztességes demonstrációszervezőnek éppen
úgy, mint valamennyi állampolgárnak, hogy az érdemibb egyeztetés, dialógus keretében is
minél részletesebben tisztázódjanak a játékszabályok. Tisztázódjék többek között az, és ezt a
rendőrség emlékezetem szerint több esetben nyilvánosságra is hozta, hogy mi volt a bejelentés
tartalma, hová, mikor, milyen jellegű, milyen területet felölelő, milyen létszámot megmozgató
demonstrációt jelentett be a szervező. Tehát lehessen azt tudni, hogy ami ezen túl, emellett,
ezt meghaladóan történik, az nem az, amire a bejelentés vonatkozott. Ez megint csak azért
fontos, hogy mindenki tudhassa, hogy milyen keretek között történhet egy demonstráció, és
mikor lépik túl, akár szándékosan, akár szándék nélkül ezeket a kereteket.

Én úgy láttam egyébként, hogy 2006 őszétől kezdődően, amikor világos módon olyan
jelenségekkel szembesült nemcsak az ország általában, hanem egészen konkrétan a rendőrség,
amikkel korábban nem, attól kezdve mindenki, akinek ezzel dolga volt, demonstrálni
szándékozók, rendőrség, bíróság, nagyon sokat tanult, nagyon sok minden tisztázódott abból,
hogy hol húzódnak a gyülekezési jog határai, kinek mi a dolga, joga és kötelessége ezzel
kapcsolatban. És nem lehet véletlen, hogy a 2006 őszi, nagyon hektikus és mindenki
tapasztalatlanságát mutató demonstrációsorozat és az ezzel kapcsolatos rendőri fellépések
nyomán ez 2008-2009-re szabályozott keretek közé került, úgy gondolom. Nyilván ez is
messze van a tökéletestől. Ma sem tudunk még választ adni például arra a kérdésre, hogy
milyen hosszan tarthat egy demonstráció. Lehet 3 napig, 3 hétig, 3 hónapig vagy 3 évig
demonstrálni? Az, akinek a jogát sérti egy demonstráció, és sok ilyen van, aki nem tud
közlekedni, akinek az ablaka alatt zajonganak, aki nem tud lemenni a boltba, mert ott éppen
demonstrálnak, annak meddig kell tűrnie azt, hogy mások alkotmányos jogaikkal akarnak
élni? És ez csak egyike annak a nagyon sok kérdésnek, amire nincs igazán válasz.

Úgy gondolom, egy tisztázó folyamat ment itt végbe, elég sok kérdés világosabbá vált.
Nem véletlen, hogy nagyobb rendben, ha nem is teljes rendben zajlottak a demonstrációk,
különösen 2009-ben.

ELNÖK: Általánosságban beszéltünk erről a témakörről, de én két konkrét
gyülekezési joggal kapcsolatos területet szeretnék felvetni. Az egyik a spontán tüntetések
ügye. Valóban, körülbelül fél évig állt fenn az az állapot a miniszter úr hivatalba lépését
követően, amikor már ismert volt a strasbourgi gyakorlat a Bukta-ügyből, ami egyértelművé
tette, hogy a magyar szabályozás nincs összhangban a nemzetközi vállalásokkal. Ebben az
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esetben még volt egy olyan félreérthető országos főkapitányi tájékoztatás is, amit aztán a
minisztérium írt felül, és ami úgy foglalt állást, hogy a spontán rendezvényeknél, amíg az
erőszakos jelleg nem válik dominánssá, tehát amíg a tüntetésnek nincs erőszakos jellege,
addig feloszlatásra ne kerüljön sor. Ha jól tudom, ezt a minisztérium írta fölül. De ezt már
inkább kérdezni szeretném, hogy abban a fél évben, amíg ön miniszter volt, és nem volt meg
az Alkotmánybíróság döntése, ebben mi volt az ön álláspontja. Ez az egyik kérdésem a
gyülekezési jogról.

DR. DRASKOVICS TIBOR volt igazságügyi és rendészeti miniszter: Elvileg teljesen
világos, hogy a strasbourgi bíróság ítéletei közvetlenül kötelezőek a tagállamokra vagy az
egyezményben részes államokra. Ugyanakkor az is teljesen világos, hogy lényegében
elvárhatatlan jogalkalmazóktól, hogy egy strasbourgi ítéletet értelmes módon maguk
összevessenek hazai jogszabályokkal, és ebből a maguk számára egy követhető értelmezést
deriváljanak. Ez egy lehetetlen vállalkozás. Legalábbis én úgy gondolom, hogy az.

Amikor én hivatalba léptem, még egy darabig folytak a parlamenti pártok közötti
egyeztetések a gyülekezési törvény módosításáról. A strasbourgi ítélet hazai jogba történő
átültetésének, úgy gondolom, valamennyi jogász számára is nyilvánvalóan egyetlen korrekt
módja a gyülekezési törvény megfelelő módosítása. Erre akkor jó néhány kísérlet történt.
Azokban a javaslatcsomagokban – volt ebből egészen kicsi, meg egészen széles –, amit a
minisztérium szakértői, elősegítendő a pártok közötti tárgyalásokat, előkészítettek, ez minden
alkalommal a megoldandó kérdések között szerepelt. És hogy mi a megoldás iránya, az nem
lehetett kérdéses: a strasbourgi döntésnek megfelelően kellett volna ezt megoldani. Sajnálatos
módon nem jött létre konszenzus a parlamenti pártok között a gyülekezési törvény legkisebb
módosításában sem. Ezért volt nagy jelentőségű, és én magam nagyon örültem annak, hogy az
Alkotmánybíróság világossá tette, és részben átírta, részben értelmezte a gyülekezési törvényt,
s ha nem is teljeskörűen és egészen megnyugtatóan, de azért a dolog lényegét illetően
mégiscsak megoldotta ezt a problémát.

Azt, amire elnök úr utalt, hogy a rendőrségnek volt valami dokumentuma, ami átírásra
került volna, őszintén, ezt a részletet én nem ismerem.

ELNÖK: A rendőrség, az országos rendőrfőkapitány adott ki egy állásfoglalást, ami
még az alkotmánybírósági döntést megelőzően vonatkozott arra, hogy ők nem oszlatják fel a
tüntetéseket a strasbourgi döntésre hivatkozással akkor, ha azok nem válnak erőszakossá. Ezt
aztán visszavonták, és ezzel kapcsolatosan soha meg nem erősített hír volt, hogy azt a
minisztérium beavatkozására vonták vissza. Tehát ezzel kapcsolatosan kérdezem: volt ilyen
vagy nem volt ilyen?

DR. DRASKOVICS TIBOR volt igazságügyi és rendészeti miniszter: Magam nem
avatkoztam be ebbe az ügybe, nem is emlékszem erre a történetre.

ELNÖK: A következő kérdés a Kossuth térrel kapcsolatos. A Kossuth tér még
miniszter úr hivatali időszakában is tüntetések elől elzárt terület volt, legalábbis annak a
kordonnal körbevett része. Ezen belül a rendőrség azt a gyakorlatot alkalmazta, hogy nem
döntött a gyülekezési törvény szerint, hanem megállapította a hatásköre hiányát. Ezzel
kapcsolatosan miniszter úrnak volt-e állásfoglalása, van-e álláspontja, helyesnek tartja-e ezt a
gyakorlatot?

DR. DRASKOVICS TIBOR volt igazságügyi és rendészeti miniszter: Ezt, hogy a
rendőrség nem döntött, nem teljesen értem. Ha arra gondol elnök úr, ami a gyülekezési
törvény egyik, azt hiszem, kodifikációs hibájából eredő helyzet, nos, ez az egyik olyan tipikus
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esetkör, amikor a gyülekezési törvény nem ad választ az életben felmerülő problémákra.
Tudniillik elmondja a gyülekezési törvény, ezt mindnyájan jól ismerjük, hogy a békés
gyülekezés alapvető jog, és ezzel kapcsolatban a hatóságnak nem lehet más dolga, mint a
tudomásulvétel. Meg elmondja azt, hogy milyen esetben lehet megtiltani a rendezvényt, de
világos, hogy a megtiltási esetek nem fedik le mindazokat a lehetséges eseteket, amikor
egyébként a demonstráció ilyen vagy olyan okból – szándékosan fogalmazok ilyen
pontatlanul – nincs rendben.

Mondok egy nagyon világos példát. Amikor egyértelműnek tűnik a rendőrség számára
– és ez nyilván bíróság előtt persze vitatható lehet –, hogy nem lesz békés jellegű a
demonstráció, bűncselekmény elkövetésére is irányulhat, mi a gyülekezési törvény szerinti
megoldása ennek a dilemmának? Erre nincs világos válasz a gyülekezési törvényben. Ezért
alakította ki a rendőrség – és nem tudom, ez válasz-e a képviselő úr kérdésére vagy sem – azt
a gyakorlatot, amely bizonyosan vitatható, de úgy gondolom, nem teljesen alaptalan: hogy
megállapítja, hogy tudomásul venni nem tudja, mert megítélése szerint nem fér bele a
tudomásul veendő körbe, ugyanakkor a tiltott körbe sem tartozik bele. Ezért – voltak ilyen
esetek – megállapította a hatáskörének hiányát, és ilyen alapon nem döntött. Tehát nem
elfektette az ügyeket – gondolom, képviselő úr sem erre gondol –, hanem megfelelő döntést
hozott, amelynek a tartalma nyilván persze vitatható.

ELNÖK: Ezzel kapcsolatosan akartam csak kérdezni, hogy van-e joga a gyülekezési
törvény szerint erre a rendőrségnek. Mert szerintem nincs.

DR. DRASKOVICS TIBOR volt igazságügyi és rendészeti miniszter: Más jogászok –
és bizonyára ismeri az ezzel kapcsolatos publikációkat elnök úr – széles körben úgy foglaltak
állást, hogy igen. Egyébként minden államigazgatási szerv – ezt csak így zárójelben mondom
– kerülhet olyan helyzetbe, hogy megállapítja a hatáskörének hiányát, ha éppen nincs neki.
Tehát ez nem egy abszurd dolog.

ELNÖK: Világos, csak a törvény odatelepít egy hatáskört; tehát Budapest területén a
BRFK az, aki a tüntetések tudomásulvételére, illetve megtiltására jogosult. Ők nem ebből a
két lehetőségből választottak – igazából csak az egyik választás, hiszen a tudomásulvétel
semmilyen pozitív, tevőleges aktust nem igényel –, hanem ők egy harmadikat kerestek.
Ráadásul, és szerintem ez ezért aggályos, mert ebben az esetben az olyan típusú jogorvoslatot,
ami még a jogsérelem bekövetkeztét megelőzően orvosolná a jogsértést, kizárták.

DR. DRASKOVICS TIBOR volt igazságügyi és rendészeti miniszter: A rendőrség
szándéka bizonyosan nem arra irányult, hogy ilyen kerülő úton nehezítse meg a
jogérvényesítést. Úgy gondolom, ez a helyzet, amelynek tekintetében egy ponton biztosan
egyetértünk elnök úrral, hogy egy jogállamban nagyon nem jó az, ha az alapvető jogok
gyakorlása tekintetében a törvény olyan mértékben bizonytalan, vagy más kifejezéssel: olyan
szófukar, hogy ez a jogalkalmazást adott esetben szinte megbénítja, ez biztosan nem jó. Ezt
kellett volna a gyülekezési törvény megfelelő kiegészítésével orvosolni, amire a politikai
egyetértés hiányában nem került sor. Ez biztosan nem jó.

ELNÖK: Még egy témakörben szeretném kérdezni. Miniszter úr hivatali idejére esett
az is, amikor rendőrökkel szemben tömegesen hoztak úgy felmentő határozatokat a 2006. őszi
rendőri erőszakból következő ügyekben, hogy a bírák ki is mondták az ítéletükben, hogy a
rendőrök nyilvánvalóan hazudtak; ők használták ezt a kifejezést. Miniszter úrnak mi volt a
véleménye ezekről az ügyekről, illetőleg ezekről az ítéletekről? Nem a konkrét ítéletet kérem,
hogy kommentálja, hanem egyáltalán azt a helyzetet, amivel egyébként már valóban régebben
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is lehetett szembesülni, csak nem ilyen tömeges számban – mert talán nem volt ilyen tömeges
rendőri erőszak, mint 2006 őszén –, hogy a rendőrök tanúvallomásai megkérdőjelezhetőek
voltak, vagy megkérdőjelezhetetlenül, nyilvánvalóan hazudtak.

DR. DRASKOVICS TIBOR volt igazságügyi és rendészeti miniszter: Kicsit
messzebbről kezdeném, ha megengedik. Van egy jogállami alaptétel: aki bűncselekményt
követ el, legyen rendőr vagy nem rendőr, annak ezért értelemszerűen a bűncselekmény
elkövetésekor hatályban volt törvényeknek megfelelően felelnie kell. Az egész
igazságszolgáltatási apparátusnak az a dolga, hogy ezt az elvet érvényre juttassa. Ez 2006
őszén éppen úgy érvényes, és érvényes kellett vagy kellett volna hogy legyen, mint előtte,
meg mint utána. Következésképpen aki a 2006. őszi eseményekben megsértette a törvényt,
akár úgy, hogy rendőrre támadt, akár úgy, hogy rendőr az indokolt mértéket meghaladóan
vagy adott esetben indokolatlanul alkalmazott kényszerintézkedést, neki azért felelnie kell.
Hozzáteszem, a társadalom erkölcsi mércéje tekintetében a rendőrrel szemben még magasabb
is – helyesen – a követelmény, hiszen a kezében hatalom van meg kényszerítő eszköz, a
polgár kezében meg ilyen értelemszerűen nincs.

Én magam magánemberként is, jogászként is, miniszterként is mindig azon az
állásponton voltam, hogy a demonstrációkkal kapcsolatban történt bűncselekményeket
ugyanolyan alapossággal kell kivizsgálni, mint minden más bűncselekményt, a felelősséget
meg kell állapítani, a megfelelő szankciót pedig érvényesíteni kell. Ez, mondom, vonatkozik
demonstrálóra, rendőrre egyformán.

Ami azt a kérdést illeti, hogy megfelelően történt-e a törvénysértő vagy egyes
álláspontok szerint törvényt sértő rendőrök felelősségre vonása, azért tartózkodnék a
nyilatkozattól, mert magánemberként persze erről lehet véleményem, de miniszterként
azonban más hatalmi ágak működésébe igencsak aggályos lenne akár még ilyen direkt
véleményalkotással is beavatkozni. Az albizottság tagjai pontosan tisztában vannak azzal,
hogy a rendőrök által elkövetett bűncselekmények tekintetében kizárólag az ügyészségnek
van nyomozati jogköre, szemben általában a bűncselekmények túlnyomó többségével.
Következésképpen a rendőrségnek, illetve a rendőrséget felügyelő miniszternek ezekben az
ügyekben semmifajta hatásköre nincs. Sőt, továbbmegyek. Ha bármifajta intézkedést vagy
nyomásgyakorlást akár erkölcsileg megmagyarázhatóan a miniszter, a minisztérium vagy az
országos rendőrfőkapitány tett volna, az a tanúk befolyásolására irányuló, a büntetőjogban
meglehetősen súlyosan minősülő cselekménynek is lett volna tekinthető.

Azt pedig, hogy bírák az ítélet indoklásában vagy azon kívül minősítették az egyes
eljárásokban tanúként vagy más módon meghallgatott rendőrök magatartását, azért
furcsállom, mert nem tudok arról, hogy eleget tettek volna annak a törvényből következő
feljelentési kötelezettségüknek, ami a hamis tanúzás esetén előírja számukra a megfelelő
lépések megtételét. Lehet, hogy ez megtörtént, csak én nem tudom. De ha ilyen nem történt
meg, akkor őszintén nem értem, hogy milyen minőségben nyilatkoztak ezek a bírák. Én
magam egyébként nem mernék olyan véleményt megfogalmazni, ami bárki más bűnösségéről
kétséget kizáróan nyilatkozik addig, amíg ezt bíróság jogerősen meg nem állapította.

ELNÖK: Kommentárként csak annyit, hogy ez egy olyan kérdés, amiben, bár nem
biztos, hogy nagyon sok ilyen lesz, teljesen egyetértünk. Ha jól emlékszem, ebben a
kérdésben már korábban hallottam miniszter úr álláspontját, hogy való igaz, könnyű azt
ítéletekben megfogalmazni az indokolásban a bírák által, hogy a rendőrök hazudtak, de ha ezt
valaki megfogalmazza, akkor nyilvánvaló, hogy a rendőr bűncselekményt is követett el,
ebben az esetben pedig feljelentési kötelezettsége van. Ráadásul amíg az ítélet nem jogerős,
csak a bíró teheti meg ezt a feljelentést.

Varga képviselő úr!
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VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Miniszter Úr! Elnézést kérek, kicsit személyes kérdésem
lesz, és jóval előrébb megyek, mint eddig. Hogyan lett ön rendőrminiszter? Önt
világéletünkben úgy ismertük, mint pénzügyi szakembert. Mindig a Pénzügyminisztériumban
dolgozott, pénzügyminiszter is volt. Derült égből villámcsapásként jött, hogy Draskovics lett
a rendőrminiszter, igazságügyi és rendészeti miniszter. Ön olyan erős embere volt a
rendszernek, név szerint Gyurcsány Ferencnek, aki úgy gondolta, hogy ebben a helyzetben
most egy erős ember kell, vagy pedig már túl volt az egész a nehezén, és nem kellett egy
rendőrszakértő miniszternek? Hogyan értékeli ezt? Ha azt mondja, hogy nem válaszol erre,
azt is tudomásul veszem.

DR. DRASKOVICS TIBOR volt igazságügyi és rendészeti miniszter: Köszönöm
képviselő úr utolsó fél mondatát. Nem akarok nem válaszolni, csak így könnyebb azt
mondanom, hogy mindnyájan tudjuk, hogy természetesen ez az albizottság feladatkörét
messze meghaladó kérdés. Ráadásul képviselő úr azt kéri tőlem, mondjam el a véleményemet
arról, hogy vajon a miniszterelnök mit gondolt akkor, amikor engem igazságügyi és
rendészeti miniszterré javasolt kinevezni. Hát ez így meglehetősen bonyolult kérdés. A dolog
érdemét illetően, már hogy mit gondolt a miniszterelnök, nem is mernék feltételezésekbe
bocsátkozni.

