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A 2006 õszi rendõrterror után 11. évvel: Gyurcsánynak és társainak börtönben a helye
2017. október 25.

A 2006. õszi rendõrterror 11. évfordulóján a Polgári Mulatóban október 18-án tartott sajtótájékoztatón a Nemzeti Jogvédõ
Szolgálat képviselõi, ügyvédei, dr. Morvai Krisztina független európai parlamenti képviselõ és 2006. õszi rendõrterror
áldozatait tömörítõ Közhatalom Jogsértettjei Egyesület vezetõi és áldozatok felhívták a figyelmet a 2006. õszi rendõrterror
felelõseinek elmaradt felelõsségre vonására, illetve nagyszámú jogsértett (a Kossuth tériek) máig elmaradt
jóvátételére. Ismételten bemutatták a rendõrterror 10. évfordulóra elkészített bizonyító erejû dokumentumkötetüket
"Jelentés a 10. évfordulón" címmel, amely többek között 56 megrázó áldozati esetleírást tartalmaz.

Dr. Morvai Krisztina független európai parlamenti képviselõ azzal szembesített, hogy mi lenne most hazánkban, ha
Gyurcsányék maradnak hatalmon, akik szinte minden kormányellenes tüntetést karhatalommal verettek szét, az
emberi jogokat lábbal tiporták. Nem kértek azóta sem bocsánatot és máig vállalják ezen bûntettekkel a közösséget,
nem szabad nekik hitelt adni, mivel "vastagon benne voltak" a szemkilövésekben.

A rendezvényen bemutatták azokat a bizonyítékokat (akkori rendõri vezetõk nyilatkozatai), amelyek igazolják, hogy
Gyurcsány Ferenc akkori miniszterelnök felelõssége megkerülhetetlen a véres 2006. õszi rendõrterror megtörténtében,
ezért felelõsségre vonása elkerülhetetlen. Több egykori fõrendõr (köztük a 2006. õszéért jogerõsen csupán 400 ezer forint
pénzbüntetésre ítélt volt budapesti rendõrfõkapitány Gergényi és a volt országos rendõrfõkapitány-helyettes Szabadfi)
megerõsítette vallomásában, hogy az MTV székházostrom másnapján délelõtt az Országházban Gyurcsány
Ferenc akkori miniszterelnök (nem kizárhatóan a törpepárti mozaikokra hullott balliberális oldal jövendõ miniszterelnök-jelöltje)
"eligazítást" tartott az akkor rendvédelmi vezetõknek, és a rend helyreállítását rendelte el. Órákkal késõbb aznap este,
szeptember 19-én megindultak a kegyetlen embervadászatok, amelyek során több száz embert vertek meg, kínoztak
meg, vettek önkényesen õrizetbe Budapesten az azonosító jelvény nélkül tomboló rendõri erõk, majd tucatnyi koncepciós
eljárás indult ártatlan civilek ellen, amelyek során drákói statáriális ítéletek születtek. Ezeket utóbb törvénnyel
semmisnek nyilvánították.

Máig nem büntettek meg ezért egyetlen fõrendõrt vagy politikust. A legtöbb eljárást elévülés vagy bizonyítatlanság miatt
szüntették meg.

A sajtótájékoztatón dr. Gaudi-Nagy Tamás bejelentette, hogy kezdeményezik az Alaptörvény módosítását, hogy a
kommunizmus ideje alatti emberiség elleni bûntettekhez hasonlóan a 2006. õszi rendõrterror idején állami szervek
részérõl elkövetett bûncselekmények felelõsei az elévülési idõre tekintet nélkül felelõsségre vonhatók legyenek. A legtöbb
bûncselekmény ugyanis a Gyurcsány-Bajnai rezsim 4/5-ös bukását eredményezõ 2010-es kormányváltásig már
elévült: érdemben értelemszerûen nem nyomoztak "maguk" ellen... Bízik benne, hogy a kormánytöbbség, a Jobbik és az
LMP mielõbb megadja egyetértését az Alaptörvény módosításhoz, és mielõbb megkezdõdhet végre a teljes körû
elszámoltatás, ehhez a nemzeti jogvédõk minden segítséget megadnak.

