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TISZTELT DÉ NES BALÁZS ÚR!

A Társaság a Szabadságjogoké r1 jogvé d  szeryezet elnökeké nt 2010. március 01' napján
keltezett megkeresé sé ben foglaltakra az a|ábbi válasz adható.

Szám: 0601 0/391 8/201O-áit'

1.' Pontosan mikor hajtotta vé gre a rend rsóg a sajtó által emlí tett inté zkedé st?

A Szegedi'Rend rkapitrí nyság 2010. február 27. nap1án 22,00 órától - 04.00 óráig
2700l2010.AIt számon elrendelt fokozott ellen rzé st tartott, ame1y nem csak a szórakozó
helyekre terjedt kí ' hanem a közterületek rendjé nek fenntartására is. Az országos Rend r-
f kapitanyság áItal 2009. é vben meghirdetett közterü1eti biztonság fokozásáÍ  cé |zó,
30958i2009.A1t számon kiadott Inté zkedé si Tervben meghatrí rozottak figye1embevé telé vel
kenilt sor a fokozott ellen rzé s elrendelé sé re' A szeÍ vezett b nözé s é s az azzal összefiiggó
egyes jelensé gek elleni fellé pé s szabá1yairól é s az e|ltez kapcsolódó törvé nymódosí tásokól
szó|ó 1999. é vi LXXV. törvé nyben meghatarozottak, továbbá más ré szr l felmerült igé nyek
miatt é pí tettük be a szórakozóhely ellenórzé sé t.

A JATE Klubban meglaftott ellen rzé s tehát nem sorolható a köznyelv á|ta| ,,drograzziának''
nevezett inté zkedé sek közé , az egy kompiex inté zkedé s ré sze, melyet b nügyi é s
közbiztonsági elemzé s el zött meg.

2. Milyen módszerrel á|lapí tották meg a kábí tószer-fogyasztás gyanú ját' é s hány embert
é rintettek ezek a rend ri intózkedé sek? Köztük hány volt fiata|korú ?

A szórakozóhelyen tartózkodó szemé lyeket ké t f , igazságügyi orvostani szakvizsgával
Í endelkez  oruos vizsgálta meg. A fiziká1is, valamint a neuro-pszichiátriai tiinetek utaltak
arra, hogy valamilyen pszichotrop anyag vagy kábí tószemek min sü1ó szer hatása'alatt
á1lhaümk. Emellett leveg alkohol.mé r  ké szülé k a|ka|mazásáva| zé tt1é k ki a jelent sebb
mé fté k  alkoholos befolyásoltság lehet sé gé t az é szlelt tiinetek m agyaráLzaÍ aké nt.



A JATE K1ub ellen rzé sé t 00 óra 55 perckor kezdtük meg, é s 02 óra 10 perckor fejeztük be.
A szórakozóhelyen ebben az id ben kb. 500 f  tartózkodott. A szórakozóhelyen összesen 20
f  igazoltatására került sor a kb. 500 f  lé tszáLmból.
Ebb l a 20 f b l 14 f  igazo|tatásrí ra - melyb l kett  f  fiatalkoru volt - el állí tásuk miatt
került sor. A fennmaradó hat f  isazoltatását a körözé si rendszerben töfté n  ellen rzé s
cé ljából hajtottuk vé gre.

3. Pontosan hány embert ál|í tottak e|  az akciók során, é s közüliik hány szemé ly ellen
indult eljárás' mi|yen b ncse|ekmé nyek ügyé ben?

tsszesen 14 f  e1 ál1í tására került sor (melyb l kett  f  fiatalkorú  vo1t) mintavé tel cé ljából,
igazságügyi orvos szaké rt i szakismerettel rendelkez  rend r orvos el zetes vé lemé nye
a1apj án.
Az el állí tott szemé lyekkel kapcso1atban a büntet eljarást megindí tottuk a Btk. 282. $ (1)
bekezdé sbe ütköz  é s az (5) bekezdé s a) szerint min sül  cseké ly mennyisé gre elkövetett
visszaé lé s kábí tószerrel vé tsé g b ncselekmé ny elköveté sé nek megalapozott gyanú j a miatt.

4. Van-e a Rend rkapitányságnak adata/becslé se arról, hogy a rend rsé gi akciók
mennyibe kerü|tek?

A Szegedi Rend rkapí tányság tekinteté ben a normál m ködé sb l adódó kö1tsé geket nem
lé ptiik tú l' figyelemme1 ana, hogy a szervezé s során a lé tszámot összehangolt
szolgálatvezé nylé ssel állí totn-rk össze.
Az ellen rzé sben közrem ködó orvosok összesen 10 óra tulszolgálati órát teljesí tettek.

Ké rem a leí nakszí ves mdomásuffirelé t- -
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