Egyetlen megjegyzést azért mégis hadd tegyek. Az igazságügyi és rendészeti miniszter
nem rendőrminiszter. Az igazságügyi és rendészeti miniszternek abban a kormányzati
konstrukcióban, hozzáteszem a belügyminiszternek ma is, a mai kormányzati konstrukcióban,
a feladat- és hatásköre lényegesen tágabb, mint a rendőrséggel kapcsolatos miniszteri
hatáskörök gyakorlása. Úgy gondolom, hogy a nem rendőrséggel összefüggő kérdésekben az
én előéletem meglehetősen sok tapasztalatot tartalmazott, különösen a 2006-2008-as
időszakban. Ami pedig a rendőrséggel kapcsolatos szükséges vagy kevésbé szükséges
miniszteri tapasztalatot illeti. Az a konstrukció, ami 1990-ben a rendőrség tekintetében
kialakult, és ami egyike a fejlett demokráciákban alkalmazott modelleknek, többféle modell
van, mint jól tudjuk, arra épült, hogy a rendőrséget egy, a minisztériumon kívül lévő, jelentős
relatív autonómiával rendelkező országos rendőrfőkapitány, aki definíciószerűen rendőrségi
szakértő, irányítja. A miniszter közvetlenül nem irányítja ebben a konstrukcióban a rendőrség
működését. Ettől még persze föltehető az a kérdés, hogy mennyi, milyen mélységű és milyen
jellegű rendészeti tapasztalat célszerű, amivel egy rendészetet felügyelő miniszter
rendelkezik.

Ha most egy gondolatkísérletbe bocsátkozom, hogy ha akkor lett volna egy olyan
minisztérium, amelynek fő funkciója a rendőrség felügyelete és irányítása, és a miniszterelnök
arra kért volna föl, akkor illő tisztelettel visszautasítottam volna ezt a felkérést, mert akkor a
feladatok zöme olyan lett volna, amihez nyilvánvalóan korábbi tapasztalattal nem
rendelkeztem. De 2008 februárjában nem ilyen kormányzati konstrukció volt. (Varga László:
Köszönöm.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Wittner képviselő asszony!

WITTNER MÁRIA (Fidesz): Az előző kérdéshez egy gondolat. Azt tudjuk, hogy a
Gyurcsány-kormányban univerzális miniszterek voltak, akiket ide-odarakosgattak a
sakktáblán. Egy dolgot szeretnék öntől megkérdezni. Tudja-e, hogy a Molotov-koktélt hogyan
állítják össze? Miből?

DR. DRASKOVICS TIBOR volt igazságügyi és rendészeti miniszter: Nem.
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WITTNER MÁRIA (Fidesz): Nem? Csak azért kérdezem, mert én úgy tudom, hogy a
Molotov-koktél benzintől robban be, és nem gázolajtól. Ugyanis szó volt arról, hogy a
Molotov-koktélt dobtak be, és nem robbant föl, az a szerencse. Hát, gázolajtól nem is fog.
Köszönöm.

ELNÖK: Gaudi képviselő úr kért szót. Parancsoljon!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Üdvözlöm, Draskovics úr. Legutóbb még más
pozícióban találkoztunk, ön akkor miniszter volt, én jogvédő. Most is jogvédő vagyok, és
ebben a minőségemben nem tudom elhallgatni azt az érzésemet, amit most itt elkapott.
Amennyiben most a közvélemény az egész, 2010-et megelőző 8 év, de leginkább az ön
időszakának az emberi jogi tanulságait le szeretné vonni, akkor abba a teljesen téves képzetbe
kerülne, hogy minden rendben volt. Ezzel ellentétben jogvédők és nagyon sokan mások is
egybehangzóan megállapították, hogy nem volt így. Mind a jogalkotás, mind a jogalkalmazás
eszközrendszerével a politikai ellenállókat igyekeztek kiszorítani, szankciókkal, hátrányokkal
sújtani. Néhány csomópontban kérdéseket szeretnék föltenni, remélem, hogy akkor tudunk
konkrét témákban is kicsit elbeszélgetni.

Az első kérdésem azzal kapcsolatos, hogy 2006 őszének a szomorú, véres tanulsága az
volt, hogy a jogsértetteknek jóvátételt kellett volna fizetni. A gyakorlat azt mutatta, hogy a
jogvédő szervezetek, többek között a Nemzeti Jogvédő Alapítvány, amelyet akkor is, most is
képviselek, nagyon sok ilyen áldozat mellé odaállt, és megindította a kártérítési pereket, majd
hat jogerős ítéletet el is értünk 2009 elejére. Azt tapasztaltuk, hogy igazából az állam részéről,
mégpedig a rendőri szerveket irányító miniszter részéről, jelesül az ön részéről nem
találkoztunk olyan hozzáállással, szándékkal, hogy ezeket a kártérítéseket ne kelljen ezeknek
a meghurcolt, szerencsétlen károsultaknak sok-sok éves… – mint tudjuk, a bírósági
gyakorlatban nagyon hosszú ideig tart egy ilyen eljárás, főleg a Fővárosi Bíróságon, csak a
nyilvánosság számára mondom, egy tárgyalási időköz körülbelül egy év átlagosan.
Gondoljunk bele, hogy egy szerencsétlen embernek, akit 2006 őszén a rendőrök megtapostak,
megvertek, majd fogdába csuktak, és utóbb felmentettek és ő kártérítést igényelt, bizony neki
egy két-három éves, nagyon kemény eljárást kellene végigcsinálni, ahol neki személyesen kell
tanúságot tenni arról, hogy hogyan alázták meg, hogyan rugdosták meg, egyáltalán hogyan
kínozták.

A kérdésem az, hogy miután megszülettek ezek a jogerős ítéletek, miért nem tett
hatékonyabb lépéseket. Egyáltalán tett-e, és ha igen, akkor milyet? És miért nem voltak azok
a lépések elegendők arra, hogy ezek a kártérítések peren kívül kifizetésre kerüljenek; különös
tekintettel arra is, hogy az ENSZ Kínzás Elleni Bizottsága 2006 novemberében egyértelműen
és világosan rögzítette, hogy az ilyen kirívó rendőri jogsértések esetén az államnak helyt kell
állnia peren kívül is, hogy minél hamarabb a jogsértettek jóvátételt kapjanak.

DR. DRASKOVICS TIBOR volt igazságügyi és rendészeti miniszter: Azt hiszem,
sokszor kiderült, hogy a világot alapvetően másképp látjuk, mint képviselő úr; ebben nincs
semmi baj persze. Ebben a dologban, amit most fölhozott, minden látszat ellenére a
véleményünk nem különbözik olyan nagyon, legalábbis ami a kérdés kicsit általánosabb
megítélését illeti.

Úgy gondolom, és ez még független a 2006. őszi eseményektől, hogy az a
szabályozás, amely ma az állam által büntetőeljárás keretében vagy ahhoz kapcsolódóan
okozott joghátrányok miatti kárpótlásra vonatkozik, az nem jó. Mondom, nem 2006 őszéről
beszélünk – általában. Ez ugyanis, és itt a büntetőeljárási törvény az alapvető jogszabály,
kötelező bírósági útra tereli az igényérvényesítést.
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Itt a kártalanításra gondol, ugye, miniszter úr,
az az előzetes letartóztatás miatt jóvátétel. Én azokról az esetekről beszélek, amikor a
rendőrség okoz emberi méltóságban vagy testi épségben esett kárt.

DR. DRASKOVICS TIBOR volt igazságügyi és rendészeti miniszter: Majd erre is
szeretnék kitérni. Abban a körben tehát, amire én először utaltam, kötelező bírósági útra
terelés van. Megmondom őszintén, szerintem is, ez sincs rendben. Ráadásul, ha ennek a
mélyére ásunk, és képviselő úr nyilván ügyvédként is meg különböző társadalmi
szerveződések vezetőjeként ezt a gyakorlatot nálam sokkal jobban ismeri, egy csomó, nem
igazán megválaszolt kérdés van: mit is kell megtéríteni, és milyen bizonyításra van szükség?
A vagyoni kárt, nem vagyoni kárt, annak a mértékét hogyan és mint lehet jól definiálni? Ezek
a dolgok nincsenek rendben, és nem kell arra gondolni, hogy csak egy olyan kiélezett
helyzetben, mint 2006 ősze jelenthet ez problémát. Büntetőeljárások során nemegyszer
előfordul, hogy emberekkel szemben, mondjuk, előzetes letartóztatást kezdeményez
rendőrség, ügyészség, bíróság megállapítja, a jogszabályok teljes betartásával, majd végül a
bírói ítélet ezzel érdemben ellentétes, mert megállapítja, hogy az nem bűncselekmény volt
vagy más követte el. Tehát úgy gondolom, itt van egy szabályozási probléma. Az igazán jó
megoldás az lenne, ha az állam valamelyik intézménye jogot kapna arra, hogy ilyenkor ezt
nagyon gyorsan, nyilván törvényi korlátok között rendezze. Ha ezzel az ajánlattal az érintett
nem ért egyet, csak akkor kerülne bíróság elé a dolog.

A másik kérdés a büntetőeljáráson kívül okozott sérelmek miatti kártérítés, kárpótlás
kérdése. Ez a polgári törvénykönyvnek a szerződésen kívül okozott kár miatti kártérítési
szabályai szerint bonyolódik, ha jól emlékszem; illetve bizonyos esetekben még az
államigazgatási jogkörben okozott kár is felmerülhet. Nos, itt az jelenti az alapvető problémát,
hogy miközben érvényesül az a polgári jogi alapelv, hogy akinek kárt okoztak, annak a kárát
meg kell téríteni, hogy ilyen nagyon leegyszerűsítetten fogalmazzak, azon intézmények
számára, amelyek kártérítésre kötelezettek, az államháztartásra vonatkozó szabályok nem
engedik azt meg, hozzáteszem, általában helyesen, hogy lényegében tetszésük szerint
egyezkedjenek. Hiszen itt általában alkalmazottak vagy szolgálati viszonyban állók, tehát a
Ptk. értelmében alkalmazottnak minősülő személyek okozták közvetlenül a kárt. Mert akkor
ki tudja, hogy milyen kifizetésekre kerülhetne sor, ki tudja, hogy milyen egyezségek alapján.
Még mindig nem 2006 őszéről beszélünk, félreértés ne essék!

Ami 2006 őszét illeti, az első lépéseim egyikeként, miután átvettem az igazságügyi és
rendészeti miniszteri tisztséget, tájékoztatást kértem a minisztérium illetékes részlegétől arról,
hogy milyen eljárások vannak folyamatban, és milyen magatartást tanúsít az „állam”,
mondom ezt idézőjelben. És azért kell ezt idézőjelben mondani, mert a hatályos jogszabályok
szerint nem az állam az, aki perben áll, hanem egyes költségvetési intézmények. Ennek azért
van jelentősége, mert ez is a mai szabályozás egyik anomáliája. A magam részéről nem
tartom normálisnak azt, hogy ha valakinek a magyar rendőrség okoz kárt, akkor az illetőnek
nyomoznia kelljen azt, hogy a rendőrség melyik költségvetési szerve az, amelyet adott
esetben perbe kell hívnia azért, hogy kártérítési igényét érvényesíteni tudja. De ebből a mai
szabályozási helyzetből legalább két dolog következik. Az egyik, hogy érvényesülnek az
államháztartási törvénynek a kifizetésekre vonatkozó szabályai; másrészt nemigen van
hatásköre senkinek utasítást adni arra, hogy hogyan járjanak el ezekben a perekben vagy a
peren kívüli esetleges megegyezés tekintetében.

Megmondom őszintén, ezt némi csalódottsággal vettem annak idején tudomásul. Azt
kértem a munkatársaimtól, hogy a törvényes kereteket nem érintve, törekedjenek arra, hogy a
rendőrség különböző intézményei egymással összehangolt, azonos magatartást képviseljenek
ezekben a perekben. Az sem normális dolog, hogy az egyik megyei rendőr-főkapitányság,
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merthogy az ő emberei vettek részt valamelyik demonstráció biztosításában, vagy éppen a
Készenléti Rendőrség más álláspontot foglal el hasonló tényállás mellett; illetve, ahol az
érintettek, mármint a kárt szenvedettek igénye nagyjából egybeesik a korábbi bírói
gyakorlatban megítélt kártérítési összegekkel, ott törekedjenek – de ennél többet a hatályos
szabályok szerint a miniszter nem mondhat – a peren kívüli egyezségre. Amennyire én tudom,
az érintettek igénye, és erkölcsileg meg emberileg ez bizonyosan megérthető, hát,
meglehetősen széles skálán ingadozott. Volt, akinek az igénye belesimult abba, amit a
bíróságok általában meg szoktak ítélni; hozzáteszem, ez is meglehetősen ingadozó, és
bíróságok között jelentős eltérések voltak.

De ha akkor ez jelentősen eltért, mint ahogy az esetek többségében ez így történt, úgy
gondolom, teljesen érthető a hatáskörrel rendelkező állami alkalmazottak magatartása, hogy
nem vállalták azt a felelősséget, hogy lényegesen több pénz kifizetéséről rendelkeznek, mint
amit a bíróság ilyen ügyekben meg szokott ítélni, és azt mondták, hogy döntsön a bíróság.
Abban is egyetértünk, képviselő úr, a közöttünk fennálló nyilván nagyon jelentős
nézetkülönbségek ellenére is, hogy nem normális, hogy ezek az ügyek ilyen sokáig
elhúzódnak. Hozzáteszem, az sem normális, ahogy más ügyek elhúzódnak nagyon sokáig a
magyar bíróságokon. Én mindenesetre ajánlom, hogy az igazságügyi kormányzat vegye elő

ezt a kérdést. Mondom, 2006 őszétől függetlenül is. Én magam egyébként ennek az egész,
meglehetősen bonyolult jogi problémának az áttekintésére még hivatali időmben kértem
kollégáimat, és egy ilyen munka el is indult, mert ezt jó lenne rendezni. Tudva persze, hogy
ez nagyon sok, hatalmi ágak közötti elválasztás és esetleges átfedés alkotmányos és elvi
kérdéseit is felveti. Ezzel együtt a kialakult helyzetben szerintem változtatni kéne.

Ami a dolog morális megítélését illeti, ne menjünk el emellett szó nélkül.
Meggyőződésem, hogy mindazok, akik sérülést vagy más módon kárt szenvedtek, legyenek
ők civilek vagy rendőrök, egyrészt jogosultak az állam morális bocsánatkérésére(?),
megkövetésére(?), másrészt jogosultak arra, hogy minden kárukat tisztességesen megtérítsék.
Természetesen, aki bűncselekményt követett el vagy más módon érdemben közrejátszott
abban, hogy ilyen helyzetbe került, ott nyilván a megítélés sokkal differenciáltabb kell hogy
legyen.

ELNÖK: Köszönöm. Gaudi képviselő úr!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Igen, erre szeretnék közben reflektálni.
Kérném miniszter urat, hogy ha lehetősége van rá, akár keresse elő azokat az iratokat,
amelyekkel tudja igazolni állítását, amely szerint kezdeményezte azt a lépést a rendőri
szerveknél, akár az országos rendőrfőkapitánynál. Egyedi ügyekben végül is adhat utasítást, a
rendőrségi törvény erről elég világosan fogalmaz. Azt viszont tapasztalatból, jogvédőként el
kell mondjam, hogy a rendőri szervek abszolút nem összehangoltan és egy irányban jártak el.
Sőt! A kártérítési perekben, szinte bohózatba illő módon egymásra tolták át a felelősséget,
egymásra mutogattak. A BRFK azt mondta, hogy a Készenléti Rendőrség vagy a Rebisz
utasítását hajtották végre, és fordítva. A kártérítésekkel kapcsolatos önkéntes helytállás
ügyében a Készenléti Rendőrséget kivéve a többi rendőri szerv szinte teljesen elzárkózott
ettől.

Azt viszont mindenképpen cáfolnom kell, hogy ez egy bizonytalan jogterület, nem
tudjuk, hogyan kell bizonyítani, milyen károkat kell megtéríteni. Abszolút kialakult
joggyakorlat alakult ki. Elég lett volna tanulmányozni a Nemzeti Jogvédő Alapítvány által vitt
ügyeket, korábban az Erzsébet téri, a Kvassay hídi kártérítési ügyet, ezekben nagyon
kikristályosodott az a mérték, az a jogalapi rendszer, hogy egy tüntetés kapcsán meghurcolt
személyt vagy éppenséggel rendőr által megvert személyt milyen jogcímeken és milyen
mértékben lehet jóvátételben részesíteni. Azzal viszont egyetértek, hogy az egyablakos
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rendszer hiánya okozta a legtöbb problémát. Ebben szintén örülnék, ha tudna megjelölni
olyan okiratot, amiben az erre vonatkozó előterjesztéseket megtették, vagy legalább
megjelölné azt, hogy kit bízott meg annak idején ezzel, és akkor, gondolom, ez a
minisztériumban megtalálható lesz.

Továbblépnék egy másik területre, mégpedig a legkritikusabbra, az alapjog
gyakorlásának területére. Már volt szó erről, a gyülekezési jogról, de inkább elméleti
jelleggel. Most viszont gyakorlati példákat villantanék fel. Az ön minisztersége alatt, ahogy
most összeszámoltam, a civil nemzeti jogvédők, az ombudsman illetőleg a Független
Rendészeti Panasztestület vizsgálatai alapján legalább 6 olyan jelentősebb tüntetés volt,
amellyel kapcsolatban elég komoly jogsértéseket követtek el a rendőri szervek. Nyilván nem
azt mondom, hogy mindenért ön felel, félreértés ne essék, csak kétségkívül az ön miniszteri
időszaka alatt történt ez. Itt már meghallgattuk ma Tóth Gábor és Bencze József urakat, akik
többé-kevésbé próbáltak magyarázattal szolgálni, de azért semmiképpen nem lehet azt
summázni, hogy itt tulajdonképpen minden rendben volt alapvetően. Nem lőttek ki szemeket,
azonosító jelvények voltak, nagyjából minden rendben volt. Ezzel szemben a tendenciák azok
voltak, hogy a kritikus és kemény kormányellenes tüntetések kapcsán típusosan előfordultak
önkényes igazoltatások, önkényes előállítások, kordonozások, akár még feloszlatások is.
Kiemelek egy-két jelentősebb ügyet, és kérdezném is az ön véleményét, hogy ennyi év után
most hogyan minősíti ezeket.