A 2010-ben megalakult új Országgyûlés keretei között mûködött emberi jog albizottság (volt elnöke dr. Gulyás Gergely
jelenlegi Fidesz-frakcióvezetõ, az egyik alelnök az akkor még képviselõ Gaudi-Nagy volt) 12 meghallgatás során 60
tanút hallgatott ki a felelõsök beazonosítása érdekében, ennek során egyes fõrendõrök terhelõ vallomást tettek
Gyurcsányra. Több száz órányi kétséget kizáró bizonyítékot jelentõ videófelvétel is elõkerült a kormányellenes tiltakozást
vérbe fojtó, illetve az 1956-os szabadságharc 50. évfordulójára kegyelettel emlékezni kívánók megalázását
eredményezõ szisztematikus rendõri erõszakról. Az albizottság a bizonyítékok alapján feljelentést tett, de egy szakmailag
gyenge vádiratot "szült" az ügyészség, és ezt követte egy felháborítóan enyhe jogerõs, többségében felmentõ ítélet.

Kérdés: miért "baltázta" el az ügyészség a felelõsségre vonást és miért ellenezte a nemzeti jogvédõ ügyvédek
sértetti képviselõként történõ bekapcsolódását a Gergényiék elleni perbe ?

Ráadásul Orbán Viktor miniszerelnök megbízottja, dr. Balsai István (azóta alkotmánybíró) az Országgyûlés által 2011ben elfogadott jelentésében a tíztõl húsz évig terjedõ fegyház büntetéssel fenyegetett terrorcselekmény lehetõségét is
felvetette a lakosság megfélemlítését célzó tömeges erõszakos rendõri bûncselekmények miatt. Ehhez képest
Budaházy György és 16 társai kaptak elsõ fokon terrorcselekmény miatt súlyosan törvénysértõ ítélettel tavaly 125 évet...
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A rendezvény elõtt a Fõvárosi Törvényszéken sajtónyilvános keretek között jogalakító próbaperes keresetet nyújtott be dr.
Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédõ Szolgálat ügyvezetõje a 2006. október 23-án hajnalban a Kossuth térrõl
jogellenes feloszlatott, kiszorított 173 tüntetõ közül három emblematikus személy (Gonda László, Fáber Károly és Bene
Gábor) képviseletében nem vagyoni kártérítés érvényesítése iránt. Õk - az áldozatok elsöprõ többségével ellentétben máig semmilyen jóvátételt nem kaptak, dacára annak, hogy az oszlatást a bíróság jogellenesnek nyilvánította, és az
követelések elévülését a korábbi jogi képviselõ, néhai dr. Grespik László ügyvéd felszólításokkal megszakította. Az ügy
jelenleg az Emberi Jogok Európai Bírósága elõtt van: a kormány válaszára vár a strasbourgi bírói fórum. November
közepéig kell nyilatkoznia az igazságügyi tárcának: felvállalja a gyurcsányi önkény jogsértését, vagy elismeri a
jogalapot, és egyezségi tárgyalásokat követõen önként a kialakult bírói gyakorlatnak megfelelõ jóvátételt ad a
jogsértetteknek, akik közül hárman már távoztak az élõk sorából... A jogsértettek az egyezséget elkerülhetetlennek és
célszerûnek látják.

A nemzeti jogvédõk végül felajánlották jogi segítségüket a kormánynak a sorosista Magyar Helsinki Bizottság által
indított, a Soros-terv elleni nemzeti konzultáció megakadályozását célzó cinikus és jogalap nélküli személyiségi
perben, mivel a nemzeti jogvédõk már régóta mondják és tudják, hogy ez a kitartott szervezet és egyes partnerei (pl.
TASZ) az illegális bevándorlást elõsegítõ, törvényesség határát túllépõ tevékenységgel fenyegetik a nemzet
biztonságát.
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