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Módosító iavalat

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése alapján „az állampolgári jogok országgyűlési
biztosának és általános helyettesének 2006, évi tevékenységérc szóló beszámoló
eyogadásáróP'szóló H/2812 . számú határozati javaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A határozati javaslat 1 . pontja az alábbiak szerint módosul :

„1 . Az Országgyűlés az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános
helyettesének tevékenységéről szóló beszámolót - az állampolgári jogok
országgyűlési biztosa általános helyettese által írott Rendőri intézkedések című
(1 .23 .1 . számú) fejezet, továbbá az ahhoz kapcsolódó OBH . 4435/2006. számú
kiegészítő jelentésének egyidejű elutasítása mellett- elfogadja."

Indokolás

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének tevékenységéről
szóló beszámolónak a Rendőri intézkedések-kel foglalkozó (1 .23.1 . számú) fejezete
mindössze másfél oldalas terjedelemben foglalkozik a 2006 szeptemberében és október 23-án,
Budapesten történt rendkívüli eseményekkel és az azokkal összefüggésben foganatosított
jogszerűtlen rendőri intézkedésekkel . Fenti fejezet megdöbbentő és érthetetlen módon, nem
tesz említést a gyülekezési jog korlátozásáról, a Rendőrségről szóló törvény több rendbeli
megsértéséről, továbbá az emberi jogokat sértő, a vizsgált időszakban sajnos tömegével
előforduló jogszerűtlen rendőri kényszerintézkedésekről, melyekről számos, a sajtóban is
napvilágot látott dokumentum beszámolt, s melyek ellen több emberi jogi szervezet, .valamint
az ENSZ kínzás elleni bizottsága is felemelte a szavát.

A beszámolónak a Rendőri intézkedések-kel foglalkozó (1 .23 .1 . számú) fejezete olyan
általános megállapításokat is tartalmaz, melyek azt a hamis látszatot keltik, mintha a
tárgyévben semmilyen rendkívüli esemény, illetőleg azzal kapcsolatos jogsértés nem történt
volna Magyarországon . Pl .: „A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan, az egyéni sérelmek
miatt keletkezett panaszok nagy része megalapozatlan volt, a beszerzett iratok és a



körülmények tisztázása alapján (sőt esetenként már a panaszban leírtak alapján is)
megállapítható volt, hogy az intézkedés törvényes és indokolt volt . " (97. 1.)

Kifogásainkat az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének
2006. évi tevékenységéről szóló beszámoló országgyűlési bizottságokban lefolytatott
vitájában is megfogalmaztuk. A jegyzőkönyvek tanúsága szerint, az állampolgári jogok
országgyűlési biztosának általános helyettese, aki a kifogásolt fejezet szerzője, elismerte a
beszámoló hiányosságát. Egyúttal jelezte, saját hatáskörben vizsgálatot kezdeményezett a
2006 szeptemberében és október 23-án, Budapesten történt rendkívüli események és az
azokkal összefüggésben foganatosított jogszerűtlen rendőri intézkedések ügyében, s záros
határidőn belül be kívánja nyújtani vizsgálata eredményeként kiegészítő jelentését .

Dr. Takács Albert ombudsman úr 2007. május 3-án küldte meg OBH. 4435/2006. számú
kiegészítő jelentését az Országgyűlés számára. E dokumentum, hasonlóan a beszámoló
kifogásolt fejezetéhez, számos olyan általános megállapítást tartalmaz, melyek jogi
szempontból aggályosak, illetőleg sajátos módon összegzik az eseményeket .

A bevezető részben közli az ombudsman, hogy 2007. április végéig 100 bejelentés és panasz
érkezett a hivatalhoz a rendőrségi intézkedésekkel kapcsolatban . Ezzel összefüggésben kifejti,
hogy az általa indított eljárás hivatalból kezdeményezett vizsgálatnak tekintendő, mely
hangsúlyt fektet az eseti állampolgári panaszok elbírálására is. E kijelentésnek ellentmond az
a tény, hogy a dokumentum csak az események általános elemzését tartalmazza, és
semmilyen egyedi állampolgári panaszra, vagy elszenvedett sérelemre nem történik utalás
vagy hivatkozás a szövegben, holott más, vagy éppen a hasonló típusú ügyekben konkrét
példákat is említenek ombudsman beszámolók, illetőleg jelentések .

