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A 2006 õszi rendõrterror rendõrvezetõinek büntetõperében mai napon született jogerõs ítélet fényében megállapítható, hogy a
2006 õszi rendõrterror felelõsei lényegében megúszták. Senki nem gondolja komolyan, hogy az akkori budapesti rendõrfõkapitány négyszázezer forintos pénzbüntetése tettarányos és indokolt büntetés mindazért a rendõri erõszakért, ami
rázúdult akkoriban tiltakozókra és megemlékezõkre. Különösen az megdöbbentõ, hogy dr. Gaudi-Nagy Tamás, a Nemzeti
Jogvédõ Szolgálat ügyvezetõje országgyûlési képviselõként egy 2006 õszi ügyésszel kapcsolatban elmondott
igazságbeszéde miatt súlyosabb büntetést kapott elsõ fokon nemrég, mint Gergényi.

Az ügyészség felelõssége, hogy nem terrorcselekmény miatt emeltek az akkori rendõri és vezetõk ellen vádat (a politikai
vezetõk ellen egyáltalán nem), sõt a jogsértettek büntetõperben való segítõ közremûködésétõl is elzárkózott. A bíróság pedig
nem volt képes a vád keretei között törvényes ítéletet hozni. A rendõri vezetõk többsége pedig elévülés miatt úszta meg,
annak ellenére, hogy a szükséges bizonyítékokat idõben az ügyészség rendelkezésére bocsátottuk.

2006. szeptember 19-21 között és 2006. október 23-24 között a Gyurcsány-rendszer brutális rendõrterrorral sújtott le a
kormányellenes tiltakozókra és megemlékezõkre. Szemük világát vesztettek, megkínzottak, több száz sérült, önkényes
õrizetbe vett magyar ember sorsa tanúsítja azt a példátlan rendõri-hatósági erõszakot, ami akkor a mindennapok része
volt.

Mi, nemzeti jogvédõk elsõ pillanattól kezdve a meghurcolt áldozatok mellé álltunk. Jogsértettek százait védtük,
harcoltunk jóvátételükért és rehabilitációjukért. Szomorú, hogy máig vannak rendezetlen jóvátételi igények és
ráadásul Budaházy György és társainak 2010 elõtti rendszer elleni állítólagos terrorcselekmény miatti hosszú
börtönévekre történt elsõfokú koncepciós elítélése miatti amnesztiajavaslat sem kapott támogatást. Ugyanakkor
Budaházy és két társának elõzetesbõl történõ indokolt kiengedése mintha válasz lenne a Gergényiékkel kapcsolatos
mai gyalázatos ítéletre....

Sajnos ma már egyértelmû, hogy a 2006 õszi elszámoltatást elszabotálták: a rendõrség, az ügyészség és a bíróság
együttmûködésében, de a 2010 utáni új rendszer sem tett mindent ennek érdekében. A jogsértettek és nemzeti
jogvédõk azonban nem adják fel: az egykori politikai és rendõri vezetõk nem úszhatják meg !
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