Mondjuk itt volt a 2008. április 11-ei Clark Ádám téri tüntetés esete, amelyet a
bejelentést követően, de még a megtartás előtt oszlattak fel úgy, hogy ráadásul nem engedték
elvonulni a helyszínről az embereket, nem adtak megfelelő időt rá, 51 embert előállítottak,
többek között Budaházy Györgyöt is, Gonda Lászlót is, és utóbb végül is néhány kivétellel
felmentették mindannyiukat felmentették. A bíróság jogerős döntéseiben elmarasztalta a
rendőrséget, sőt, a Független Rendészeti Panasztestület is helyt adott a panaszoknak. Sőt, az
állampolgári jogok országgyűlési biztosa is azt mondta, hogy ez helytelen intézkedéssorozat
volt.

Aztán még itt volt 2008. október 23-a, amikor két bejelentett tüntetési helyszín között
átvonuló tüntetőket a Markó utcában a rendőrség önkényesen körbevette, ott személyes
szabadságuktól megfosztotta, majd néhány embert előállított. Többek között megint csak
Budaházy Györgyöt, akivel szemben itt is megszüntették az eljárást utóbb, és a jogvédők
fellépésére szabadultak ki az emberek igazából. Ezt a jelenséget már az ombudsman súlyos
kritikával illette már itt is, hiszen nemzeti jelképeket használó embereket tömegesen zaklatva
igazoltattak folyamatosan, a tüntetés helyszínén, annak környékén, akár onnét távoztában is,
2-3 kilométeres távolságra.

Itt volt a 2009. március 15-e, ahol megint csak kirívó jogsértéssorozat történt. A
Bazilikánál, a tüntetést helyszínén oszlatták az embereket lényegében, a kordonon belül, majd
nem engedték őket elvonulni. Miután sikerült őket jogvédőket kiszabadítani, minket,
jogvédőket is az elvonuló emberekkel együtt rendőri támadás ért, ami miatt a rendőrség helyt
adott a panaszunknak, és a rendészeti testület is elítélte a rendőrséget.

Aztán 2009. július 4-e, amit talán még kiemelnék, ez az ominózus szimpátiatüntetés a
Gárda és a politikai foglyok mellett. A békés ülő tüntetést a rendőrség annak ellenére
számolta fel erőszakosan, hogy békés jellegét az ombudsman jelentése szerint sem vesztette el
a tüntetés, mégis 216 embert, többek között Vona Gábort, a Jobbik Magyarországért
Mozgalom elnökét előállították. Tehát a mérleg közel sem olyan kedvező. Az Erzsébet téri
ügyben már számos felmentő ítélet született, olyan gárdisták vonatkozásában, akiket
szabálysértés gyanújával állítottak innen elő.

Kérdezem tehát összességében, hogy ha lehet, akár térjen is ki az konkrét ügyekre, és
úgy általában is azért, ennyi év után minősítse vagy értékelje a rendőrség ehhez hasonló
ügyekben tanúsított munkáját.
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DR. DRASKOVICS TIBOR volt igazságügyi és rendészeti miniszter: Ha valaki
bármiről a világban, pláne egy országban zajló politikai küzdelem hatósági és emberi jogi
vonatkozásairól azt mondja, hogy bármikor is tökéletesen rendben voltak, biztos, hogy téved.
És akkor még finoman szóltunk. Hát mikor mi lenne tökéletesen rendben? Bizonyosan a
demonstrációkkal kapcsolatos rendőri magatartásban is nem kevés hibát, javítanivalót, adott
esetben jogszabálysértést is lehetett találni.

Amit én fontosnak tartok, hogy 2006 őszétől kezdődően folyamatosan, és szeretném
magamat azzal áltatni, hogy miniszteri időszakomban felgyorsuló módon, a rendőrség kezdte
megtanulni, hogyan kell kezelni ezeket a demonstrációkat. És én most nemcsak arra a
vonatkozásra gondolok, amire képviselő úr bizonyosan, hogy a tüntetések tudomásul vétele,
az állampolgári jogok demonstrációk kezelése során történő tiszteletben tartása rendben volt-
e, hanem hogy a törvények betartatása, más állampolgárok jogainak védelme megfelelően
történt-e.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Elnézést kérek, arra is térjen már ki, bocsánat,
elfelejtettem mondani, hogy itt valóban helyes, köszönöm, hogy említette, hogy önkritikát is
gyakoroljak, hogy a tüntetések tudomásulvétele tekintetében is voltak komoly jogsértések.
Kettős mércét alkalmaztak. Például konkrétan majd kérem, adjon magyarázatot arra, hogy ön
miért gondolta azt, hogy miniszterként felül kell bírálnia a budapesti rendőrfőkapitány azon
döntését, amellyel a melegfelvonulást 2008-ban megtiltotta közlekedési okokra hivatkozva,
utóbb jóváhagyták; majd ugyanezen időszakban, nem sokkal később, ugyanezen útvonalon
már a Jobbik hasonló vonulásos rendezvényét már közlekedési okokra hivatkozva viszont
megtiltották.

DR. DRASKOVICS TIBOR volt igazságügyi és rendészeti miniszter: Úgy gondolom,
hogy a rendőrség ebben az időszakban felszerelésében, kiképzésében, vezetésében és morális
alapállásában is nagyon sokat fejlődött. És ez látszik abban is, hogy eredményesebben és
nagyobb közmegelégedésre tudta kezelni ezeket a demonstrációkat.

A mércénk valószínűleg nem azonos. Az én mércémnek része az, hogy egy
békétlenségbe forduló demonstrációt követően szétvernek-e tűzcsapokat a rendőrség által
feloszlatott korábbi demonstráció résztvevői, vagy sem. Ha nem, akkor az egy eredmény. Ha
szétverik a tűzcsapokat, akkor a rendőrség, bár látszólag adott esetben valamennyi
állampolgári jogot tiszteletben tartott, szerintem mégsem, mert mintegy kétmillió polgárnak
fűződik ahhoz érdeke, hogy a tűzcsapok működőképesek legyenek.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Bocsánat, a tüntetés betiltása kapcsán a
várható tűzcsapszétverés mint szempont jelent meg ezek szerint? Tehát hogy a
melegfelvonulásnál nem várható a tűzcsapok szétverése…?

DR. DRASKOVICS TIBOR volt igazságügyi és rendészeti miniszter: Képviselő úr,
ön pontosan tudja, hogy nem a demonstrációk tudomásulvételéről beszéltem most, tehát nem
érdemes kiforgatni a szavaimat.

Ami a konkrét demonstrációkat illeti, anélkül, hogy minden részletre emlékeznék,
csak megpróbálom fölidézni: a 2008. tavaszi, talán április valahányadikát említett, ha jól
emlékszem, az volt az a demonstráció, ahol a demonstráció szervezői tízpercenként faxon
próbáltak újabb és újabb demonstrációkat bejelenteni. Kérdezem én valamennyiünktől:
elvárható-e a köztársaság rendőrségétől, hogy minden tekintetben utólagos értékeléseknek
megfelelően járjon el egy ilyen, nyilvánvalóan a jogszabály megkerülésére irányuló, sohasem
tapasztalt gyakorlattal szemben? Szerintem nem várható el.
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Válaszolhatok erre? Merthogy ez most költői
kérdés, vagy…

ELNÖK: Majd később; most a miniszteri választ hallgatjuk. Parancsoljon!

DR. DRASKOVICS TIBOR volt igazságügyi és rendészeti miniszter: Köszönöm
szépen. Ha mondjuk, 2008. október 23-áról beszélünk, nekem két mozzanat jut az eszembe.
Az a sikeres rendőrségi akció, ami nagyon súlyos terrorcselekmény elkövetésére alkalmas
bombákat fedezett fel egy gépkocsi csomagtartójában, meg hogy azoknál a békés
demonstrálóknál – és ha tévednék, és nem ugyanarra a történetre gondolunk, akkor elnézést
kérek –, akik állítólag békésen egyik helyről a másikra vonultak, amikor a rendőrség kilátásba
helyezte a ruházat és a táskák átvizsgálását, akkor ötvenvalahány Molotov-koktél maradt a
helyszínen. Ha ugyanarra a demonstrációra gondolunk, akkor én úgy gondolom, nagyon
helyes lépés volt a rendőrség részéről, hogy megakadályozta, hogy ezt az ötvenvalahány
Molotov-koktélt használni lehessen. És nem akarom azt mondani, hogy az ötvenvalahány
Molotov-koktél bármilyen esetleges törvénysértést indokolna. A rendőrségnek az a dolga,
jogállamban legalábbis, hogy úgy találja meg a Molotov-koktélokat, vagy kicsit
absztraktabban: akadályozza meg bűncselekmények elkövetését, hogy maga a törvényeket az
utolsó részletig tiszteletben tartja. Természetesen.

Úgy gondolom, ez egy nagyon hosszú tanulási folyamat. Amennyire én ismerem a
fejlett demokráciák tapasztalatait, ez a tanulási folyamat több száz év vagy több évtized után
is, Nyugat-Európában is, az Egyesült Államokban is zajlik. Mind a demonstrálók egyes
lépései, mind pedig a hatóságok egyes lépései nemcsak hogy kritika, hanem jogi megítélés
tárgyai is, és ez a jogi megítélés korántsem egységes. És persze magam is ismerem, amikor az
ombudsman ilyen-olyan megállapításokat tett, és az ellentmondás bizonyos értelemben nem
feloldható. Az ombudsman azt mondja, hogy X. demonstráción nem biztosították azt, hogy az
egyik demonstráló fél résztvevői úgy tudják elhagyni a helyszínt, hogy ne találkozzanak a
másik demonstráció résztvevőivel. A rendőrség azt mondja, hogy aki követte az ő tanácsait,
az nem találkozott; és azt hiszem, hogy így is történt. Ezzel együtt tényszerű, hogy egyesek
mégis találkoztak, mert nem azon az utcán mentek el, hanem a másikon, ami egyébként
állampolgári joguk.

Nagyon könnyű utólag okosabbnak lennünk – én is erre sokszor tettem kísérletet
miniszterként, félreértés ne essék – annál a helyszínen intézkedő parancsnoknál, akinek egy
nehezen átlátható helyzetben, nem valamennyi információ birtokában, hozzáteszem: nem is
jogi végzettség meg az összes alkotmánybírósági és strasbourgi, meg nem tudom, miféle,
egyébként releváns szempont figyelembevételével kellene állást foglalnia. Én annak örülök,
hogy ahogy én tapasztaltam, az eljáró parancsnokok az esetek többségében jól döntöttek, és
bizony volt, amikor nem jól döntöttek. De azt is lássuk, és ne csináljunk szerintem úgy, mert
nagyon képmutató lenne, hogy itt az egyik oldalon állnak a kezükben virágot lengető,
békedalokat éneklő, senkinek ártani nem képes, állampolgári jogukat gyakorlók csak,
merthogy sokan voltak ilyenek is, természetesen, meg velük szemben egy minden hájjal
megkent és mindenképpen jogsértéseket elkövetni akaró rendőrség. Mert akkor kinél volt az
az ötvenvalahány Molotov-koktél? Kinél volt az a három csőbomba, amit az autóban
megtaláltak? Hogyan sérült meg annyi rendőr, és mi történt a tűzcsapokkal meg az autókkal?

Tehát nem arról van szó, hogy itt olyan demonstrációk tömege kapcsán követett volna
el a rendőrség törvénysértést, amely törvénysértést egyébként semmi sem menti és igazolja,
félreértés ne essék, mert nem lehet törvénysértést elkövetni; hanem olyanokkal szemben, akik
maguk rendszeresen a jogszabály megkerülésére – lásd a tízpercenként beadott újabb és újabb
demonstrációs bejelentést, merthogy nincs rendes szabályunk arra, hogy ennek mi az eljárása
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– vagy éppen bűncselekmények elkövetésére készültek. Hozzáteszem: ahol Molotov-
koktélokkal vonulnak föl a hátizsákban, ott valószínűleg nem arról van szó, hogy szomjukat
akarják oltani, hanem bűncselekmény elkövetésére készülnek; előkészületi cselekményt
hajtanak végre. És tudjuk, hogy a büntető törvénykönyv 2008. őszi módosítása óta a súlyos
testi sértésnek is van előkészületi tényállása, és ők ezt valósították meg: bűncselekmény
előkészületét, következésképpen az nem volt egy békés demonstráció. Ezt kell konkrét
helyzetben a rendőrségnek kellő érzékenységgel megítélni.

Ami a melegfelvonulás dolgát illeti. Amikor a sajtóból értesültem arról, hogy a
rendőrség ezt a közlekedés akadályozására tekintettel nem vette tudomásul, megtiltotta, és
tudtam arról is, hogy ez a döntés a budapesti rendőrfőkapitány mint illetékes rendőri vezető
távollétében, szabadsága alatt történt, és egyik helyettese hozta ezt a döntést, akkor igen,
felkértem az országos rendőrfőkapitányt, hogy gondolják át: valóban fennállnak-e a
közlekedés akadályozásának indokai, vagy mégis tudomásul vehető ez a demonstráció. A
rendőrség úgy döntött, immár az illetékes budapesti rendőrfőkapitány részvételével, hogy
amire a Ket., a közigazgatási eljárási törvény alapján joga van, mondom a sajtónak, hogy
tudniillik visszavonja a saját intézkedését, ezt meg is tette.

ELNÖK: Révész képviselő úr negyedórája jelentkezik, neki adom meg a szót, utána
még lesz lehetőség kérdezni. Parancsoljon!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm szépen. Közben az interneten nézelődtem,
és azt kell mondjam, hogy tetszetős miniszter úr érvelése, de kétségeim vannak, hogy
mindenre pontosan válaszolt-e. Még egyszer mondanám, február 19-én nevezték ki, és február
21-ről 22-re virradó éjszaka tucatnyi embert állítottak elő összehangolt akció keretében az
ország egész területéről. Minden egyes sajtóorgánumban, internetes hírportálokon, a
Népszabadságban, a Magyar Nemzetben megjelent ez. Nyilatkozott itt mindenki, a
Nemzetbiztonsági Hivatal, a Nemzeti Nyomozó Iroda vezetője, sőt, külön cikkek születtek
arról,. hogy Szegeden a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai, most már itt bizonyára
emlékeznek rá, iratokat felejtettek a házkutatás során a lakásban. Tehát meglehetősen nagy
sajtóvisszhangja volt ennek.

Csak a korrektség kedvéért csak a Népszabadságból szeretnék idézni. 24-én írja a
Népszabadság: „Az akció során Budapesten, vidéken egyaránt hallgattak meg tanúkat, akikkel
kapcsolatban konkrét adat volt arra, hogy információjuk lehet a Molotov-koktélos támadásról,
valamint a Magyarok Nyilai Felszabadító Hadseregről.” Még azt mondja, hogy ez a
nyomozás az MSZP-s képviselők elleni fenyegetésekkel van kapcsolatban. Ön itt a
bizottságnak azt szeretné állítani, hogy önt kinevezik 19-én, 21-ről 22-re virradóra
előállítanak egy csomó embert, 2-3 napon keresztül tele van ezzel a sajtó, együttműködik
mindenki, szocialista képviselőkkel kapcsolatban folyik a nyomozás, és ön erről gyakorlatilag
semmit nem tud. Lehetséges, hogy így van, de nekem komoly kétségeim vannak az üggyel
kapcsolatban.

DR. DRASKOVICS TIBOR volt igazságügyi és rendészeti miniszter: Szabad, elnök
úr?

ELNÖK: Parancsoljon!

DR. DRASKOVICS TIBOR volt igazságügyi és rendészeti miniszter: Elnök úr tudja,
hogy amikor megkaptam a bizottság ülésére szóló meghívót, akkor egy e-mailben jeleztem,
hogy részt veszek az ülésen, és jeleztem azt is, hogy köszönettel venném, ha a bizottság
kérdéseit megismerhetném, hogy kellően felkészülhessek. Albizottsági elnök úr jelezte, hogy
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a tagok azt kérdeznek, amit akarnak. Ennél udvariasabb és árnyaltabb volt a válasz, de ez volt
a lényeg. Na most csak azért mondom ezt, mert Révész Máriusz képviselő úr úgy gondolja,
hogy az igazságügyi és rendészeti miniszternek az ő szomszédjával kapcsolatban alkalmazott
rendőri intézkedésekről dátum alapján kellő részletességgel természetesen tájékozottnak
kellene lennie. Minden bántó él nélkül mondom, képviselő úr, ez egy nevetséges feltételezés.
Ha képviselő úr azt kérdezte volna, emlékszem-e arra a terrorcselekményekkel
összefüggésben tartott, összehangolt rendőri akcióra 2008 tavaszán, akkor erre a válaszom
természetesen az lett volna, hogy emlékszem. A folytatás viszont az, hogy ha képviselő úr azt
gondolja, hogy ez az én intézkedésem nyomán történt, ezzel legalább két dolgot állít. A
rendőrség egésze súlyosan megsértette a büntetőeljárásra vonatkozó törvényt, vagy a Magyar
Köztársaság ügyészsége az alkotmány rendelkezésétől eltérően az igazságügyi és rendészeti
miniszter utasításai szerint járt volna el. Bízom benne, hogy képviselő úr egyiket sem akarta
állítani.

De ha mégis az a feltételezése, hogy ez az én művem, akkor vagy nem ismeri a
büntetőeljárási törvényt, vagy azt feltételezi, hogy ügyészek, rendőrök százai egymással
összehangoltan ezt megsértették. Egyik sem történt. Ez egy jóval korábban előkészített,
ügyészség által jóváhagyott kényszerintézkedéseket tartalmazó akció volt, amelyről engem az
akció végrehajtásával egy időben tájékoztattak. Ez beleillett azoknak a bűncselekményeknek a
nyomozásába, amelyekkel kapcsolatban, ha jól olvasom a sajtót, az ügyészség éppen tegnap
emelt vádat. Magyarországon soha nem tapasztalt súlyosságú bűncselekmények kapcsán,
terrorcselekmény ügyében ilyen szervezettséggel elkövetett ügyben emlékezetem szerint
vádemelés még nem történt. Természetesen nem beszélünk másról, mint vádemelésről, nem
tudjuk, mi lesz majd a bíróság döntése.

Úgy gondolom, köszönettel tartozunk mindazoknak a rendőröknek és ügyészeknek,
akik hosszú-hosszú hónapok munkájával eljutottak odáig, hogy megakadályozták, hogy az a
csoport, amelyik azokat a Molotov-koktélos támadásokat képviselők ellen elkövette, annál
jóval súlyosabb, egyrészt emberéletet is veszélyeztető, másrészt meggyőződésem szerint a
magyar demokrácia egészét veszélyeztető újabb bűncselekményeket tudjanak elkövetni. És
még az előkészületi szakaszban elfogta az elkövetőket, a gyanúsított, valószínűsített
elkövetőket, mondom természetesen.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): A válaszából néhány állítást kétségkívül kénytelen
vagyok elfogadni, és igazából ezeket nem is vitattam. Ugyanakkor azért azt hadd mondjam el,
hogy egy konkrét példa után mondtam, hogy azon az éjszakán mintegy tucatnyi embert,
legalább 10 embert vettek őrizetbe, akiket később el is engedtek.

