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Pótmagánvád kellett a rendőrök elítéléséhez
2015. november 11-én a Fővárosi Törvényszék Katonai Tanácsa három rendőrt ítélt el első
fokon bántalmazás hivatalos eljárásban és testi sértés bűncselekménye miatt, amiért
megrugdostak és ütlegeltek két sértettet. Egy rendőrt egy év letöltendő szabadságvesztésre és
közügyektől eltiltásra, két rendőrt pedig felfüggesztett szabadságvesztésre és lefokozásra ítélt
az elsőfokú bíróság. Az ügyben a vádat a Helsinki Bizottság ügyvédje képviselte ún.
pótmagánvádas eljárás keretében.
Az eset 2013 júliusában történt Hatvan határában, ahol a rendőrök – egyébként jogszerűen –
intézkedés alá vonták a sértetteket és másik három személyt. Az intézkedés során azonban az
egyik rendőr úgy megrúgta az egyik sértettet, hogy az bordatörést szenvedett, a másik
sértettet pedig úgy combon rúgta, hogy az összeesett. A sértetteket a másik két rendőr is
tettleg bántalmazta, de nem okozott látható sérülést.
A sértettek közvetlenül az eset után keresték fel a Helsinki Bizottságot és kértek jogi segítséget
a feljelentés megtételéhez, illetve a sértetti képviselethez. Hosszadalmas nyomozás végén a
Központi Nyomozó Főügyészség anélkül szüntette meg az eljárást, hogy a sértettek és a tanúk
által egyértelműen felismert vádlottakat legalább meggyanúsították volna vagy orvos szakértőt
rendeltek volna ki sérülések vizsgálatára. A Legfőbb Ügyészség utasítására újraindított
nyomozás során ezek megtörténtek, de az újabb nyomozás után is arra jutott az ügyészség,
hogy nem lehet a rendőrökkel szemben vádat emelni, és ezzel ekkor már a Legfőbb Ügyészség
is egyetértett. A sértettek ezért kénytelenek voltak ún. pótmagánvádas eljárásban
érvényesíteni az igazukat, amelynek során a Helsinki Bizottság ügyvédje képviselte a vádat.
Az elsőfokú bíróság a sértettek – orvos szakértő által is alátámasztott – verzióját fogadta el a
bántalmazások megtörténtét illetően, szemben a rendőr vádlottak és tanúként résztvevő
társaik tagadásával. Az ítélet szóbeli indokolásakor dr. Tóth Szabolcs hadbíró őrnagy, a tanács
elnöke kiemelte, hogy fontos szempont volt a büntetések kiszabásakor az, hogy elrettentsen
minden hivatalos személyt hasonló bűncselekmények elkövetésétől. A három vádlott közül
kettőt már korábban is elítéltek – akkor hivatali visszaélés miatt.
Az ítélet nem jogerős, a vádlottak felmentésért, illetve enyhítésért fellebbeztek, a
pótmagánvádlók két vádlott esetében súlyosításért.