A jelentés eseménytörténeti összefoglalója meglehetős egyoldalúsággal értekezik az őszi
demonstrációkról. Törvényellenes viselkedést csak az állampolgárok részéről regisztrál a
2006 szeptemberében történt események kapcsán . Ez márcsak azért sem tekinthető tárgyszerű
megközelítésnek, mert a szeptemberi események nyomán 7 ügyben 16 rendőrt gyanúsított
meg a Budapesti Nyomozó Ügyészség, hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás miatt .
Ennek ellenére az október 23-ai összecsapásokkal kapcsolatban szól először a jelentés
jogszerűtlen rendőri intézkedésekről .

Az összesen 17 oldalas dokumentum mintegy hat és fél oldalas terjedelemben foglalkozik a
gyülekezési törvény, illetőleg a gyülekezési jog gyakorlatban történő alkalmazásának
általános problémáival, anélkül, hogy a 2006 őszén megtörtént konkrét eseteket érdemben
tárgyalná .

Az ombudsman a gumilövedékek alkalmazását illetően a jelenlegi mérlegelési lehetőség
szűkítését kezdeményezi, oly módon, hogy a gumilövedékek használatára a fegyverhasználat
szabályai, vagy azoknak egy speciális változata vonatkozzon . Mindazonáltal - ellentétben az
EU jogi és igazságügyi biztosával - nem javasolja a gumilövedékek használatának betiltását .

Az egyik legproblematikusabb megállapítás A rendőri intézkedésekért való felelősség című
(VI. számú) fejezetben olvasható . Bár idézi a Rendőrségről szóló tőrvény 20.§-finak (1)
bekezdését, melynek értelmében az intézkedő rendőrt - azonosító jelvénye vagy szolgálati
igazolványa igazolja, mégis úgy véli, jogértelmezési vitára adhat okot, hogy e rendelkezés
vonatkozik-e a csapaterőben lévő rendőrökre .

Az események jogi értékelése címet viselő, VIL számú fejezet sajnos szintén csak általános
kijelentéseket tartalmaz. Olyanokat, melyek egy laikus által is megállapíthatók, s az
állampolgári jogok védelmében eljáró országgyűlési biztos általános helyetteséhez
méltatlanok. Pl. : „A rendőri fellépések során is voltak jogszerű és szakszerű intézkedések
voltak szakszerűtlenül kivitelezett akciók tudunk esetekről, amelyekben rendőrök ellen
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büntetőe járás indult, és ismeretesek híradások; beszámolók , képek és mozgókép felvételek
arányukban eltúlzott rendőri intézkedésekről, hallhattunk-láthattunk embereket, akik a
rendőri túlkapások áldozatai vagy szenvedő alanyai voltak és láttunk képeket megtámadott és
megsebesült rendőrökről. "

A biztos által megfogalmazott ajánlások és kezdeményezések sajnos semmiféle garanciát nem
nyújtanak a tekintetben, hogy a jövőben hasonló rendőri túlkapások ne fordulhassanak elő
Magyarországon, még akkor sem, ha az igazságügyi és rendészeti miniszter, illetőleg az
országos rendőr-főkapitány elfogadná azokat .

Mindezek fényében egy átfogóbb és mélyrehatóbb vizsgálat lefolytatását tarjuk szükségesnek
a 2006 szeptemberében és október 23-án, Budapesten tőmént rendkívüli események és az
azokkal összefüggésben foganatosított jogszerűtlen rendőri intézkedések kapcsán . Fenti
megfontolások nyomán került sor indítványunk benyújtására .

Budapest, 2007 . május 7.

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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