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Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 
24.) OGY határozat 121. §-a alapján interpellációt kívánok benyújtani.

Az interpelláció címzettje: Dr. Pintér Sándor, belügyminiszter

Az interpelláció címe: Tizen egy ellen, avagy önvédelem túlerőben, bozótvágóval és baseball 
ütővel? 

Az interpelláció elhangzását a 2019. február hó 18-i ülésnapon kérem.

Tisztelt Miniszter Úr!

Versegen 2019 januárjában súlyos bűncselekményt követtek el a cigány kisebbséghez tartozó 
elkövetők egy fiatalember sérelmére.

Az ügy előzményéhez tartozik, hogy néhány nappal korábban, előzetes szóváltást követően a sértett
testvérét szintén bántalmazta ugyanezen elkövetői kör több tagja. Ennek a körülményeit szerette 
volna tisztázni, majd amikor távozóban volt Verseg, Dózsa György utcából, az öccse telefonon 
segítséget kért tőle, mondván: legalább tizen vannak a ház előtt és megöléssel, fejének a levágásával
fenyegetik.

Teljesen érthető okból visszafordult, testvére segítségére sietett. Még ki sem szállt az autóból, máris
repült egy kard az első szélvédő felé. Ahogy kiugrott az autóból, esélyt sem hagyva neki, rögtön 
sokszoros túlerőben támadtak rá. Ütötték, a földre vitték, többször állba rúgták, az orrát eltörték. 
Előkerült egy baseball ütő és egy bozótvágó kés, amelyet a fejébe vágtak, újabb sérülést okozva 
neki.

Erről a bozótvágóról állították később az elkövetők, hogy az eredetileg nem is náluk, hanem a 
sértettnél volt és ők vették el tőle. Az autóját összetörték, őt szidták, gyalázták. Mindezek után még 
az elkövetők állítják azt, valójában őket érte támadás.

Csak az isteni gondviselésen, a sértett fizikai állapotán, szívósságán és lélekjelenlétén múlt, hogy 
nem oltották ki az életét. Hajszál tartotta, hogy nem következett be egy újabb, Marian Cozmáéhoz 



hasonló tragédia.

Jelenleg felfegyverkezve elkövetett csoportos garázdaság megalapozott gyanúja miatt három 
gyanúsított ellen folytatnak büntetőeljárást. A minősítésen is látszik, nem a sértettnél, hanem eleve 
az elkövetőknél voltak az élet kioltására alkalmas eszközök.

Tisztelt Miniszter Úr!

Az üggyel kapcsolatban számos kérdés merül fel. Hol tart a többi elkövető beazonosítása, hiszen 
háromnál jóval többen voltak? Vizsgálják, hogy megáll-e az emberölés bűntettének kísérlete?

Ugyanez lenne a minősítés, ha minden fordítva történt volna és tíz magyar támad egy cigányra? A 
magyarok szabadlábon védekeznének, vagy bevarrták volna őket előzetesbe? Akkor azonnal 
megállna a rasszista indíték, amely ilyenkor fel sem merül?

Ugyanaz lenne a minősítés, ha egy közismert fideszes politikus, dúsgazdag vállalkozó, vagy rendőri
vezető gyermekét támadták volna meg?

Várom érdemi válaszát!

Budapest, 2019. február 12.

Tisztelettel:

dr. Apáti István

független országgyűlési képviselő
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