DR. DRASKOVICS TIBOR volt igazságügyi és rendészeti miniszter: Képviselő Úr!
Azon az éjszakán bizonyosan sok-sok embert….

ELNÖK: Képviselő úré a szó.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Azt kell mondjam, hogy azért ez abból a szempontból
mindenképpen furcsa, és ezt szerintem miniszter úr is tudja, hogy a 12 ember közül, akiket
elég brutális módon állítottak elő, gondolom, az ő és családjuk emberi jogait is megsértve,
igazából mindenkit felmentettek, sőt, senki ellen nem emeltek vádat. Na most, az a gondom,
hogy ha miniszter úr vagy bármelyik másik állampolgár lakásába így berontanának, és utána
még vádat sem emelnek, ez mindenképpen önmagában is aggályos. És miniszter úrnak egy
csúsztatása, hogy ezt összemossa a mostani vádemeléssel. Ennek a 12 embernek semmi köze
nincs ahhoz, ezt a 12 embert soha senki meg nem gyanúsította, éjszaka rájuk és családjukra
rontottak, és egy fél nap múlva pedig elengedték őket. Senkit még előzetesbe sem helyeztek.



- 60 -

Viszont mondanám tovább. Még egy gondolat. Ez pont olyan volt, amikor miniszter úr
bemutatta a robbantásról készült felvételt, hogy itt van a terrorizmus bizonyítéka, majd két
nap múlva az egész ország ezen nevetett, mert kiderült, hogy kémia szakos gimnazisták
végezték azt a robbantást, már rég felrakták az internetre, sőt, már rendőrségi eljárás is folyt
ellenük. Tehát igazából ezt a 12 embert ilyen brutális módon előállították azokban a
napokban, annak körülbelül annyi megalapozottsága volt, mint a miniszter úr akkori
bejelentésének.

Ha rátérhetek egy másik témára, 2008. május 23-án egy vezetői értekezleten ön arról
tájékoztatta Petőfi Attilát, a Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatóját, hogy bűncselekményre
utaló információt kapott. Talán még emlékszik erre miniszter úr. És arról beszélt a Nemzeti
Nyomozó Iroda igazgatójának, hogy a Hír TV két riportere kábítószer-fogyasztó, illetve
kábítószer-terjesztéssel foglalkozik. Akkoriban ez is több cikkben megjelent. Azt is
megjegyezte ezen a beszélgetésen, hogy a szóban forgó újságírók korábban olyan riportokat
készítettek, amelyek Veres János környezetét kedvezőtlen színben tüntették fel. Petőfi Attila
tanúvallomása szerint a miniszter úr elmondta még, hogy a Veres János környezetét
megkereső személy 1,5 millió forint ellenében hajlandó ezzel kapcsolatban információkat
átadni.

Az informátorról aztán kiderült 1-2 különböző dolog. Utána valakik kifizethették ezt a
pénzt, mert vasárnap ön újra megkereste Petőfi Attilát, hogy most már konkrét információhoz
jutott, amit el fog juttatni számára. Meg is tette ezt miniszter úr, egy feljegyzésében leírta,
hogy a Hír TV parkolójában ezüst színű Opel Astrában, rendszámot feltüntetve, az első ülés
alá lesz helyezve egyszer 40 vagy kétszer 20 gramm kábítószer. Ezután ön megadta a Nemzeti
Nyomozó Iroda igazgatójának még a riporterek telefonszámát, sőt azt is közli – Petőfi Attila
tanúvallomása szerint –, hogy a tranzakció helyszínét milyen útvonalán tudják a riporterek
szabályosan elhagyni. Helmeczy László később úgy fogalmazott, hogy az egészet úgy kellene
megrendezni, hogy közúti ellenőrzés, van haveri kutya, és a rendőrökkel elkezd vergődni.

Ez most így elég durva dolognak tűnik. Csak aláhúznám, hogy Petőfi Attila, a Nemzeti
Nyomozó Iroda igazgatójának tanúvallomásán alapul az, amit felolvastam. Úgyhogy ezzel
kapcsolatban kérdezem a miniszter urat – ezt egyébként egy interpellációban már feltettem,
akkor ön nem válaszolt rá, hanem államtitkára –, hogy mi erről az egész ügyről a véleménye,
mit tud mondani, valótlanságot állított-e Petőfi Attila, vagy mi történt ebben az ügyben.

DR. DRASKOVICS TIBOR volt igazságügyi és rendészeti miniszter: Bár ezzel a
történettel kapcsolatban sokszor elmondtam a tényeket és a véleményemet, és ugyan nem
látom az albizottság működésével kapcsolatos feladatrendszer és a képviselő úr által
elmondottak közötti összefüggést – tartok tőle, hogy nincs…

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Jogsértéseket vizsgálunk, és ennél nagyobb jogsértés,
ami így igaz, ennél nagyobb jogsértés azért kevés van, és a Nemzeti Nyomozó Iroda… (Dr.
Gaudi-Nagy Tamás: A sajtószabadság megsértése.) Ez nemcsak a sajtószabadság megsértése,
ez annál még sokkal súlyosabb. Tehát ha a rendőrség egy ilyen ügyben benne van, hogy
ártatlanul gyanúba, drogkereskedés gyanújába akar keverni, mondjuk, újságírókat, hát ez egy
olyan brutális jogsértés, ami, azt gondolom, minden egyes országban egyébként kivizsgálás
után kiált. Sajnos, amíg kormányon voltak, ezt nem tudtuk érdemben megtenni, úgyhogy csak
interpellációig jutottunk.

DR. DRASKOVICS TIBOR volt igazságügyi és rendészeti miniszter: Azért intenék
mindenkit óvatosságra, aki ebben az ügyben nem kérdez, hanem álláspontot fogalmaz meg,
mert valamennyi pert, amit ebben az ügyben az engem rágalmazókkal és becsületemet
megsérteni akarókkal szemben indítottam, megnyertem. Az egy külön probléma, hogy az
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érintett sajtóorgánumok nem tettek eleget a bíróság által elrendelt helyreigazítási
kötelezettségüknek.

Nézzük a tényeket és nézzük a jogszabályokat! Talán ez a legegyszerűbb. Veres János
pénzügyminiszter – de egyébként az, hogy pénzügyminiszter, e tekintetben irreleváns –
tájékoztat arról, hogy ilyen információk, bűncselekményre utaló információk birtokába jutott.
Mi az én dolgom, állampolgárként általában, miniszterként meg különösen? A büntetőeljárási
törvény szerint engem, ha bűncselekményre utaló körülmények jutnak tudomásomra,
feljelentési kötelezettség terhel. Van-e jobb címzettje ennek, mint a Nemzeti Nyomozó Iroda
vezetője? Nem tudhatom, és nem is kell tudnom, hogy melyik rendőri szerv lesz majd
illetékes ebben az ügyben; nem tudhatom. Minden, a rendelkezésemre jutott információt egy
az egyben átadtam a Nemzeti Nyomozó Iroda vezetőjének, aki a rá vonatkozó szabályok
szerint járt el.

Hogy megelőzzem a következő kérdést, hogy és mi volt az a mély gonoszság, ami arra
indított, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy ezek az újságírók, akik ebben az
információban szerepeltek, korábban Veres Jánost támadták vagy vele valami vitába
keveredtek: hát az, hogy ez a bejelentés hitelességének megítélése szempontjából egy
releváns információ: a bejelentő, adott esetben Veres János pénzügyminiszter közel sem
tekinthető elfogulatlannak. Ezt a körülményt a rendőrségnek, amikor egy ilyen bejelentés
körülményeit vizsgálja, ismernie kell. Akkor jártam volna el rosszul, ha ezt nem teszem meg,
és a rendőrség abból indul ki, hogy ez egy minden tekintetben elfogulatlan bejelentés volt.

Hogy pontosan a rendőrség mit tett ezt követően, azt én nem tudom, de azt
valamennyien tudjuk, internetről is bizonyára, hogy senki ellen alaptalanul nem indult eljárás.
Mert a rendőrség arra a következtetésre jutott, hogy a bejelentésben foglaltak, ha jól értem,
megalapozatlanok, részben manipulatívak. Az egész történetet ma sem értjük, én legalábbis
nem értem Helmeczy Lászlóstul meg mindenestül, hogy ki kivel mit kavart ebben az ügyben.
Az én szerepem mindössze annyi volt, hogy eleget tettem az engem terhelő feljelentési
kötelezettségnek. És úgy gondolom, hogy helyesen tettem.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Azt azért hadd kérdezzem meg, hogy ön tett
feljelentést ebben az ügyben?

DR. DRASKOVICS TIBOR volt igazságügyi és rendészeti miniszter: A
büntetőeljárási törvény – ha a képviselő úr belepillant – nem szab formát a feljelentésre; ezt
nem kell írásban, fejléccel, így vagy úgy tenni. A rendőrség eljárásra jogosult vezetőjének
tudomására hoztam, aki ezt utóbb, egyébként nagyon helyesen, írásba foglalta, hogy ez aztán
visszakövethető legyen. És ezt természetesen közölte is velem, hogy ő nyomban visszamegy a
helyére, erről készít egy feljegyzést – nem tudom pontosan, mi ennek a formája –, mert papír
nélkül nem tud semmilyen lépés megtörténni. Úgy gondolom, minden a büntetőeljárási
törvénynek megfelelően történt.

Hogy megelőzzek egy következő kérdést, hogy adtam-e utasítást Petőfi Attilának
bármilyen cselekményre, én is azt mondom, hogy nem, meg abban a bizonyos vallomásban is,
amit tábornok úr tett, ő is azt mondja, hogy nem adtam utasítást. Nem is adhattam volna,
egyébként miért is adtam volna.

ELNÖK: Egy dologban még visszamennék itt a kérdésben. Természetesen
feljelentésnél nincs formakényszer, de ha valaki szóban tesz feljelentést, akkor arról
jegyzőkönyvet kell felvenni, és azt alá kell íratni a feljelentővel. Írt ön alá bármit ebben a
kérdésben? Vagy ez csak egy telefonon történt, idézőjeles feljelentés volt? Személyesen?
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DR. DRASKOVICS TIBOR volt igazságügyi és rendészeti miniszter: Nem telefonon,
hanem személyesen történt. Arra nem emlékszem, hogy utóbb Petőfi tábornok úr hozott-e
valamilyen dokumentumot, hogy én aláírjam. Azt ő közölte velem, hogy ezt írásba fogja
foglalni, miután mondtam, hogy nagyon helyes, ez a dolga.

ELNÖK: Akkor az előfordulhatott, hogy ön nem is írta alá személyesen a
jegyzőkönyvet.

DR. DRASKOVICS TIBOR volt igazságügyi és rendészeti miniszter: Előfordulhatott.

ELNÖK: Jó, csak mert akkor ez viszont nem tekinthető a büntetőeljárás szerint egy
megfelelő eljárásnak. Hogy feljelentésnek tekinthető-e, azon el lehet vitatkozni, de megfelelő

eljárásnak semmiképpen nem.

DR. DRASKOVICS TIBOR volt igazságügyi és rendészeti miniszter: Elképzelhető. A
kérdés az, hogy tartalmi értelemben az történt-e, aminek kellett történni. A rendőrség egy
bűncselekményre utaló információ birtokába jutott-e? Úgy gondolom, hogy igen. Ha azt, amit
Veres Jánostól hallok, nem mondom el a rendőrségnek, gondoljanak bele: nem mondom el a
rendőrségnek – akkor mit teszek? Tudok arról, hogy állítólag valakik kábítószerrel visszaélés
bűncselekményét követik el, és ezt én nem hozom a nyomozó hatóság tudomására. Hát ez
minimum bűnpártolás! Miniszterként pedig ennél sokkal súlyosabb, feljelentési kötelezettség
megszegése.

ELNÖK: Még Révész képviselő úrnak visszaadom a szót, utána Wittner képviselő

asszony következik.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Maradjunk abban, hogy én is pontosan úgy vagyok,
mint ön, hogy ez az egész kérdéskör érthetetlen, nem értjük pontosan, hogy mi történt. De
Petőfi Attila tanúvallomásából azért még egy mondatot még egyszer szeretnék kiemelni. „A
miniszter úr elmondta még,” – mondja Petőfi Attila önre vonatkoztatva – „hogy a Veres János
környezetét megkereső személy másfélmillió forint ellenében hajlandó ezzel kapcsolatban
információkat átadni.” Az a kérdésem, hogy a miniszter úr szerint ez így rendben van-e; mire
utalt, hogy kinek kell kifizetni ezt a pénzt, ezt a másfélmillió forintot, Veres Jánosnak, esetleg
a rendőrségnek, hogy érdemi információkhoz jusson? És egyébként mi a véleménye ebben az
ügyben erről a konkrét mondatról? Jó volt-e, hogy miniszter úr ezt így mondta, és erről is
pontosan tájékoztatta esetleg Petőfi Attilát, aki úgy értelmezhette, hogy talán érdemes ezt az
információt megvásárolni?

DR. DRASKOVICS TIBOR volt igazságügyi és rendészeti miniszter: Csak ismételni
tudom magam. Ha bármi körülményt, ami bűncselekmény elkövetésére utal vagy azzal
összefüggésben van, nem tárok fel a rendőrség előtt, akkor minimum hibát, adott esetben
bűncselekményt követek el. Természetesen, ha Petőfi Attila nem egy képzett rendőr, hanem
valaki más, aki azon töri a fejét, hogyan lehet félreérteni mindent, amit hall, nem jutott volna
egyébként abba a funkcióba, amibe jutott – most az országos rendőrfőkapitány bűnügyi
helyettese –, akkor akármit is gondolhatott volna. De ő egy képzett rendőr, ő pontosan tudta,
hogy ennek annyi a relevanciája, hogy ezek szerint van valaki, aki pontosan tudja ennek az
állítólagos bűncselekménynek az összes részletét. Hogy utána ezzel az információval mit kell
tennie a nyomozóhatóságnak, azt őszintén nem tudom, egyben biztos vagyok: ha ezt nem
osztom meg a rendőrséggel, akkor titokban tartok valamit, aminek a nyomozás szempontjából
jelentősége lehet.
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Képviselő úr! Ha önnek azt mondják, hogy valakik kábítószerrel akarnak visszaélni,
ön eltemeti ezt az információt? Biztos vagyok benne, hogy nem, hanem mindent, amit ezzel a
dologgal kapcsolatban hallott, elmondja a rendőrségnek, mert úgy gondolja, hogy nem
alkalmas annak megítélésére, hogy melyik információdarabnak van relevanciája, és
melyiknek nincs. Én sem tartottam magam alkalmasnak, nem is vagyok az, ezért mondtam el
ennek minden részletét a rendőrségnek. Szerintem ez az egyetlen helyes álláspont, hasonló
helyzetben ezt ajánlom valamennyiünknek.

ELNÖK: Wittner képviselő asszony, parancsoljon!

WITTNER MÁRIA (Fidesz): Én csak egy egyszerű állampolgár vagyok, ez nem zár
ki engem abból, hogy mondjuk mérlegeljem a TV vagy a sajtó tényfeltárásait. Mert minden
tényfeltáró újságíró tudja, hogy ha nem mond igazat, az mit von maga után. Amikor a Hír TV-
ben meghallottam, és felmerült az, hogy a TV-riporterek kocsijába kvázi kábítószert akartak
elhelyezni, önben nem merült-e fel az a gondolat, hogy tulajdonképpen ki akarják őket ilyen
formán vonni a forgalomból? Mert azért valljuk be, hogy a tényfeltáró riportok az elmúlt
kormányra bizony megrázó dolgokat tártak fel, és egyikért sem tudták őket feljelenteni, hogy
nem igaz. Ez az egyik kérdésem.

A másik viszont: ki és mikor találta ki – pontosan emlékszem – a Magyarok Nyilai
Szövetség elnevezést. Ugyanis legelőször akkor hallottam, amikor Csintalan Sándort
megverték, kvázi kész tényként állítva, hogy ezt a Magyarok Nyilai tette. Bevallom, én
csodálkoztam. Évek óta járom az országot, és még soha olyat, hogy Magyarok Nyilai, nem
hallottam. De továbbmegyek. Mára már Magyarok Nyilai Felszabadító Hadsereg lett, és ez
azért kicsit nevetséges. Ugyanis a magyarok nyilai Attilához kötődik, a felszabadító hadsereg
pedig a szovjetekhez. Hogy kinek jutott eszébe így kikerekíteni ezt az egészet, az kicsit mókás
számomra.

A másik, ön azt mondja, hogy kérte a kérdéseket előre. Azért szeretném elmondani: itt
nem leosztott kérdések vannak, mert ezeket, amiket most öntől megkérdeztem, spontán jöttek.
Úgyhogy itt nem előre elkészített kérdésekre kell válaszolni, ebben ez a jó, itt nincsenek
leosztva szerepek. Köszönöm.

ELNÖK: Miniszter úr!

DR. DRASKOVICS TIBOR volt igazságügyi és rendészeti miniszter: Csak két
megjegyzést tennék a képviselő asszony által elmondottakra.

Az egyik: hogy én mit fantáziáltam vagy nem fantáziáltam azzal kapcsolatban, hogy
egy ilyen információ mögött milyen szándékok húzódhatnak meg, azt hiszem, az albizottság
számára semmifajta jelentőséggel nem bír. De éppen azért – és nagyon jó volt képviselő
asszony kérdése vagy megjegyzése –, hogy egy ilyen dolgot teljes körűen meg lehessen ítélni,
volt jelentősége annak, hogy ebből valaki pénzt akart csinálni, ez kicsit büdös (Wittner Mária:
Nagyon is.) – bocsánat a kifejezésért –, hogy a hírbe hozottakkal nyilvánvalóan perben,
haragban, vitában álló személytől származik az információ, ennek is van relevanciája. Ezért is
kellett valamennyi információt átadni a rendőrségnek.

