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Megalakult az Október 23. Bizottság
Támogatói és Baráti Köre
2007. március 14-én megalakult az Október 23. Bizottság Támogatói és Baráti
Köre Budapesten, a Millenniumi Szalonban. A Morvai Krisztina jogász,
egyetemi docens, a Civil Jogász Bizottság társelnöke által életre hívott Baráti
Kör alakuló ülésén megjelent mintegy kétszáz fő. Morvai Krisztina bejelentette:
független nemzetközi megfigyelőket hívtak március 15-ére, akik tegnap és ma
megérkeztek Magyarországra. A független jogászokokból álló Civil Jogász
Bizottság tagjai választ várnak arra, milyen beavatkozásra készül a rendőrség
március 15-én? Az Október 23 Bizottság Támogatói és Baráti Kör alakuló
ülésén köszöntötték az Ausztriából, Németországból, Svájcból, Hollandiából,
Finnországból stb. érkező megfigyelőket (összesen kb. 150 főt várnak), akik
figyelik az utcai eseményeket, kitüntetett figyelemmel az esetleges rendőri
beavatkozásra. A nemzetközi megfigyelők önkéntes munkájának ötlete a svájci
Kereszténydemokrata Párt főtitkárától származik, aki maga is megérkezett
Budapestre.
Morvai Krisztina közölte a résztvevőkkel: a Civil Jogász Bizottság nyílt
levelet írt Gyurcsány Ferenc miniszterelnöknek és Bene László
rendőrfőkapitánynak. A Dr. Völgyesi Miklós, a Legfelsőbb Bíróság Büntető
Kollégiumának nyugalmazott tanácselnöke, a Bizottság társelnöke aláírásával
fémjelzett levélben megállapítják: A közelgő március 15-i Nemzeti Ünnep békés
és méltó megünneplése minden magyar állampolgár és idelátogató külföldi
alapvető érdeke.
Erre való figyelemmel a Bizottság kérdéseket intézett a két vezető
politikushoz: „Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úr azt követően, hogy a múlt
év szeptember 19-én éjszaka rendőrök tömegesen és brutálisan, jogellenesen
bántalmaztak járókelőket Budapest belvárosában csapaterős tömegoszlatás
keretében, úgy nyilatkozott, hogy a Rendőrség fellépése „példamutató” volt.
Szeptember 20-án éjszaka a jogsértések megismétlődtek, s mindkét éjszaka
tömeges, önkényes őrizetbe vételekre is sor került. Gyurcsány Ferenc 21-én
ismét pozitívan értékelte a jogsértő, brutális „tömegoszlatást” és kifejezte azon
elvárását, hogy a rendőrség az előző két éjszakaihoz hasonló „minőségben tartsa
fenn a rendet”. A Rendőrségi Törvény 4§-a és 5§-a keretei között értelmezve a

miniszterelnök ezen kijelentései azt jelentik, hogy a Kormány nemhogy
megtiltaná a nemzetközi és magyar jogszabályokkal, szakmai normákkal élesen
szembenálló rendőrségi fellépést a csapaterő alkalmazása, a tömegoszlatás
során, hanem – irányítói jogkörében – ezt egyenesen elvárja a Rendőrségtől.
Október 23-án a tömeges jogsértések – a Kormány egyértelmű jóváhagyása
mellett – megismétlődtek. Azóta sem került sor arra, hogy a miniszterelnök,
vagy a kormány bármely más tagja visszavonta volna ezt az instrukciót.
Kérdésünk: Irányító jogkörében a Kormány változatlanul elvárja-e a
rendőrségtől, hogy az irányadó nemzetközi és hazai normák megszegésével az
eszközökben nem válogatva, az emberek testi épségét és méltóságát nem
kímélve alkalmazzon tömegoszlatási módszereket? Amennyiben a válasz
nemleges, kérjük, hogy miniszterelnök úr az Ország nyilvánossága előtt
helyesbítse szeptemberi, s azóta sem korrigált elismerő szavait, s utasítsa a
rendőrségi vezetést arra, hogy tartsa be a fokozatosság és a „legkisebb
lehetséges beavatkozás" elvét.
Az Október 23. Bizottság Támogatói és Baráti Köre alakuló ülésén
többek között megjelent Gonda László, a Kossuth téri Magyar Nemzeti
Bizottság 2006 ügyvivője, aki kijelentette: Március 15-e alkalmából kérik „a
sárdobáló pártokat és a médiát az erkölcsös önmérsékletre és a gyáva,
erkölcstelen diktátori viselkedés közös elítélésére.” Továbbá tiltakoznak az
ellen, hogy szabadságharcaink hőseinek szobrait, emlékhelyeit nem tudják a
Kossuth téren megkoszorúzni, mert kordonok mögé záratta lassan ötödik
hónapja „Budapest közigazgatási diktátora, un. rendőrfőkapitánya”. A Ne
féljetek! Mi ott leszünk című felhívásukban felteszik a következő kérdést:
„Hogyan lehet nemzeti ünnepünk feszültséggel teli előestéjén egy olyan
rendőrparancsnok még mindig hivatalában, aki az egész országnak azt hazudta
tavaly október 24-25-én, hogy nem használtak viperát, és leestek az azonosítók?
Aki beosztottjai közül senkit nem vont felelősségre az október 23-i, csoportosan
elkövetett szadista rendőri brutalitásokért, szemkilövésekért, vagy amit
videófelvételekkel igazoltak, hogy símaszkos, rendőr jellegű csoportok,
földönfekvő, ellenállást ki nem fejtő, sérült egyéneket rugdostak, ütöttek,
könnygázzal kínoztak. Ezért egyetlen rendőrt, felettest sem vont felelősségre a
főparancsnok. A Kossuth tériek ezért hiteltelennek tekintik a teljes rendőri
vezetést.
A Kossuth téri Magyar Nemzeti Bizottság 2006 március 15-én a Várba, a
Kapisztrán térre várja a tisztességes, nemzetben gondolkodó, hazáját szerető
állampolgárokat déli 12 órától délután 15 óráig.
Az Október 23. Bizottság Támogatói és Baráti Köre segítségével a Civil
Jogász Bizottság szeretné, ha minél több családba eljutna és megtekintenék azt
a video-filmet, mely tavaly 23-án készült a rendőri brutalitásokról. Morvai
Krisztina és kollégái számítanak a Baráti Kör munkájára, továbbá a találkozót
szeretnék minél gyakrabban megismételni.
Frigyesy Ágnes

