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Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 91 . § (1) bekezdése alapján kérdést kívánok benyújtani Pintér Sándo r
belügyminiszterhez

„Kötelező-e Békés megyében a rendőrség számára a jogszabályok betartása?”

címmel.

A választ írásban kérem !

Tisztelt Miniszter Úr !

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949 . évi XX. törvény 40/A. § (2) bekezdése
alapján a Magyar Köztársaság Rend őrségének alapvető feladata a közbiztonság és a belső
rend védelme, ezt mondja ki a Rendőrségről szóló 1994 . évi XXXIV. törvény 1 . § (1)
bekezdésben rögzített klauzula is, így ennélfogva a jogállam működésnek alappilléreként
tekinthető a rendőrség - törvényes és szakszerű , eljárási jogszabályokat betartó - működése .

A Magyar Köztársaság Alkotmányának XII . fej ezetének, amely az alapvető jogokat és
kötelezettségeket rögzíti, 59 . § (1) bekezdése rendelkezik többek között arról, hogy a Magya r
Köztársaságban mindenki megillet a magánlakás sérthetetlenségéhez való jog is, és ezen jogo t
biztosítják a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 82. §-ban foglaltak is ,
amely alapján a törvény védi a magánlakáshoz fűződő jogokat .

A Rendőrségről szóló törvény „intézkedés magánlakásban és közterületnek nem min ősülő
egyéb helyen” címmel jelzett fejezetének 39 . § (1) bekezdése szerint a rendőr a magánlakásba
bebocsátás vagy hatósági rendelkezés nélkül nem léphet be, illetve nem hatolhat be ,
ugyanezen bekezdésben felsorolva a kivételeket, amelyben szerepel, a közveszély valamin t
életet vagy testi épséget fenyegető veszély elhárítása, illet őleg ilyen veszélyben lévő
személyek kimentése, mint egyik kivétel .
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Így ebbő l következik, hogy a Rendőrség csak rigorózus feltételek fennállása esetén tehe t
intézkedéseket magánlakásban, és magánlakáshoz tartozó bekerített egyéb helyen ,
vagyis az ingatlanhoz tartozó bekerített telken .

2010. július 24-én Békéscsaba és Békés közötti magántulajdont képez ő telken (Békéscsabát
és Békést összekötő úgynevezett „háromváros teljesítménytúra” félútjánál) a megye i
bíróságon is nyilvántartásba vett Nemzet, Haza, Család Polgári Egyesület szervezett család i
és sportnapot, amelyre kb . 150 főt vártak, köztük több tucat gyermeket is .

Aznap már a kora reggeli órákban jelen volt a telken a telektulajdonos, valamint a családi é s
sportnap szervező , továbbá rajtuk kívül még 25-30 fő , akik az előkészületeket végezték .

Reggel 6 óra 42 perckor a telekre kiérkezett egy rend őrségi mikrobusz, amely telekhatáron
belül állt meg kb 200 méterre, és a mikrobuszból kiszálló rendőrök parancsnoka
(rendfokozata hadnagy volt) elmondta a telektulajdonosnak, hogy bejelentés érkezett a Béké s
Megyei Rendőr-főkapitányság Ügyeletére, hogy a telken bomba van elhelyezve, és megkérté k
a jelenlévőket, hogy a területet hagyják el, amit a jelenlévők meg is tettek.
A telektulajdonossal együtt 5-6 rend őr elment a telken található, a telektulajdonos tulajdoná t
képezőlakóépülethez, amely kb . 65-70 méterre volt attól a helytől, ahova a rendőrök
gépkocsival megérkeztek, és a telektulajdonossal együtt átkutatták a helyiségeket, a
melléképületeket .

A telektulajdonos tájékoztatása szerint a kutatás oly mértékben felületes volt, hogy egye s
helyiségeknek csak az ajtaját nyitották ki, és volt olyan helyiség, hogy még azt sem, és a
telken lévő házat részletesen mindent átfogóan - amely valóban esetlegesen egy elhelyezett
robbanóeszköz felkutatásához vezetett volna - nem kutatta át senki .

A telektulajdonost nem tájékoztatta senki, hogy a házkutatást milyen eljárásjogi szabál y
alapján végzik, mivel ezen cselekmény már nyomozati cselekménynek min ősül, hiszen a
büntetőeljárásról szóló 1998 . évi XIX. törvény 149. § (1) bekezdése alapján a házkutatás a
ház, a lakás, egyéb helyiség vagy azokhoz tartozó bekerített hely, továbbá az ott elhelyezet t
jármű, illetőleg számítástechnikai rendszer vagy ilyen rendszer útján rögzített adatoka t
tartalmazó adathordozó átvizsgálása az eljárás eredményessége érdekében .
Ezen jogszabályhely (2) bekezdése alapján a házkutatásnak akkor van helye, ha
megalapozottan feltételezhető, hogy bűncselekmény elkövetője kézre keríthető – a
bűncselekmény nyomainak felderítése érdekében – a bizonyítási eszköz, elkobozható vag y
vagyonelkobzás alá eső dolog megtalálása érdekében végzik .