Ami pedig a Magyarok Nyilaival kapcsolatos felvetéseket illeti, én ebben
természetesen nem vagyok illetékes, a köztársaság ügyészsége tegnap vádat emelt. Ha a sajtót
jól olvasom, ebben a vádiratban azt a terrorszervezetet, amelyet bűncselekmények
elkövetésével, illetve annak előkészületével vádolnak, ilyen néven illetik. Nyilván az
ügyészség a nyomozás adatai alapján arra a következtetésre jutott, hogy ez helytálló
elnevezés.
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WITTNER MÁRIA (Fidesz): Igen, csakhogy tegnap úgy hallottam, hogy nem
Magyarok Nyilai címen emeltek vádat ellenük, hanem Hunnia Mozgalom, úgyhogy már
változott a fejléc. Köszönöm.

ELNÖK: Egy kérdést szeretnék még, és utána megadom a szót Gaudi-Nagy
Tamásnak, bár erre igazán mondhatja, hogy nem tartozik a bizottság hatáskörébe, de mégis,
ön volt akkor az igazságügyi miniszter, és talán mégiscsak válaszolni fog a kérdésre. Mi
számtalanszor találkozunk azzal a váddal, hogy hol vannak az államhatalmi ágak egymástól
való elválasztásának alkotmányos határai, és ha egy ügycsoportról beszélünk, már túllépjük-e
ezt vagy sem. Nem ennek az eldöntésében szeretném az ön véleményét kérni, hanem abban,
hogy azért 2009. március 21-én az akkori, éppen lemondását bejelentő miniszterelnök teljesen
egyértelműen mondta ki azt – mindenféle bizonyíték nélkül –, hogy az ő álláspontja szerint az
ügyészség, illetve a bíróság az akkori legnagyobb ellenzéki párt, a Fidesz érdekei szerint jár
el. Ekkor ön volt az igazságügyi és rendészeti miniszter, mi volt erről önnek a véleménye?

DR. DRASKOVICS TIBOR volt igazságügyi és rendészeti miniszter: A
véleményemet az Országos Igazságszolgáltatási Tanácsnak azon az ülésén, amin egyébként
emlékezetem szerint Sólyom László köztársasági elnök úr is részt vett, és ahol erről szó volt,
elmondtam, és már nem emlékszem a pontos megfogalmazásra, hogy nem szerencsésnek
vagy szerencsétlennek – a kettő közül valamelyiknek – minősítettem a miniszterelnöknek ezt
a nyilatkozatát.

ELNÖK: Köszönöm. Képviselő asszony!

WITTNER MÁRIA (Fidesz): Egy kérdésem lemaradt az előbb, mégpedig, hogy az In-
Kal-t, ezt az őrző-védő társaságot milyen célzattal foglalkoztatta a kormány, ha egyszer volt
kormányőrség és volt rendőrség. Ez nagyon érdekelne, ugyanis ez nemzetbiztonsági
kockázatot is felvet. Köszönöm, erre szeretnék választ.

ELNÖK: Miniszter úr!

DR. DRASKOVICS TIBOR volt igazságügyi és rendészeti miniszter: A képviselő
asszony kérdése messze meghaladja az ismereteimet. Amiről ismerettel rendelkezem, az az,
hogy sem a rendőrség, sem a Köztársasági Őrezred nem állt szerződéses kapcsolatban ezzel a
céggel.

ELNÖK: Nyilván a Miniszterelnöki Hivatal szerződött vele.

WITTNER MÁRIA (Fidesz): Akkor viszont a Miniszterelnöki Hivatal foglalkoztatta.
Ön erről mit tud, mint akkori igazságügyi miniszter?

DR. DRASKOVICS TIBOR volt igazságügyi és rendészeti miniszter: Semmit, nem is
kellett volna, hogy erről tudjak. A Miniszterelnöki Hivatal mint az állami ünnepségek és
rendezvények akkor felelős kormányzati szerve foglalkoztatott a rendezvények biztosítására
különböző cégeket. Hogy ezek között ott volt-e az In-Kal vagy nem, ezt őszintén nem tudom.
Ahogy mindig is nagy rendezvényeken a rendezők a rendezvény sikeres lebonyolítása
érdekében különböző cégekkel szoktak szerződni, meg bérelnek sátrat meg sok minden mást
is. A lényeg – és tudom, hogy ekörül nagyon sok gyanú, félreértés, rágalmazás, mindenféle
elhangzott –, a rendőrség senkit nem vett igénybe az erőszak-monopóliumának vagy a
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rendfenntartás monopóliumának másokkal való megosztása érdekében. Nem szerződött ilyen
cégekkel.

ELNÖK: Miniszter úr, igazoltatásokról tudunk.

WITTNER MÁRIA (Fidesz): Engem félreértett, miniszter úr. Én nem azt mondtam,
hogy a rendőrség vette igénybe, hanem állami ünnepségeken, mondjuk, március 15-én miért
az In-Kal vizsgálta át az emberek táskáját meg az összes többi holmiját. És még odáig is
vetemedett, hogy kisgyerekektől babakocsiban elvette még a cumisüveget is. Mitől veszélyes
egy kisgyereknél lévő cumisüveg, Magyarországon, ma?

ELNÖK: Ehhez kapcsolódóan ombudsmani jelentés megállapította, hogy az állami
erőszak-monopólium a tekintetben sérült, hogy állami rendezvényeken teljesen érthetetlen,
hogy ilyen biztosítási feladatokat miért nem rendőrök látnak el. És számtalan szemtanú is
nyilatkozott arról, a TASZ-tól elkezdve, a Nemzeti Jogvédő Alapítvány is, a Helsinki
Bizottság is szóvá tette, hogy még igazoltattak is az In-Kalhoz tartozó vagy az In-Kal
alkalmazásában álló biztonsági őrök.

DR. DRASKOVICS TIBOR volt igazságügyi és rendészeti miniszter: Ha bárki olyat
bárhol, amire kizárólag a rendőrségnek van joga, megtett, akkor ez bizonyos helytelen, sőt
valószínűleg ennél több: jogsértő volt. Ez nem is kérdés.

Tudom, hogy van egy alapvető, ha úgy tetszik, filozófiai felfogásbeli különbség a
mostani kormánypárt és sok mindenki más között a tekintetben, hogy milyen funkciókat kell
kizárólag állami eszközökkel vagy állami emberekkel ellátni. Ennek a nagyon emblematikus
példája ez a „ki őrizze a laktanyákat?” című kérdés. (Wittner Mária: Katona.) Biztosan.
Kivéve – teszem én hozzá –, ha ez az adófizetők számára más módon olcsóbban megoldható.
Mert a drága kiképzésű katonákat nem biztos, hogy arra célszerű alkalmazni. De
természetesen a hadsereg dolga hál’ istennek sosem tartozott az én feladatkörömbe. De
ugyanez a kérdés egyébként a rendőrség objektumai kapcsán is előjött, ahol szerintem nagyon
helyesen, a rendőrség nem sok éven át kiképzett, relatíve magas fizetésű rendőrökkel őriztette
a rendőrségi objektumokat, hanem ennél olcsóbb cégekkel. Hozzáteszem, az én
időszakomban váltottunk gyakorlatot, hoztuk létre a rendőrség fegyveres biztonsági őrségét,
ahol rendőrségi alkalmazottak, de nem rendőrök vették át ezeknek az objektumoknak az
őrzését, azért, hogy a kontroll ugyanolyan erős legyen, mert állami alkalmazottak, de nem
rendőrök végzik.

Ami a rendezvényeket illeti, komolyan gondoljuk, hogy azt a sok száz vagy sok ezer
biztosításban részt vevőt igénylő nagy rendezvényt úgy célszerű lebonyolítani, hogy drága
túlórapénzért rendőröket hozunk föl vidékről? Hogy ellássanak olyan feladatot, amit nem
feltétlenül a rendőrségnek kell ellátni? Ez a kulcsszó egyébként: mert amit csak a rendőrség
láthat el, azt csak a rendőrség láthatja el. Ami más biztosítási feladat, és elvégezheti más is, és
látjuk a Sziget-fesztiváltól kezdve ezer más helyig, hogy ellátják mások, és bizony átkutatnak
táskát is, mert aki oda be akar menni, az a kifüggesztett játékszabályokból tudja, hogy oda ezt
meg azt nem lehet bevinni, és aláveti magát az ellenőrzésnek. Nem kell bemenni. (Wittner
Mária: Aha.) Nem kell bemenni; ez egy egyéni döntés. Aki bemegy, az aláveti magát a
játékszabályoknak, többek között azoknak, amiket meghatároz a rendőrség – közbiztonságra
veszélyes eszközök és hasonlók –, és adott esetben a rendezvény szervezője meghatároz. Az a
rendezvény szervezőjének a dolga, hogy milyen szabályokat állapít meg; aki oda bemegy, az
azoknak aláveti magát. Ez nyilván nem magyarázat a cumisüveges történetre (Wittner Mária:
Hát nem.), ami minden szempontból érthetetlen, természetesen.
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ELNÖK: Abban egyetértünk, hogy amikor a Sziget rendezői megszabják a belépés
feltételeit, akkor azt egy magáncég megvizsgálhatja. De egy állami rendezvény esetén,
mondjuk, ott azért a jogszabályokon túl vagy annál szigorúbb korlátokat nyilvánvalóan nem
lehet megszabni.

Abban pedig nyilván elvi egyet nem értés van köztünk, hogy meddig terjed az a
feladatsor, amit akár csak az állam méltóságának a megvédése érdekében jobb, ha katona
vagy rendőr lát el.

Wittner képviselő asszonyé a szó.

WITTNER MÁRIA (Fidesz): Ez kísértetiesen hasonlít 2006. október 23-ára, amikor a
Kuncze azt mondta, hogy nem kellett volna odamenni. Ugyanis október 23-án mégiscsak
emlékezni szoktunk, és ez esetben a forradalom 50. évfordulója volt. Tehát nem lehet azt
mondani, hogy nem kell odamenni. Mert úgy el tudom képzelni, ha nem megy senki oda egy
állami rendezvényre, csak ott van, mondjuk, az őrző-védő társaság, és ott van a
miniszterelnök. És kivel fog ünnepelni? Az őrző-védő társasággal. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönjük. Gaudi képviselő úr!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm. Éppen a civil biztonsági
szolgálatok részvételével kapcsolatban egy utolsó, záró kérdésem lenne. Ön most egy olyan
látszatot kelt, mintha ön egy előkelő idegenként, semlegesen kellett volna hogy figyelje
ezeket az eseményeket. De hát ön végül is annak a tárcának a vezetője volt, amelynek a
hatáskörébe esne kizárólagosan egy állami rendezvény biztosítása. Elkészült az ombudsman
jelentése, ez eljutott-e önhöz? És ha ön is úgy gondolja, hogy ez jogosan állapítja meg azt,
hogy itt ez egy meg nem engedhető, törvénysértő magatartás, akkor mit tett annak érdekében,
hogy a felelősöket felelősségre vonja? Tett-e valamit?

DR. DRASKOVICS TIBOR volt igazságügyi és rendészeti miniszter: Az ombudsmani
jelentést nem tudom, hogy olvastam-e; a sajtóból biztosan értesültem róla. Az ombudsmannak
egyébként rendszeresen az volt a gyakorlata – ezt csak úgy bennfentes információként
mesélem –, hogy előbb sajtótájékoztatót tartott, aztán kiadta a sajtónak, majd utána küldte
meg a jelentését az érintetteknek. De nem is ez a lényeg. A lényeg ott van, amit képviselő úr
tényként állított, és amely tényként, attól tartok, nem állja meg a helyét, hogy lenne olyan
szabály, pláne jogszabály, ami azt mondaná, hogy állami rendezvények biztosítása kizárólag a
rendőrség hatáskörébe tartozó feladat lenne. Én nem tudok ilyen szabályról.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Pontosítok, nem erről volt szó, az ombudsman
nem ezt mondta a jelentésében. Azt mondta, hogy közrendvédelmi feladatokat, tehát
csomagátvizsgálást, igazoltatást nem végezhetnek magáncégek képviselői, állami felkérésre
ezt mégis elvégezték. Azért elég furcsának tűnik számomra, hogy az ombudsman jelentésére
ránt egyet a vállán, hogy nem tudja, olvasta-e vagy sem. Hát, bocsánatot kérek, a miniszternek
egy jogállamban – bár tudjuk, hogy nem volt jogállam – el kellett volna olvasnia az
ombudsmani jelentéseket, és mindent meg kellett volna tennie, hogy ezeket a nem kötelező

jellegű ajánlásokat a gyakorlatba beültesse, hogy hasonló jogsértéseket megelőzzön. Tehát
ezért tartottunk ott az elmúlt nyolc évben, mert ezeket körülbelül ilyen komolysággal
kezelték, ahogy ön még most is kezeli ezt az ombudsmani jelentést.

DR. DRASKOVICS TIBOR volt igazságügyi és rendészeti miniszter: Szeretném
visszautasítani képviselő úr minősítését, mert teljesen alaptalannak tartom. (Dr. Gaudi-Nagy
Tamás: Amennyiben?) Majd az elnök úr által megszabott rendben válaszolok a kérdésekre.
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Az ombudsman nem kötelező ajánlásokat tesz, és ki merem mondani, még az sem
biztos, hogy minden részlet tekintetében neki igaza van. A lényeg, és most ismétlem
önmagam, de a kérdés szükségessé teszi: a rendőrség hatáskörébe tartozó intézkedést csak a
rendőrség tehet meg. Ha más teszi, az minimum hiba, lehet ennél több is.

Abban van véleménykülönbség, mert nem látom a jogszabályi alapját, hogy a
rendezvény rendezőjétől függ-e az, hogy lehet-e ott mást, mint a rendőrséget biztosítási
feladatokra igénybe venni. Képviselő úr azt állítja, minthogyha lenne olyan szabály, amely azt
mondja, hogy Sziget-fesztiválon lehet, a Nemzeti Múzeumnál rendezett ünnepségen meg nem
lehet. Lehet, hogy valaki úgy gondolja, hogy ez a különbségtétel helyes, ezen el lehet
gondolkozni. Csak azt hiszem, azt mondani, hogy egyiknél a jogszabály megengedi, a
másiknál nem engedi polgári cégek részvételét a rendezvény biztosításában, az úgy
gondolom, nem magalapozott. Az pedig, hogy egy rendezvény szervezője megállapíthat
szabályokat például arra nézve, hogy mit lehet bevinni a rendezvényre, abban – úgy
gondolom – megint csak egyetértünk.

Egyet bizonyosan nem tehet magáncég: kényszerintézkedést nem alkalmazhat. Tehát
nem kaphatja ki valakinek a kezéből a csomagot azzal, hogy de én ezt akkor is megnézem,
hogyha az illető nem akarja. Ha az illető valahova be akar menni, és ott az a szabály, hogy a
csomagot át kell vizsgálni, akkor ő eldönti, hogy ilyen feltételek között bemegy vagy nem, őt
kényszeríteni nyilvánvalóan semmire sem lehet. Nem tudok arról, hogy ilyenfajta
kényszerítés történt-e. Ha igen, akkor az érintetteknek nyilván jogorvoslatot kellett keresniük.

De úgy gondolom, megint csak ne legyünk képmutatók, és ne csináljunk úgy, mintha
adott esetben az állami ünnepségek rendjét azért kellett volna többek között ilyen módon is
biztosítani, mert valaki egyik vagy másik cégnek megrendelést szeretett volna adni. Hanem
azért kellett szokatlanul szigorú biztonsági intézkedéseket életbe léptetni, mert tapasztalat
utalt arra, hogy emberek megpróbáltak jobb esetben csak balhét, rosszabb esetben
bűncselekményeket elkövetni, többek között állami rendezvényekhez kapcsolódóan is, és a
többi résztvevő, a békés, ünnepelni akaró magyar állampolgárok érdekeit is kell valakinek
védeni. Hívhatják őt jogvédőnek, vagy egyszerűen csak magyar államnak. Nekik is vannak
jogaik, akik békében szeretnének ünnepelni, akik nem szeretnének Molotov-koktélok
társaságában március 15-ét vagy bármilyen más nemzeti ünnepet megünnepelni. Az ő
jogaikat is meg kell védeni, és a szervezőnek bizony e tekintetben is van felelőssége.

ELNÖK: Gaudi képviselő úr!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ebben a körben azért a jegyzőkönyv kedvéért
szeretném elmondani, hogy az állampolgári jogok országgyűlési biztosa az OBH 2624/2009.
jelentésében a 2009. március 15-ei rendőri intézkedésekről a következőképpen szól erről.
Szabó Máté szerint komoly alkotmányos aggályokat vet fel az a gyakorlat, hogy egyes állami
vagy önkormányzati rendezvények biztosítását az állam a rendőrség helyett személy- és
vagyonvédelmi tevékenységet folytató, úgynevezett őrző-védő magánvállalkozásokra bízza,
mert ezek csak szerződéses kötelezettségeiket teljesítik, és velük kapcsolatban nem
érvényesíthetők a rendőri intézkedések megítélésére vonatkozó alapelvek: panaszlási jog, és
egyéb igényérvényesítési lehetőség. Azt gondolom, ezzel a vitát nagyjából le tudjuk zárni.

Szeretném továbbfolytatni, a gyülekezéssel kapcsolatos témakörben nem tudtam
reagálni az ön felvetéseire, viszont kettőre mindenképpen reagálnék. Elvárható volt-e, hogy
2008. április 11-én gyorsan döntsön a rendőrség, merthogy milyen bonyolult volt a helyzet?
Igen, elvárható volt, a Bukta-ítélet 2007-ben teljesen egyértelműen rögzítette már akkor, ez
irányadó eseti döntés, amely kötelező a magyar államra, hogy bejelentés nélküli tüntetés
esetén is, amennyiben békés jellegű a rendezvény, nem oszlatható fel.
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A másik pedig: a Broadway jegyiroda előtti tüntetésnél éppen az ön alá rendelt, ön
irányítása alatti, helyesebben a minisztérium által felügyelt rendőrség volt az, amelyről az
úgynevezett liberális, Gyurcsány Ferenc és szocialista képviselők által támogatott tüntetést a
bejelentést követő egy-két órával, tehát a 72 óra meg nem tartásával tudomásul vett. Tehát
ezzel éppen a rendőrség teremtett precedenst arra, hogy igenis, a 72 órás bejelentési határidőt
nem kell megtartani, ennek fényében azt gondolom, ez az állítás nem vehető komolyan.

