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Írásbeli kérdés

Dr. Katona Béla
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

„Amennyiben a rendőrséget érintő kritika miatt kezdeményezett eljárásoka t
elmarasztaló eredmény nélkül megszüntették, úgy indultak-e belső vizsgálatok a
tényállítások alapját képező visszaélésekkel szemben, illetve azok vezettek- e
eredményre?” címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani az
igazságügyi és rendészeti miniszterhez . A kérdésre írásban várom válaszát .

Tisztelt Miniszter Úr!

A Csongrád Megyei Bíróság katonai tanácsának 2009 . április 8. napján hozott
döntése alapján megszüntették a büntetőeljárást Torzsa Endre rendőr főhadnagy
vádlottal szemben eljárásjogi hiba miatt, amelyet a Szegedi Katonai Ügyészség vétet t
a vádemelésnél, ugyanis egyszer már bűncselekmény hiánya miatt megszüntették az
eljárást, és azt a Katonai Főügyészség jogszerűtlenül helyezte hatályon kívül, mert a
nyomozás továbbfolytatását csak a bíróság rendelhette volna el .

A döntés előzménye, hogy a hódmez ővásárhelyi rendőr főhadnagyot - a
Szegedi Katonai Ügyészség B.IV.99/2008. ügyiratszámú jegyzőkönyve alapján - „a
Btk. 357.§ (1) bekezdésébe ütköző és a szerint minősülő bujtogatás vétsége elkövetésével
gyanúsították meg, mert a „Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete” www.tmrsz.hu
webcímén a „Vendégkönyv” rovatban 315 . számon hozzászólást tett fel az internetre 2008.
március 27-én 21 :52 órakor”. A hozzászólást Torzsa Endre a saját nevén regisztrálta, é s
felháborodásának adott hangot, amiért a szakszervezet f őtitkárát, Szima Judito t
bujtogatással gyanúsítják a rendőri vezetést kritizáló megnyilvánulásai miatt ,
pontosabban a következ ő kijelentéséért : „a rendőri vezetők kétes vállalkozói kapcsolatoka t
építenek, lábbal tiporják a munkajogi normákat, elherdálják a közpénzt, és a politika elbírálás a
szerint értelmeznek alapvető emberi jogokat szabályozó jogszabályi rendelkezéseket” .



Szima Judit főtitkár 2008 . márciusi ominózus sajtótájékoztatója óta 19 hóna p
telt el, míg a vele szemben folytatott eljárás megszüntetése óta majd 6 hónap, Torzs a
Endre rendőr főhadnagy büntetőeljárásának megszüntetése óta közel 7 hónap.
Számos állampolgári megkeresés, levél érkezett hozzám azt tudakolva, kiderült-e a z
igazság fenti ügyben említett eseteket érint ően, bíróság elé kerültek-e az ügyben
érintett, pontosabban megjelölt, de meg nem nevezett rend őri vezetők, meddig
tarthatóak fenn ezek a rendőrségi állapotok.

Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelettel várom tájékoztatását arról, hogy : amennyiben a rendőrséget érintő
kritika miatt kezdeményezett eljárásokat elmarasztaló eredmény nélkü l
megszüntették, úgy indultak-e bels ő vizsgálatok a tényállítások alapját képez ő
visszaélésekkel szemben, illetve azok vezettek-e eredményre .

Budapest, 2009. október 27.

Tisztelettel :

Dr. Lázár(János
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