Ezen nyomozati cselekményrő l semmiféle jegyz őkönyv nem készült, habár ezen nyomozati
cselekmény a fenti jogszabályhelyen említettek alapján házkutatásnak tekinthet ő , a
házkutatásnál a tulajdonos jelen volt, hatósági tanú igénybevételének lehetőségéről nem
tájékoztatták .
(Megjegyzendő , hogy amikor a telefonos bejelentés megérkezett arról, hogy a telken bombá t
helyeztek el - ez a Btk . 270/A.§ -a alapján közveszéllyel fenyegetésnek minősül - és ennek
ismeretében kell a szükséges intézkedéseket megtenni, mindaddig, amíg valóban be nem
bizonyosodik az, hogy a bejelentés valós vagy valótlan, hiszen ha valósnak bizonyul a
bejelentés, akkor más b űncselekmények elkövetése is felmerül!!! )

Amennyiben valóban – a rendőrségi törvényben foglaltaknak megfelelően, valamint a
Rendőrség Szolgálati Szabályzatában foglaltaknak megfelel ően biztosítási intézkedést
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foganatosított, területet lezárt, és az ott tartózkodókat távozásra kötelezte, akkor felettébb
érdekes, hogy házkutatási cselekményt folytatott le - elég felületesen - egy robbanóeszkö z
megtalálása érdekében, amelyről jegyzőkönyvet nem készített, így gyakorlatilag az se m
reprodukálható, hogy mely helyiségek lettek átkutatva, és a lefolytatott bombakutatás i
cselekménynél nemcsak rendőrségi személyek voltak jelen .

(A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság utólagosan a telektulajdonos kérésre kiadott egy
jegyzőkönyv fénymásolatot, amely egy egyoldalas jegyz őkönyv és nem házkutatási vagy
lefoglalási cselekményt rögzít, hanem a Békés Megyei Rend őr-főkapitányság Rendészeti
Igazgatóság Bevetési Szolgálat fejléccel ellátott jegyz őkönyve „helyiség átvizsgálás a
tűzszerészeti szempontból” tárggyal . )

Eközben az intézkedést irányító parancsnok tájékozódott a rendezvény egyik szervez őjétől ,
hogy milyen programmal készültek, és mit terveztek a telken .

A rendőrök ezután a telken otthagyott csomagokat megvizsgálták, majd vonalba
(csatárláncba) álltak, a tanya területén, és mindenféle speciális felszerelés nélkül keresték a
fűben a bombát, lábukkal a füvet rugdalva, amelyet természetesen többen láttak a telekr ő l
kiutasítottak közül is .

A rendőrségi intézkedést vezető parancsnok tájékoztatta az egyik szervezőt, hogy találtak ké t
aknavető gránátot egy hátizsákban a telekhatárnál, és megkérdezte a szervez őtő l, hogy me g
akarja-e ezt nézni, aki természetesen igent mondott .

Ekkor két rend őrségi pajzzsal felszerelt rend őr mögött, golyóálló mellényben, valamin t
védősisakban elvitték az egyik szervezőt, és megmutatták neki a fellelt szürkés kopottas
katonai hátizsákot, amely zsáknak a szája nyitva volt, és a zsákban fektetve benne volt két
aknavető gránát, amelyek zöldre voltak festve, és a gránátok stabilizáló szárnyvége i s
kilátszott.

Ekkor az intézkedő parancsnok kijelentette, hogy mindenkinek el kell hagynia a helyszínt ,
mivel ki kell hívni a tűzszerészeket, ezek után a telektulajdonost, valamint a rendezvény
szervező it tanúként kihallgatták a rendőrségen .

A délutáni órákban - három óra után - a telektulajdonos visszament a helyszínre és látta, amin t
két rendőr fehér pólóban (a pólókon rend őrségi felirattal) mindenféle véd őfelszerelés nélkül ,
odamegy az - állítólagos – robbanóeszközhöz, és az egyik rend őr kivette mindkét aknavet ő
gránátot a zsákból és belehelyezte egy általa hozott zsákba, és a rend őrön csak
védőeszközként gumikesztyű volt, amit le is vett, az jelenleg is ott van a telken .

A telek határánál ekkor már többen tartózkodtak, és a rendőrök tájékoztatták telektulajdonost ,
hogy a gránátok közül valószínűleg az egyik nem éles lőszer, de a másik az (! ! !) és a
gránátokat elviszik és egy speciális dobozban a békési l ő téren megsemmisítik .
(Csak megjegyzendő , hogy Békésen és környékén lőtér nincs, különös tekintettel arra, hog y
katonai robbanóeszközök megsemmisítésére külön terület van kijelölve . )
Majd az eszközöket elhelyezték egy járőrkocsiba, és elhajtottak .