Aztán arról, hogy mennyire nehéz, hogy utólag sokkal könnyebb bölcsnek lenni, mint
a helyszínen, ott nagyon nehéz megítélni, számos esetet tudok elmondani, amikor
jogvédőként ott voltunk, indítványoztuk, hogy tegyen olyan intézkedést a rendőrség, hogy
előzze meg a jogsértést, hogy ne állapítsák meg utóbb. Például a Clark Ádám téren is
indítványoztuk, hogy oldják fel a körbezárást, engedjék elmenni az embereket, akik el
szerettek volna menni a helyszínről, csak nem engedték. Nem tették meg, a parancsnokok
nem álltak szóba velünk, és utána aztán ezekben az ügyekben megállapították a jogsértést. Ezt
mindenképpen el kellett mondanom, de nyilván ezt most hosszan ragozhatjuk oda-vissza. Én
is meghallgattam az ön álláspontját, most elmondtam.

Viszont szeretnék áttérni egy olyan jogterületre, amiről még nem volt szó, ez a
jogalkotási terület. Az ön tárcája készített elő több olyan jogszabályt, amelyeket mi, jogvédők
úgy értékeltünk, bár az Alkotmánybíróság ezekben még nem hozott döntést, különösen a
"lex tojás, a lex gárda" szabályértésekre gondolok, hogy ezek alapvetően, lényegüket tekintve
az aktuálpolitikai jogalkotás termékei. És a szükségesség-arányosság mértékét túlhaladóan, az
ultima ratio, tehát a végső szükségesség elvét sértve hoztak olyan büntetőjogi szabályozást,
amellyel az alapvető jogok gyakorlása, jelesül a gyülekezési jog, a véleménynyilvánítási
szabadság gyakorlása veszélybe került, legalábbis az ellehetetlenülés határára sodródott.

Ön ezzel kapcsolatban büszkén mondja, hogy ezt a bizonyos közbiztonsági
törvényjavaslatot, amely a lex tojás törvény néven híresült el, és ahol még ezt a fogalmat is
újraértelmezték, hogy most akkor megvalósít-e garázdaságot a tojásdobálás vagy nem,
kitágították. Kitágították a hivatalos személy elleni erőszak fogalmát, az előkészületi szakaszt,
sok-sok olyan lépést tettek ebben a jogszabályban, amelyet tíz ponton – például mi a Nemzeti
Jogvédő Alapítvány – alkotmányellenesnek tartunk, és mások is sokan csatlakoztak az
indítványunkhoz. Itt az emberben óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy ennek a szabályozásnak
nem az volt-e az oka, amit a bírói gyakorlatban tapasztaltunk, hogy nem sikerült az akkor
hatályos jogszabályok szerint, úgymond megregulázni a hatalom ellenében alapvető jogaikat
gyakorló személyeket. És mondjuk egy létező, mondjuk adott esetben nagyon kis számú
olyan személyre figyelemmel, akik igenis nem voltak többségben soha egyetlen tüntetésen,
akik erőszakot alkalmaztak, de önök mégis egy olyan szabályozást vezettek be, amely
tömegesen rettentette el az embereket a gyülekezéseken való részvételtől.

Tehát erre kellene most itt választ keresnünk, hogy vajon mi motiválta ezeket a
jogszabályokat, és ön most hogyan viszonyul ezekhez a jogszabályokhoz, büszke ezekre,
alkotmányosnak tartja, vagy ellentétben ezzel, a jogvédők álláspontját osztva,
alkotmányellenesnek?

ELNÖK: Miniszter úré a szó.

DR. DRASKOVICS TIBOR volt igazságügyi és rendészeti miniszter: Hatályos
törvényekről beszélünk, hatályos törvényekről, melyekről természetesen sokféleképpen lehet
vélekedni. Egyetlen autentikus mérce az Alkotmánybíróság döntése; ha van olyan, amit
különböző beadványok érintenek, akkor majd az lehetővé teszi, hogy megítéljük, mi
alkotmányos, és mi nem. Meggyőződésem, hogy azok a korrekciók a büntető

törvénykönyvben, amit 2008 őszén végrehajtottunk – azt hiszem, képviselő úr ezekre utalt –,
azok helyesek. Hozzáteszem, különböző motivációjúak voltak. Hogy példát mondjak: az
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előkészületi cselekmények körének kibővítése azon a szűk körön túl, amit korábban a Btk.
tartalmazott az a rendőrség 30 éve – 30 éve – folyamatosan tett javaslatain alapult, semmi
köze nem volt a 2006 őszi demonstrációkhoz. Azon alapult, hogy valaki egy baltával a vállán
megy az utcán, és megkérdezik tőle, hogy hova megy, és azt mondja, hogy megyek rabolni,
akkor őt vállon lehet veregetni, hogy jó utat kívánok, majd akkor tessék szólni, ha már rabolni
tetszett, mert akkor eljárunk önnel szemben. Merthogy például a rablás esetében sem lehetett
előkészületi cselekményt elkövetni, és a rendőrségnek, úgy gondolom, nagyon helyesen az
volt az álláspontja – és ezt az álláspontot magamévá tettem, és az Országgyűlés is így tett –,
hogy szélesebb körben kell kiterjeszteni a büntetőjogi védelem határát.

Természetesen volt egy olyan köre a módosításoknak, ami azon alapult, hogy új
jelenségek jöttek elő. Nagyon távoli az analógia, de szerintem érthető. Amíg nem volt
repülőgéprablás, nem kellett erre büntetőjogi tényállást alkotni. Senkinek nem jutott eszébe,
hogy egyszer csak repülőgépet fognak rabolni. Aztán ez bekövetkezett, és viharosan minden
ország jogalkotása ezt magáévá tette. Amíg nem voltak terrorcselekmények, a büntetőjogok
nem tartalmaztak a terrorcselekményekkel kapcsolatos tényállásokat. Amikor lettek, akkor
erre reagálni kellett. Amikor világossá vált, hogy mondjuk, tömegrendezvényeken
rendszeresen követnek el – és nem akarom azt állítani, hogy minden résztvevő vagy a
többség, valószínűleg csak szűk kisebbség – garázda cselekményeket, akkor kiderült az, hogy
a büntetőjogunknak nincs megfelelő válasza arra a fokozott veszélyre, amit a garázdaságnak,
mondjuk, egy zárt stadionban történő elkövetése jelent. Nyilvánvaló, hogy garázdaságot
elkövetni egy kocsma tíz vendége közepette lényegesen kisebb társadalomra való
veszélyességgel jár, mint egy stadionban, ahol több tízezer ember indul meg esetleg ijedten a
kijáratok felé, és jól tudjuk szomorú példákból, hogyan taposhatja egymást több tucat ember
halálra. Ezért kellett erre nézve szigorúbb szabályt alkotni.

Nagy meglepetéssel olvastam egyébként az újságban, hogy a múltkori Fradi–Újpest
meccsen azok ellen, akik ott széket égettek, meg más, garázdaságnak tűnő cselekményeket
követtek el, az ő esetükben szabálysértés miatt indult eljárás. Tévénézőként az ember úgy
gondolná, hogy ez bizony pont a garázdaság eme minősített esetét valósította meg; de
szerencsére ez nem az én felelősségem.

Miért jött elő a tojásdobálós történet? Azért, képviselő úr, ön ezt pontosan tudja, de
örülök, hogy mód van ezt elmondani, mert az ügyészség egyszer csak azt mondta, hogy
szemben a két évtizede töretlen bírósági, ügyészségi gyakorlattal – s kérem, képviselő úr, ha
nem ismerné, tegye meg, hogy utánanéz –, a Legfőbb Ügyészség Büntetőjogi Kollégiuma azt
mondta, hogy ezentúl ezt ő nem minősíti annak, aminek korábban minősítette. Semmi egyéb
nem történt, mint szó szerint bekerült a törvénybe az, ami korábban ügyészségi
állásfoglalásokban és bírósági határozatokban megjelent. Egy centiméterrel sem több.

ELNÖK: Bocsánat, megnevezné miniszter úr, hogy melyek azok a tényállások, ami
korábban volt, és amiben változott az ügyészség álláspontja?

DR. DRASKOVICS TIBOR volt igazságügyi és rendészeti miniszter: Az, hogy
garázdaságnak minősül az, amikor… a tojásdobálós történet… Most nincs előttem Btk.;
bekerült egy ilyen értelmező szabály akkor a garázdaság tényállásához. Visszakereshető az
ügyészségi…

ELNÖK: Igen, csak az én emlékeim szerint ez mindig tettleges becsületsértés volt. De
egyébként ennek nem is a büntetési tételben volt nagy jelentősége, hanem hogy magánvádra
indult.
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DR. DRASKOVICS TIBOR volt igazságügyi és rendészeti miniszter: Teljesen
világos. Ha képviselő urakat érdekli a dolog genezise, nyilván még az ügyészségről is
bekérhető azoknak a kollégiumi üléseknek az anyaga, ahol az ügyészség egyszer csak
fordított a korábbi álláspontján. Az került be a törvénybe, ami a korábbi bírói gyakorlat volt.

Ami pedig azt a kérdést illeti, hogy kit mitől tántorítottak el ezek a
törvénymódosítások? Ha azokat tántorította el attól, hogy másokat megakadályozzanak
gyülekezési joguk békés gyakorlásában, akik, mondjuk százával vásároltak tojást – és
valószínűleg nem azért, hogy miközben melegfelvonulást néznek az Andrássy út ablakából,
azt nyersen elfogyasszák, mert nem tudom kizárni ezt a lehetőséget természetesen
(Derültség.)… - akkor, úgy gondolom, a törvény elérte a generális prevencióra vonatkozó,
nagyon helyes célját.

ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamásnak még két rövid kérdésre adom meg a szót, és utána
befejezzük a meghallgatást.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ehhez még lenne egy utólagos részkérdésem,
erre még engedélyt kérnék. Mégpedig az, hogy…

ELNÖK: Akkor foglaljuk egybe az egyikkel – két kérdés.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Jó. Tehát Bencze altábornagy úr azt
nyilatkozta az iménti meghallgatásán, hogy számukra, a rendőrség számára rettenetes
nehézségeket okozott a feloszlatott szervezetben való részvétel szabálysértésének a
megalkotása, mert úgy fogalmazták meg a tényállást, hogy egy egész ítélet indokolásának az
ismeretét várták el a rendőrtől, és ez jogalkalmazói bizonytalanságot okozott. Ez ugye
kormányrendeleti szinten született meg; nem tudom, önnek ehhez bármilyen módon milyen
köze volt, vagy milyen magyarázatot tud fűzni ehhez.

DR. DRASKOVICS TIBOR volt igazságügyi és rendészeti miniszter: Igen. A Magyar
Gárda feloszlatását követően kiegészített, egyes szabálysértésekről szóló kormányrendeletnek
ezt a tényállását úgy igyekeztünk megszövegezni, hogy az a lehető legkisebb mértékben
korlátozza a gyülekezési, illetve egyesülési joggal való – bocsánat a szótévesztésért, tehát
egyesülési joggal való – tisztességes, jogszerű élés lehetőségét. Igen, ezért megpróbált az a
tényállás, nyilván azzal az absztrakcióval, ahogy egy szabálysértési tényállás ezt teheti,
visszautalni annak a meglehetősen összetett, hosszú indoklást tartalmazó bírói ítéletnek a
megállapításaira.

A gyakorlat azt mutatta, hogy ez nem az egyesülési jog védelmét szolgálta, ami
egyébként a cél volt, hanem kibúvási lehetőséget jelentett, a jogalkalmazást bizonytalanította
el. Ezért került sor később ennek a tényállásnak a kiegészítésére; de hát ön jól ismeri a
részleteket bizonyára, képviselő úr.

ELNÖK: Utolsó kérdés.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Akkor ön szerint ez egy helyes szabályozás
volt vagy vállalható jogalkotás volt? Egyáltalán valamit el tud ismerni abból az elmúlt három
évből vagy bármekkora időszakból, amihez önnek köze van, része volt önnek ebben az
időszakban? Nekem azért úgy tűnik, mintha most szemtelen nyugalommal azt mondaná, hogy
hát igen, ezt…, hadd ne idézzek egy klasszikust, mit csináltunk vele… Tehát ön szerint ez egy
helyes jogszabályi lépés volt vagy nem, hogy ilyen helyzetbe hozták mind a rendőrséget,
mind pedig az alapjogaikat gyakorló tüntetőket? Akiket emiatt hurcoltak meg tömegesen?
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DR. DRASKOVICS TIBOR volt igazságügyi és rendészeti miniszter: Abszolút helyes
volt, abszolút helyes. Csak határozottabban kellett volna elejét venni annak a gyakorlatnak,
hogy egyesek, nyilvánvalóan a jogállami elveket súlyosan sértve, feloszlatott társadalmi
szervezetet igyekeztek továbbműködtetni, mindenféle álságos – bennünket másképp hívnak,
nekünk kicsit más a jelvényünk – módon.

Beszéljünk teljesen világosan! Nincs szükség itt semmiféle képmutatásra. A Magyar
Gárdával kapcsolatban a bíróság jogerősen megállapította azt, hogy ez az egyesülési joggal
visszaélő, azzal össze nem férő tevékenységet folytató szervezet. Úgy gondolom, a
jogállamnak az a dolga, hogy megakadályozza azt, hogy azt a szervezetet tovább lehessen
működtetni. Ez a jogállam dolga. És talán nem véletlen, és én őszintén örülök neki, hogy
amikor most az új parlament megalakulása után sor került a büntető törvénykönyv, illetve a
szabálysértési szabályok módosítására, az Országgyűlés szigorította az egyesülései joggal
ilyen módon történő visszaélőkkel szembeni szankciókat, és lehetővé tette az elzárás
alkalmazását. Úgy tűnik, hogy ennek a kérdésnek a megítélésében a megelőző országgyűlési
többség és a jelenlegi országgyűlési többség nagyjából hasonló nézeteket vall.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Annyit azért el kell mondjak ebben a
körben…

ELNÖK: Tényleg utolsó alkalommal adom meg a szót; ez most a harmadik azóta,
hogy két kérdésre megkapta a lehetőséget, de parancsoljon!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Elnézést kérek, 14 órakor kezdődik a
következő meghallgatás, két kérdésre kérek még lehetőséget.

ELNÖK: Igen, de mondjuk, negyedórás szünetet a reggel 8 óta folyó meghallgatás
során lehetne tartani.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Talán ez a két kérdés még belefér; gondolom,
nem sért érdekeket.

ELNÖK: Igen, de ez a kettő így összesen már négy lesz, de két kérdést tegyen föl.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Jó, csakhogy a válaszok kérdést szülnek; most
nyilván az embernek óhatatlanul erre…

ELNÖK: Két kérdést tegyen föl, képviselő úr, és utána befejezzük a meghallgatást.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): …az akár cinikusnak is nevezhető
válaszadásra nyilván reagálnia kell.

ELNÖK: De két kérdést tegyen föl, képviselő úr.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Jó, de szeretnék reagálni, hiszen ön elhallgatja
azt, hogy a jogerős ítéletben egyértelművé teszik…

ELNÖK: Két kérdést!
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): El szeretném mondani egy mondatban a
véleményemet, hát kérek erre engedélyt elnök úrtól!

ELNÖK: Egy rövid mondat, majd két kérdés, utána a miniszteri választól függetlenül
lezárjuk, mert negyedóra szünetet szeretnék tartani.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Jó. Tehát elhallgatja ön, hogy a jogerős ítélet
egyértelműen rögzíti, hogy az állampolgárokat ez az ítélet nem tiltja el attól, hogy akár
hasonló szellemiségű szervezeteket hozzanak létre, amelyeket akként kell megítélni majd a
későbbi tevékenységük alapján. Önök abból a koncepcióból indultak ki, hogy mindenki, aki
mondjuk, a gárda nevet használja vagy gárdistaszerűen tevékenykedik, gondolkodik, azt
üldözni kell, és ennek megfelelően jártak el, és sajnos ezt emelték most törvényerőre.

De gyorsan áttérek egy másik kérdésre: ön tett egy nyilatkozatot 2009 júliusában egy
videofelvétel bemutatása kíséretében, hogy valódi terroristák robbantották fel ezt a bombát.
Bemutatta a bonyhádi robbantás felvételeit, arra hivatkozva, hogy ez a Magyarok Nyilai-ügy
egyik kulcsbizonyítéka. Hogy érzi ön, helyesen járt-e el, nem gondolja-e, hogy esetleg
valamifajta önvizsgálatot kellene tartania, akár most, ennyi idő után?

DR. DRASKOVICS TIBOR volt igazságügyi és rendészeti miniszter: Természetesen
nem jártam el helyesen. Ezt akkor is elmondtam, a közvéleménytől elnézést kértem. Azt is
elmondtam, hogy erre a nyilatkozatomra azért került sor, mert a rendőrség illetékesétől rossz
felvilágosítást, helytelen tájékoztatást kaptam. De sosem mondtam – ez visszakereshető –,
hogy ez kulcsbizonyítéka vagy bizonyítéka lenne annak az ügynek. Ezt azért nem is tehettem,
mert az ügyészség, amelyik abban az ügyben a nyomozást folytatta, azért járult hozzá annak a
bizonyos videofelvételnek a nyilvánosságra hozatalához és bemutatásához, amit egyébként az
ügy egyik gyanúsítottjának számítógépéről foglaltak le, mert nem kívánta az ügyben
bizonyítékként felhasználni. Amit az ügyben bizonyítékként kívánt felhasználni, annak a
nyilvánosságra hozatalához az ügyészség nem járult hozzá. Ezzel együtt hibás volt az, amit
nekem az illetékes rendőri vezető mondott, és ennek megfelelően én is hibát követtem el,
amikor ezt egy sajtótájékoztatón elmondtam.

De úgy gondolom, az ügyészségnek az a tegnapi lépése, amellyel vádat emelt egy
terrorcsoport feltételezett résztvevőivel szemben, világossá teszi, hogy itt nem valamiféle
politikai koholmányról, egy megtévedt miniszter vagy politikai koncepció alapján működő
rendőrök akciójáról van szó. Sosem arról volt szó, hanem az ügyészség által vezetett,
eredményesen lezárt nyomozásról, ami lehetővé tette, hogy súlyos, emberek életét
veszélyeztető és a magyar demokrácia alapjait megingatni hivatott bűncselekményeket
lehessen megelőzni. Ez a döntő kérdés, és büszke vagyok arra, hogy a rendőrség az én
miniszteri működésem időszakában tudta ezt megtenni.

ELNÖK: A túlzott engedékenység vádját is megengedve megadom a szót egy
mondatra Wittner képviselő asszonynak, egy mondatra Gaudi képviselő úrnak, utána kérem,
hogy a miniszter úr reagáljon, utána lezárjuk a meghallgatást.

WITTNER MÁRIA (Fidesz): Én csak kérdezni szeretnék. Megtalálták-e azt a
személyt, aki a Magyarok Nyilai nevében a rendőrpalotára lőtt? Mert azt hallottuk, hogy a
Magyarok Nyilai követte el, azt is, hogy egyszer BMW, egyszer Volkswagen, csak épp a
továbbiakban nem hallottunk róla, hogy megtalálták-e a tettest. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Gaudi képviselő úr egy rövid kérdésre!
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Volt egy olyan esemény 2008 novemberében,
amely szerint a szlovák rendőrség magyar szurkolókat súlyosan bántalmazott
Dunaszerdahelyen. Ezzel kapcsolatban Juhász Gábor, az ön államtitkára nem kevesebb
kijelentést tett, mintsem – idézni próbálom –, hogy a magyar ultrák kiutazását magukat
ügyvédnek vagy jogvédőknek nevező személyek szervezték, akik gyakran feltűnnek a magyar
rendőrség körül is. A Hírszerző rákérdezett, hogy a Civil Jogász Bizottságra és a Nemzeti
Jogvédő Alapítványra gondolt-e; az államtitkár azt mondta, hogy többet csak zárt ülésen
mondhatott volna erről, mert ezen szervezetek jóval összetettebbek annál, mint ami a
nyilvánosság felé látszik. Ezt hogyan kell értelmezni? Tud-e ön erre valami magyarázatot
adni? Tudom, azt fogja mondani, hogy kérdezzük meg Juhász Gábort, de mivel ön volt a
miniszter, azért talán némi köze van ehhez a kijelentéshez, vagy legalább véleménye van
erről.

Zárásképpen csak annyit mondok el véleményként, hogy az, hogy önmagában vádat
emelnek, egyáltalán nem jelenti semmilyen koncepció beigazolódását, vagy egy koncepció
igazolási kényszerét jelenti, de nem az beigazolását, és ez választja el a jogállami
gondolkodást a nem jogállami gondolkodástól.

ELNÖK: Miniszter úré a szó azzal, hogy a konkrét ügyet nem kívánjuk itt
kommentálni, és nem is tartom szerencsésnek, de van konkrét kérdés Wittner Máriától, illetve
egy Gaudi képviselő úrtól, erre kérem, hogy válaszoljon.

DR. DRASKOVICS TIBOR volt igazságügyi és rendészeti miniszter: Ami Wittner
Mária képviselő asszony kérdését illeti, az én ismeretem szerint azt a bizonyos rendőrségi
székház elleni géppisztolyos támadást nem hozták összefüggésbe a Magyarok Nyilaival. Azt
hiszem, itt valami félreértés van. Nem tudom egyébként, hogy az a nyomozás hogyan áll.

Ami pedig a Juhász Gábor-féle nyilatkozatot illeti, őszintén nem tudom, hogy milyen
információk birtokában tette államtitkár úr ezt a nyilatkozatot, úgyhogy egyetértek a
képviselő úrral, ezt tőle kellene megkérdezni, ha ennek van jelentősége.

Ami pedig a képviselő úr utolsó megjegyzését illeti, azt gondolom, nem ártana
tisztázni, hogy ezt képviselői vagy ügyvédi minőségében mondja-e, mert nem lenne jó, ha
összekeverednének itt a különböző minőségek.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Akkor egyértelműen elmondom. Nyilván ön
is tudja, csak ne keltsen olyan látszatot, mintha így lenne, ebben az ügyben nem képviselem
Budaházy Györgyöt.

ELNÖK: Nem adtam szót, de ténykérdés. Kívánja-e kommentálni?

DR. DRASKOVICS TIBOR volt igazságügyi és rendészeti miniszter: Nem.

ELNÖK: Akkor köszönjük a részvételét, és most 2 óráig szünetet tartunk.

DR. DRASKOVICS TIBOR volt igazságügyi és rendészeti miniszter: Köszönöm,
viszontlátásra!

(Szünet: 13.46-tól 14.17-ig)
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Kocsis Imre, a Lelkiismeret ’88 Csoport elnökének meghallgatása

ELNÖK: Jó napot kívánok. Üdvözlöm Kocsis Imrét, a Lelkiismeret ’88 Csoport
vezetőjét. Köszönjük, hogy megjelent a bizottság előtt. Tudjuk azt, hogy számtalan esetben
oszlatott fel a rendőrség olyan ügyeket, ahol önök szerveztek tüntetést. Azt gondolom, Gaudi
alelnök úr majd többet és részletesebben fog kérdezni, de engem igazából egy ügy érdekelne.

Ha jól emlékszem, volt olyan eset, hogy a bíróság önnek jogerősen megítélt
kártérítést, de azt követően a jogerős ítélet ellenére a rendőrség nem tett eleget a fizetési
kötelezettségnek, azt végre kellett hajtani. Ez megfelel-e a valóságnak? Ha igen, akkor milyen
ügyben történt?

KOCSIS IMRE, a Lelkiismeret ’88 Csoport elnöke: Én is szeretettel köszöntök
mindenkit, és megtiszteltetésnek veszem, hogy első kézből hallhatnak a Lelkiismeret ’88
Csoportról, mivel nagyon sok ferdítést és hátrányt szenvedtünk 1988-tól kezdve.

A kérdésre hadd válaszoljak egy picit később, egy-két dolgot azért hadd mondjak el a
csoportról, mert nem nagyon van lehetőségem arra, hogy nagy nyilvánosság előtt ezt
megfogalmazzam. Velünk kapcsolatosan minden dolog fontos lehet, jó, ha ezekre
odafigyelnek.

Először is mi a magyar nemzet érdeke védelmében tevékenykedünk 1988 óta, 2002-
ben alakultunk egyesületté. Már több száz rendezvényünk volt, ebből nagyon sok alkalommal
rendőrségi vegzálást kellett megélnünk. Engem személyesen többször elvittek, azt hiszem,
négyszer állítottak bíróság elé, de minden esetben felmentettek, és több esetben kártérítést is
kaptam.

ELNÖK: Ezek szabálysértési ügyek voltak?

KOCSIS IMRE, a Lelkiismeret ’88 Csoport elnöke: Ezek csak szabálysértési ügyek
voltak, mert gondosan vigyáztunk arra, hogy a Lelkiismeret ’88 Csoporttal kapcsolatban ne
lehessen semmiféle büntetőügyet kreálni. Mindig a hivatalos jog keretein belül próbáltuk meg
feszegetni azt a határt, ami a szabadságjogok érvényesítésének a legfőbb gondja
Magyarországon, mert a balliberális rezsim, amelyik 2002-től regnált, mindent elkövetett,
hogy az emberek lelkiismerete, a vélemény szabadsága le legyen nyomva, és csak az általuk
ellenőrzött média visszhangját töltse be a tömeg. Mi ebből próbáltunk meg kitörni.

Az esetnél, amelyről ön beszél, az a gond, hogy több esetben kellett inkasszálni a
Budapesti Rendőr-főkapitányságot, tehát a magyar joggyakorlatban mi voltunk az elsők, akik
ezt megtették. Egyszerűen leemeltük a BRFK számlájáról azt az összeget, amit nem voltak
hajlandók kifizetni, hiába volt jogerős bírósági ítélet.

ELNÖK: Ki volt akkor a rendőrfőkapitány Budapesten?

KOCSIS IMRE, a Lelkiismeret ’88 Csoport elnöke: Ha jól emlékszem, akkor
Gergényi úr volt a rendőrfőkapitány. Nagyon sok történetünk van, kicsit gondolkodnom kell,
mikor is inkasszáltuk őket. Ez egyébként többször is megtörtént, nemcsak egyszer.

ELNÖK: Ilyenkor, ugye, az történt, hogy volt egy jogerős ítélet. Azt gondolom, hogy
ön vagy az ön képviseletét ellátó ügyvéd írt egy felszólítást, hogy legyenek kedvesek fizetni,
különös tekintettel a jogerős ítéletre, de ezt követően nem fizettek, és így indult meg a
végrehajtás.

KOCSIS IMRE, a Lelkiismeret ’88 Csoport elnöke: Igen, ezt nekünk kellett
kezdeményeznünk a megfelelő banknál, ahol a BRFK pénzét kezelik. Ezt a folyamatot
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nekünk kellett elindítanunk ennél a banknál; mivel jogerős bírósági végzés van, ezért tudták
leemelni a pénzt, inkasszálták a BRFK-t a mi javunkra. Valóban így történt, hogy azokban az
esetekben, amikor a bíróság elmarasztalja a BRFK-t, akkor próbálták elhúzni a kifizetést,
illetve mindenféle címszóval akadályozni ennek a dolognak a megtörténtét. Az ügy
érdekessége viszont az, hogy minden olyan esetben, amikor nekik kellett volna a rendre
felügyelniük, egy gáláns mozdulattal átléptek jogszabályokat. Ha kártérítésről is volt szó
évekkel később, azt sem az ő zsebükből fizették ki, tehát a köz pénzével könnyen
manipuláltak, úgy, hogy jogtalanságokat követtek el, amikor pedig ezeket tőlük számon
kérték, mert őket emiatt valahol noszogatták, akkor vonakodva fizettek; vagy nem fizettek,
akkor inkasszáltuk őket.

Tehát amit el szeretnék mondani, mert gondolkodtam, hogy vajon mi lehet az, ami itt a
bizottság előtt fontos lehet. És külön köszönöm Gaudi-Nagy Tamás úrnak – mert úgy tudom,
az ő kezdeményezése volt, hogy ne csak a 2006 őszi eseményeket vizsgálja a bizottság,
hanem azoknak az előzményeit, az egész balliberális rezsim ténykedését, hogy mik vezettek
2006 őszéhez –, hogy egyáltalán szóba kerülhet a Lelkiismeret ’88 Csoport munkássága.

Arra gondoltam, hogy azt lenne érdemes kidomborítani, hogy 2006 ősze egy folyamat
tetőpontja, a csúcspontja, amikor már a hatalom minden lehetőségétől megfosztva egyedül a
nyers erőszakot tudta csak bevetni a nagyszámú tiltakozóval szemben, és olyan módon
viselkedett, ami az ’50-es évek lelkületét, az ÁVH-s korszakot idézi. Nekem itt van egy
anyagom, amit majd elnök úrnak oda szeretnék adni a végén, ami a 2002-2004 közötti
tüntetések szétverésének a kronologikus sorrendjében mutatja az eseményeket. Nagyon
érdekes, ahogyan fejlődött a rendőrség módszere is, de egyértelműen látszik, hogy mind a
rendőrségi, mind a bírósági gyakorlatban a hatalom hathatós közbenjárására formálódnak az
események. Tehát ahogy a tüntetések során először nem engedélyezik, ha esetleg mégis
valami engedély folytán elindul egy tüntetés, akkor megpróbálják megakasztani, később
esetleg erőszakkal feloszlatják, tehát semmi sem szent nekik a cél érdekében, és ezt a célt nem
a rendőrség hozza meg, hanem legfőbb szinten.

Tudomásom van például arról, hogy 2004. december 10-én, amikor Gyurcsány Ferenc
házához mentünk – mert előtte lévő napokban volt a kettős állampolgársági szavazás, és
kormányzati hatalmával visszaélve a nemre buzdított, tehát beleszólt egy népszavazási
kezdeményezésbe –, a rendőrség folyamatosan kapcsolatban állt a jogi képviselőivel, és végig
mondták nekik, hogy ne oszlassanak, ne vigyék el, nincs rá jogalap. De nekik nem ez volt a
szempont, hanem az egyéb dolgokat hozták be, hogy milyen lesz ennek a híre, az emberek
vajon hogyan reagálnak, vagy ha lehet, akkor ne tudódjon ki. Tehát minket végig ezen
keresztül akadályoztak – az akcióinkat, személyesen engem, majd pedig a társaimat –,
mindenféle lehallgatásról van tudomásunk, háztól kísértek a rendőrök, pedig semmiféle
hivatalos okuk nem lehetett volna. Olyan megfigyelés alatt tartottak minket, ami mindenféle
jogalapot nélkülöz, csak ezeket később kivizsgálni elég nehéz. Úgyhogy a bizottság
munkájának nagyon örülök, mert úgy érzem, hogy ha elég kitartók, akkor a mélyére tudnak
ásni az okoknak, és a felelősséget is meg tudják majd állapítani, mivel tudjuk, hogy az utóbbi
években – évtizedben – a felelősségmentes államban élünk, úgyhogy itt bármit meg lehet
csinálni.

ELNÖK: Köszönjük. Wittner képviselő asszony kért szót, parancsoljon!

WITTNER MÁRIA (Fidesz): Az előbb azt mondta – és itt valóban vissza kell menni a
2002-es eseményekre, a Jagelló utcai tüntetésre, ahonnan bevittek 51 embert a rendőrségre…
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KOCSIS IMRE, a Lelkiismeret ’88 Csoport elnöke: Az 2003. december 1-je. 2002.
december 1-jén volt a Kempinskinél, és annak az egyéves évfordulóján mentünk Medgyessy
házához tiltakozni, és ez a 2003. december 1-jei Gesztenyés kerti csata.

WITTNER MÁRIA (Fidesz): Úgy van, nekem erről megvan a filmem, a kutyás
rendőröktől a lovas rendőrökig, ott kommandósoktól elkezdve mindenki volt. Az oszlatást
ugyan bemondták, de már nem volt hova oszolni, mert elkezdték az embereket összeszedni a
kocsiba. Sőt mi több, egy illető fel akarta venni a nemzeti színű zászlót, és a rendőr rátaposott,
és ráhajtottak a kocsi kerekével, hogy ne tudják felvenni. Tehát akkor ott voltam a
meghallgatásokon a Fő utcában, és egyértelművé vált, hogy ez a 2002-es esemény már
egyfajta elindítója volt, aminek az eredménye 2006-ban csúcsosodott ki. De addigra már ezt a
bírónőt, aki vizsgálta ezt a dolgot, és előrevetítette a majdani 2006-ot, már akkorra kirúgták az
állásából, mind a mai napig folyik a munkaügyi pere. Ennyit a jogállamról, köszönöm szépen.

KOCSIS IMRE, a Lelkiismeret ’88 Csoport elnöke: Ehhez hadd tegyek hozzá annyit,
hogy ez a bírónő – akit, most hallom, hogy ilyen módon vegzáltak később –, lelkiismeretesen
kihallgatta a parancsnokokat, és összeszámolta, hogy 51 tüntetőt vittek el, akik később
kárpótlást is kaptak, tehát jogorvoslatot kaptak, de erre az 51 tüntetőre több mint ezer rendőrt
vezényeltek ki. Kutyás, lovas, tehát olyan rendőri erődemonstráció volt, ami előrevetítette,
hogy egy-egy komolyabb eseménynél – mert ez csak békés tüntetők vonulása volt – már mire
képesek lennének.

Azt látni kell, hogy egy íve van a 2002-2006-os eseményeknek, és ezeket nagyon
nehéz kibogozni, mert mindent megtett a hatalom annak érdekében, hogy eltussolja a
felelősségre vonást. Úgy tudom, hogy itt a bizottság munkája közben is hangzott el, talán pont
Gergényi úr megjegyzése volt, hogy nem emlékszik 2006 előtti eseményekre. Ezt nagyon
furcsállom, mivel neki büntetőjogi felelőssége van, úgyhogy akár emlékszik, akár nem, de
számon kell kérni rajta minden olyan dolgot, amikor törvénytelenül járt el, márpedig úgy
éltük meg a tüntetéseken ebben az időszakban a rendőrség jelenlétét, mintha elrabolnák az
embert az utcáról. Kimegy, hogy a véleményének hangot adjon, esetleg bejelentett tüntetésen
van, és egyszer csak rárontanak, ruhás kommandósok, akik volt, hogy beazonosíthatatlanok
voltak, mintha terroristák ugranának rá az emberre, és egyszerűen elrabolják, és az ember
köpni-nyelni nem tud, hogy vajon mi történik vele. Úgyhogy nekem ez jut eszembe erről az
erődemonstrálásról.

ELNÖK: Gaudi képviselő úré a szó.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Tisztelettel üdvözöllek itt, Imre.
Engedje meg, elnök úr, hogy tényleg így, közvetlenebbül is szólíthassam Imrét, hiszen

nagyon sok ilyen küzdelmet folytattunk le ezekben a nehéz években. Én akkor jogi
képviselőként jártam el, és ezeket a szabálysértési, kártérítési ügyeket együtt csináltuk végig,
és úgy gondolom, jogtörténeti és politikatörténeti jelentőségű az, amit a Lelkiismeret ’88
Csoport akkor tett.

Azt kérem tőled, ha meg tudod tenni, hogy azt a négy jelentősebb esetet, amikor téged,
ahogyan mondtad, az utcáról elraboltak, de mindegyik esetben felmentéssel végződött az ügy,
röviden, mint egy látlelet, azért próbáld összefoglalni. Talán kezdd először a 2003. április 8-
ával, az európai uniós csatlakozás elleni tiltakozók nagy zárórendezvényével, ahol a
Hősök terén kerültél intézkedés alá, és majd utána a többit.

KOCSIS IMRE, a Lelkiismeret ’88 Csoport elnöke: Értem. 2003-ban volt az európai
uniós csatlakozást megelőző népszavazás, itt markáns véleményt fejtettünk ki, és szerettük
volna még jobban kifejteni. Ennek az volt a lényege, az volt a véleményünk, hogy
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Magyarország nem jár jól, ha az Európai Unióhoz csatlakozik. Egy úgynevezett „véres kard”
körbevitele akciónk volt az országban. Tölgyesi Jánosné, Magdi itt ül mögöttem, ő a
Lelkiismeret ’88 titkárnője, ő járta körbe autóval az országot, és az ország körbejárása után
Budapesten az EU-t ellenzők nagygyűlésére tartottunk volna, demonstratíve a Hősök terétől –
ez 2003. április 10-én volt. A lényeg: az történt a Hősök terén, hogy amikor a járdáról
leléptem…

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Közben annyit hadd kérdezzek: Bejelentést
tettetek? Ez az alkalom be volt jelentve, mint tüntetés? Miről szólt a bejelentés?

KOCSIS IMRE, a Lelkiismeret ’88 Csoport elnöke: Igen, bejelentettük, és egy
úgynevezett jóváhagyott vonulásról szólt a Hősök terétől a Kossuth térig. Amikor a vonulást,
az egész rendezvényt megkezdtük volna, én leléptem a járdáról, de azonnal előállítottak.
Persze, előtte fenyegettek, de a fenyegetés mindig olyan volt a rendőrség részéről, hogy nem
kellett teljesen komolyan venni. Próbálták visszaszorítani a lehetőségeinket, hogy akkor csak
menjünk a járdán vagy a bokrok alatt, de akkor, ha már lelépünk az útra, nem tudom, mi lesz,
pedig rendesen be volt jelentve.