A Rendőrség Szolgálati Szabályzata valamint egyéb szakmai utasítások és rendelkezések
rögzítik a megtalált katonai robbanóeszközökkel való bánásmódot, annak hatástalanítását ,
szállításának szabályait, ahol valóban katonai robbanóeszköz (amely jelen esetben aknavet ő
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gránát) valamint II . világháborúból visszamaradt robbanóeszköz hatástalanításra a rend őrségi
biztonsági intézkedések lefolytatása után -ismereteim szerint – a Magyar Honvédség 1 .
Honvéd Tűzszerész és Aknakutató Zászlóaljat kell értesíteni, amelynek hatásköre a
hatástalanítással, szállítással stb . kapcsolatos intézkedések lefolyatása .

A helyszínen semmiféle tűzszerész járőrgépkocsi nem volt jelen, az eszközök elszállítása a
fent említett módon történt .

A megtalált gránátok lefoglalásáról semmiféle jegyz őkönyvet a telektulajdonosnál ne m
hagytak, így ezen cselekmény – a robbanóeszközök elvitele - hivatalosan dokumentálva ne m
lett.

A rendőrségi intézkedés eredménye valóban az volt, hogy a szervezett családi é s
sportnapot megtartani nem lehetett.
A rendőrség intézkedése felettébb érdekesnek tűnik, hiszen ha valós robbanóeszköz van a
telken – a Békés Megyei Rendőr-főkapitányságra érkezett telefonos bejelentés alapján – akkor
a helyszínkutatást olyan szakszerűtlenül végezték, több helyiség átkutatást is kihagyva, hog y
ha valóban robbanószer lett volna, akkor ezen intézkedésekkel nemcsak a telektulajdonos ,
valamint a jelenlévők életét, valamint testi épségét tették ki veszélynek, hanem az intézkedés t
lefolytató rend őrökét is .

Hiszen a házkutatásnak minősülő cselekménynél nem kerültek átkutatásra a helyiségek, err ő l
jegyzőkönyv nem készült, magáról az - állítólagos - robbanóeszközök lefoglalásáról sem, de
ennek ellenére ezen cselekményeknél, mivel nemcsak hivatalos személyek voltak jelen,ez t
dokumentumokkal (jegyz őkönyvekkel) utólag reprodukálhatóvá kellett volna tenni az eljár ó
hatóságnak .

Tekintettel a fentiekben előadottakra, az lenne a kérésem a Tisztelt Belügyminiszter Úrhoz ,
hogy válaszában miel őtt akár riogatással vagy más jelzővel ellátná az általam elmondottakat ,
jelen ügyben szíveskedjék arra választ adni, hogy :
Hogyan történhetett meg az, hogy a rendőrség az intézkedése során nem tartotta be, a
büntetőeljárásról szóló 1998 . XIX. törvényben foglaltakat, a Rendőrségről szóló 1994.
XXXIV. törvényben foglaltakat, valamint a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról rendelkez ő
62/2007 . (XII . 23 .) IRM rendeletben foglaltakat, amennyiben valóban házkutatást folytatta k
le, és robbanóeszközöket foglaltak le, ezt a nyomozó hatóság jegyz őkönyvben miért nem
rögzítette, mivel ezen dokumentumokkal utólagosan is reprodukálhatóvá tett volna a
cselekményeket - a félreértések elkerülése érdekében - amely nemcsak az érintet t
személyek, hanem az eljáró hatóság érdekeit is szolgálta volna -különös tekintettel az
esetleges visszaélések - megakadályozására .
Hogyan történhetett meg az, hogy – a rendőrség alkalmazottjának kijelentése alapján is – éle s
aknavető gránátot oly módon kezeljék és szállítsanak el - amely nemcsak a telken lévő
polgári személyek, hanem az intézkedést végző rendőrségi alkalmazottak életét és test i
épségét is veszélyeztette, megsértve a katonai robbanóeszközökkel valamint a II .
világháborúból visszamaradt robbanóeszközökkel való bánásmódot el őíró jogszabályokat
valamint szakmai utasításokat - többek között megsértve a 62/2007 .(XII .23 .) IRM. rendelet
79-80. §-aiban előírtakat, a Rendőrség tűzszerészeti feladatira, valamint a tűzszerész
kirendelésére vonatkozóan .

Feltételezhető-e az, hogy az intézkedést végrehajtó rend őri személyeknek tudomása volt arról ,
hogy a megtalált zsákban található gránátok nem valódi robbanóeszközök és ennek
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ismeretében tették ezen felületes - és más számára is látható - intézkedéseket, és ezzel má s
célt kívántak elérni, így esetelegesen felvetheti-e ez a – visszaélésszer űsége esetén - hivatali
bűncselekmény elkövetésének lehet őségét?

Várom megtisztel ő válaszát !

Budapest, 2010 . szeptember 13 .

Cr'

Samu Tamás Gergő
Jobbik
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