A bíróság később meg is állapította, hogy teljesen jogellenes volt az oszlatás. Egészen
pontosan: engem, mint vezetőt, elvittek, és innen kezdve a rendezvényt megakasztották. Ez
volt az EU-ellenes rendezvényünk a Hősök terén.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Csak röviden: hol és mennyi ideig voltál
előállítva?

KOCSIS IMRE, a Lelkiismeret ’88 Csoport elnöke: Három napra vittek be, végül
mindig a Gyorskocsi utcában kötöttem ki, egy-két napot eltöltöttem, és úgymond gyorsított
eljárásban állítottak bíróság elé, ahol felmentettek. Ezt a vegzálást mindig végig kellett élnem,
mert ha rendezvényt szervezek, vagy szervez a Lelkiismeret ’88 Csoport, azt tűzzel, vassal
megpróbálják megakadályozni. Már az előző tárgyalásokon is, amikor behívtak a BRFK-ba,
hogy beszéljünk arról, milyen útvonalon menjünk, ott is minden módon próbálták húzni az
időt. A végén már nem is mentem el az egyeztető tárgyalásra, amit nem is tudom, melyik
belügyminiszter nagyon sérelmezett, hogy nem vagyok hajlandó velük együttműködni, pedig
nem ez volt az ok.

2003. április 8-a után a következő alkalom december 1-je volt, az a híres
Gesztenyés kerti csata, amelynek előzménye a 2002. december 1-jei Nastase-Medgyessy
koccintás volt. Ez mélységesen sérti a magyar nemzet érdekeit, ugyanis ez a gyulafehérvári
deklaráció évfordulója, ami egy román nemzeti ünnep, amikor is azt mondták ki, hogy Erdélyt
elcsatolják Romániához. Ennek az ünneplésére Nastase, mint kormányfő és Medgyessy
Budapesten koccintottak.

Utána a következő évben rendeztünk egy ellentüntetést. A Gesztenyés-kertbe
indultunk volna, tudva azt, hogy például az előző évben a 2002. december 1-jei Kempinski
rendőri intézkedést három ember, közöttük két aktivistánk esetében is az Európai Bíróság
ugyan később – nemcsak az ő beadványukra – jogellenesnek mondta ki, és őket kárpótlásra is
kötelezte a magyar állam által, mert a vélemény szabad nyilvánításának jogát korlátozták.
Tehát ezzel a háttérrel indultunk 2003. december 1-jén. Bejelentett tüntetéseink voltak,
amelyekre nem kaptunk tiltó határozatot, csak szóbeli figyelmeztetést és fenyegetést kaptam.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Bocsánat, itt a tényállást annyiban
pontosítanám, emlékeztetve itt is és a jegyzőkönyv számára is, hogy volt egy alapbejelentés,
tehát a Gesztenyés kerti gyülekezés, mint helyszín, utána vonulás, majd Medgyessy Péter
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háza, tehát ez egy egységes, úgynevezett vonulós rendezvény volt. Ezt a közlekedés
aránytalan sérelmére hivatkozással megtiltotta Gergényi Péter, ezt követően került sor három
bejelentésre, amelyekből egy a Gesztenyés kertre, egy a vonulásra, egy pedig a Medgyessy
Péter villája előtti térre vonatkozott, és erre nem érkezett tiltó határozat.

KOCSIS IMRE, a Lelkiismeret ’88 Csoport elnöke: Nem érkezett tiltó határozat, tehát
egy be nem tiltott rendezvény volt, amelynek valóban ez az előtörténete. Egyébként ezen a
CD-n is rajta van, az egyik rendőrségi kocsi mellett vette fel az egyik aktivistánk, és hallani,
hogyan beszélnek a rendőrök egymással. A beszélgetésbe, a felvételbe világosan
beleszűrődik, hogy Kocsis úr megpróbál-e a Jagelló irányába elvonulni, vagyis a rendőrség
azért oszlatott, mert arra hivatkoztak, hogy nem vagyunk hajlandóak velük együttműködni.
Ott próbáltunk különböző helyszínekre menni, hogy úgymond legalább elmenjünk arra a
helyre, ami nekik nem tetszik, de a cél a Medgyessy-villa volt, és ők ezt akarták minden áron
megakadályozni, ezért állítottak elő, illetve egy embert, akit már említettem, hogy kártérítést
kapott…

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Annyit hadd kérdezzek közben: milyenek
voltak az erőviszonyok, csak érzékeltetésül? Azt mondtad, hogy ezer fő rendőr volt.
Körülbelül hány fő tüntető volt, akikkel szemben ennyi rendőr kellett?

KOCSIS IMRE, a Lelkiismeret ’88 Csoport elnöke: Úgy 70-80, maximum 100 fő volt
a tüntetők létszáma, és azt az 51 embert állították elő, akik csoportos alakzatban, kettesével
próbáltak meg vonulni, nem úgy, amikor ez egyesével volt. A körülöttük lévő 20-30 embert
nem, de tulajdonképpen teljesen kiürítették az utcát, végül csak a rendőrök és az autósok
maradtak az utcán.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Itt gyülekezésjogi szempontból hozzátenném,
hogy az első rendezvényt végül is befejezték a tüntetők, már megkezdték a második
vonulásos rendezvényüket (Kocsis Imre: Így van.), és e közben szállították be őket. Utóbb –
ezt a jegyzőkönyv kedvéért mondom – a tüntetésfeloszlatás jogellenességének megállapítása
érdekében pert indítottunk, amelyet minden szinten megnyertünk. A Legfelsőbb bíróság is
igazat adott, és ennek nyomán született meg közel 40 tüntető és a BRFK között egy peren
kívüli megállapodás, amikor 600 ezer forint kártérítést és a perköltségük összegét kapták ezek
a károsultak, valamint egy elégtételt adó közlemény jelent meg a police.hu-n, amelyben
megkövették őket a jogsértés, a személyi szabadság megsértése, a gyülekezési jog megsértése
és az emberi méltóság megsértése miatt.

KOCSIS IMRE, a Lelkiismeret ’88 Csoport elnöke: Már háromszor is személyesen
bocsánatot kellett kérnie Gergényi Péternek tőlem, de mondjuk, ha a bocsánatkérés elhangzik
a sajtóban, ez semmit sem számít, ugyanakkor pedig minden egyes rendezvényünket minden
áron megpróbálták megakadályozni. Tehát valóban látni kell azt, hogy e mögött mindig az
van, hogy a hatalmukkal visszaélnek, és bármi áron olyan dolgokat is megtesznek, amelyek
teljesen jogtalanok, ha felelősségre vonják őket, akkor nem a saját pénzükből fizetnek, vagy
pedig gesztusértékű módon bocsánatot kérnek, de ugyanúgy folytatták tovább ezt a
gyakorlatot.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Még gyorsan hozzátenném, ha szabad: én szó
szerint idéznék annak a bírónak a felmentő végzéseiből, amelyben szó szerint ugyanez a
mondat szerepelt mind az 51 ember elleni szabálysértési eljárásban. Nagyon fontos, hogy ezt
megörökítse a jegyzőkönyv: „A szabálysértési bíróság kimondta, hogy a rendőrhatóság által
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tett és a szabálysértési eljárás megindításának alapját képező feljelentések messzemenően és
minden vonatkozásban megalapozatlanok. A rendőri fellépés mikéntje, az egyebekben
alkotmányos jogaikat gyakorló állampolgárokkal szembeni fellépés módja, a békés
tüntetőkkel szemben a teljes Készenléti Rendőrség felvonultatása, pusztán politikai okok
miatt a tervezett tüntetés minden körülmények között történő megakadályozása a
rendőrhatóság részéről megengedhetetlen, a jogállamiságot megkérdőjelező fellépés.” Azt
gondolom, ehhez különösebb kommentár nem kell.

Azt még elmondanám, hogy miután megszületett az ítélet arról, hogy jogellenes volt a
feloszlatás, feljelentést tettünk Gergényi Péterrel szemben hivatali visszaélés miatt. Nem
fogják kitalálni, hogy mi történt: a katonai ügyészség megszüntette az eljárást, érdemben nem
is tett gyanúsítást az ügyben, azt mondva, hogy ő tulajdonképpen nem kellett hogy tudja,
hogy ez egy rossz döntés, és tévedett, és ezért nincs felelőssége.

KOCSIS IMRE, a Lelkiismeret ’88 Csoport elnöke: Az eddigi gyakorlat az volt, és
remélem, hogy majd a bizottság fordít a történteken, hogy bármit megtehettek, és utána a
felelősségre vonás elmaradt. Remélem, hogy itt olyan vizsgálati eredmény születik, amiből
majd világosan lehet látni a felelősöket, és őket később ezért számon lehet kérni.

De, hogy a történetünket tovább folytassam, 2004. december 10-e a következő…

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Bocsánat, de szerintem itt a 2004. május 23-a
még ez előtt van, ez is fontos időpont.

KOCSIS IMRE, a Lelkiismeret ’88 Csoport elnöke: Köszönöm szépen, akkor
mondom. Igen, 2004. május 23-án szintén egy hasonló eset történt, már olyan szempontból
hasonló, hogy egy egyesület vezetőjét, azaz engem előállítanak jogtalanul, 3 napra elzárnak,
utána felmentenek, és később kártérítésben részesülök, de ott, akkor a véleményünket
demonstratíve nem fejezhettük ki. Ez a május 23-a az úgynevezett gojtalálkozó volt, ezt a
Lelkiismeret ’88 szervezte Budapesten, tiltakozva az izraeli rezsim ellen, aminek éppen egy
kulturális rendezvénye volt egyébként a közelben. A mi bejelentett tüntetésünket itt
betiltották, annak ellenére mi megpróbáltunk egy olyanfajta demonstrációt mutatni – én is
megjelentem a helyszínen –, ami ugyan tiltás alá nem esett, de már azzal, hogy én a
helyszínen megjelentem, azonnal rendőri intézkedés alá vontak, elvittek. Később a
jogszolgáltatás által ugyan kártérítést nyertem, de valójában majdnem olyan volt, hogy ha
Kocsis Imre lelép a járdáról, elviszik, ha Kocsis Imre egy rendezvényen megjelenik, elviszik.

Tehát a véleménynyilvánításunkat, a szándékainkat nem tudtuk rendesen kifejezni,
olyan embereket hurcoltak el, akik idősebbek voltak, éppen a kettős állampolgársággal
kapcsolatban egy hölgyet – ezt a televízió bemutatta –, az aláírásgyűjtő tábla is a nyakában
volt, éppen aláírást gyűjtött, onnan ráncigáltak el a rendőrök. Meg akarták akadályozni, hogy
a Lelkiismeret ’88 Csoport egyáltalán kifejthesse a véleményét. Itt is ugyanaz volt a
menetrend, amit elmondtam: elvittek, 3 napra lecsuktak, bíróság elé állítottak – gyorsítva,
szabálysértés miatt, mint az elején említettem –, utána felmentettek minket, és később, évekre
rá pedig kártérítésben részesültünk.

Itt térnék rá arra az esetre, ahol már a bíróság a végén kimondta a végzésében, hogy a
rendőrség koncepciós módon járt el ellenem mind a betiltás, mind az előállítás, mind a
vádemelés során. Tehát egy olyan bírósági ítélet van, ami tudomásom szerint páratlan, hogy
ilyen módon hivatalosan megfeddi a bíróság a BRFK-t. Ez az esemény pedig a
2004. december 10-én, a Gyurcsány házához való vonulás alkalmával történt, a Margit hídon
ketten, egy aktivistával beszélgetve indultunk, hogy felmenjünk a házhoz, és ott kapott el a
rendőrség. Ugyanígy előállítottak, és 3 napra lecsuktak.
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Ezek az esetek, amiket így ki tudok emelni. Az a gond, hogy mondom, több száz
rendezvényünk volt, nagyon sok esetünk volt, és ezeket szinte tételszerűen kellene átnézni, és
olyan módon készülni rá, amire sajnos nem volt lehetőségem, úgyhogy nézzék el, hogyha
nem a leggyorsabb és pontosabb választ adom.

ELNÖK: Milyen nagyságrendű, milyen összegű kártérítéseket, illetve kártalanítást
ítélt meg önnek a bíróság ezekben az ügyekben?

KOCSIS IMRE, a Lelkiismeret ’88 Csoport elnöke: Általában egymillió forint vagy ez
alatti összeg, amit később a másodfokon 700 ezer forintra, illetve félmillió forintra vagy az alá
mérsékelt. Ezek az összegek voltak, tekintettel arra, hogy a nagy nyilvánosság előtt, mint
úgymond médiában szereplő ember ellen követték el ezt a kártételt, és ezért ítélte meg a
bíróság.

Ez annyira precedensértékű volt, hogy később mindenfajta kártérítésnél a Kocsis Imre
ügyére hivatkozva álltak elő, hogy mennyit akarnak kapni, merthogy én 3 napra ennyit
kaptam, akkor őket mennyi járandóság illetné meg, körülbelül ilyen összegek voltak.

ELNÖK: Ezek közül az ügyek közül emlékszik olyanra, amikor a rendőrség részéről
önkéntes teljesítés történt?

KOCSIS IMRE, a Lelkiismeret ’88 Csoport elnöke: Nem. Önkéntes teljesítés nem
volt, azt mindenképpen ki kellett járni, hogy kifizessék. Tehát semmiképpen sem tanúsítottak
jogkövető magatartást ebben az ügyben, az egész gyakorlatilag olyan volt, hogy a hatalommal
visszaélve, az ő elképzeléseiket vagy parancsaikat végig akarták vinni rajtunk, de már
visszafelé a joggal nagyon hadilábon álltak. Tehát nem emlékszem, hogy önként…

ELNÖK: Tehát a jogerős ítélet birtokában sem emlékszik olyanra, hogy a rendőrség…

KOCSIS IMRE, a Lelkiismeret ’88 Csoport elnöke: Nem, nem emlékszem ilyenre.

ELNÖK: Gaudi képviselő úr kívánta még kiegészíteni, amit ön elmondott.
Parancsoljon!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A 2004. május 23-ai tüntetés kapcsán történt
meg az a jogtörténeti különlegesség, hogy akkor 23 nappal voltunk már az Európai Unióhoz
való csatlakozás után, és azzal a nappal, 2004. május 1-jével a gyülekezési törvény
megváltozott, és a közlekedés aránytalan sérelmére hivatkozással már nem lehetett tüntetést
megtiltani, hanem csak közlekedés más útvonalon megoldhatatlansága miatt. Ez jelentős
fogalmi különbség, egyébként a rendőrség következetesen mindig az aránytalan sérelem elvét
alkalmazta.

Itt az történt meg, hogy a Lelkiismeret ’88 Csoport Erzsébet téri tüntetését Gergényiék
a régi, már három hete nem hatályos jogszabály alapján tiltották meg. Ezt emelném itt ki. Itt
több ember előállítására került sor, ez nem hangzott el, és Kocsis Imrén kívül még három
ember kapott kártérítést. Viszont volt egy igen sajnálatos eset, ahol egy fiatalember Árpád-
házi sávos zászlóval a kezében álldogált, három kamerafelvétel bizonyította, hogy semmi
jogelleneset nem követett el, ennek ellenére gyorsított eljárásban perújítást sem tudtunk már
sikerrel végigvinni, mert nem fogadta be a bíróság. 10 nap elzárásra ítélték, állítva, hogy ő

úgymond hazaküldte Palesztinába az ott ünneplő vendégeket, de ilyen nem hangzott el, mert a
felvételek ezt kizárták, és sajnálatos módon ezt utóbb a bíróság már nem fogadta be.
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Amit még a 2004. december 10-ei tüntetéshez hozzátennék: itt 5 tüntetés bejelentésére
került sor – ez még nem hangzott el –, ebből hármat tudomásul vett a rendőrhatóság, a
Kossuth téren két helyszín, illetve a Fehér Ház előtt egy helyszín, és itt a Fehér Ház előtti
tüntetés végén közölték, hogy a hídon való vonulást és a Gyurcsány-villa előtti vonulást
megtiltják. És igazából azért indult Kocsis Imre és pár társa a helyszínre, hogy ott értesítse a
jelenlévőket, hogy bocsánat, vigyázat, meg van tiltva a tüntetés.

Amit még szintén el szeretnék mondani ebben a körben, és szó szerint szeretném a
jegyzőkönyv kedvéért idézni, amit Kocsis Imre mondott. Itt is, a szabálysértési felmentő
határozatban az eljáró bíróság valóban azt mondta, hogy Kocsis Imre előállítására és őrizetére
valótlan adatot tartalmazó koholt bizonyítékok alapján került sor, semmilyen szabálysértést
nem valósított meg, senki nem szólította fel a szabálysértés abbahagyására, ezért a vele
szemben alkalmazott kényszerintézkedés törvénysértő és indokolatlan volt.

ELNÖK: Köszönjük. Parancsoljon, ha ehhez kíván valamit hozzátenni.

KOCSIS IMRE, a Lelkiismeret ’88 Csoport elnöke: Köszönöm szépen a kiegészítést.
Tulajdonképpen, amit még elmondanék, nem annyira fontos. Nagyon örülök, hogy itt
lehetem, és ezekről a dolgokról egyáltalán szó eshetett. Egészen más gyakorlatnak látom, mint
az eddigiekben, és optimista vagyok – ezt már többször mondtam –, hogy ez a bizottság majd
a sarkára áll, és elég határozottan felkutatja az ügyeket, és valami olyasmit tesz, amit már
régóta várunk.

Az ülés bezárása

ELNÖK: Mi is köszönjük a megjelenést. A bizottság tagjaival most hosszabban nem
egyeztetnék, de azt már korábban is elmondtam, hogy most nyilván értékelni kell az eddig
elhangzottakat, és amennyiben még további meghallgatásokra vannak javaslatok, akkor
elképzelhető, hogy a jövő héten vagy az azt követő héten még egy meghallgatási napot
tartunk, emellett pedig természetesen majd a jelentés készítéséről is egyeztetnünk kell. Erre
nem a bizottsági ülés keretében fogok javaslatot tenni.

Köszönöm szépen a mai részvételt, az ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 51perc)

Dr. Gulyás Gergely
elnök

Jegyzőkönyvvezetők: Soós Ferenc, Csoknyay Edit, Prin Andrea,
Szoltsányi Katalin, Gálné Videk Györgyi


