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Országgyűlés Mentelmi bizottság

országgyűlési határozati javaslat
kezden1ényezése

Kövér László,
az Országgyűlés elnöke részére

Helvben

Tisztelt Elnök Úr!

A:z egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 80. § ( 1) 
bekezdése alapján ,,Dr. Serkisian Szeván Simon nemzetiségi szószóló
mentelmi ügyében" címmel - a Fővárosi Törvényszék 18.B.204/2019/81. szám alatti
megkeresése szerinti közvádas büntetőüggyel kapcsolatban - a mellékelt országgyűlési
határozati javaslatot kívánom benyújtani.

Budapest, 2019. július 12.

Tisztelettel:

Dr. Hargitai János
a bizottság elnöke
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Az Országgyűlés
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Dr. Serkisian Szeván Simon nemzetiségi szószóló merrtelrni ügyében

Az Országgyűlés dr. Serkisian Szeván Simon nemzetiségi szószóló mentelmi jogát a

Fővárosi Törvényszék 18.B.204/2019/81. számú átiratával érintett ügyben felfüggeszti.

INDOKOLÁS

A Fővárosi Törvényszék 18.B.204/2019/81. számú átiratában indítványozta dr. Serkisian

Szeván Simon nemzetiségi szószóló mentelmi jogának felfüggesztését választás rendje
eileni bűntett miatt.

Az indítvány szerint a Fővárosi Főügyészhelyettes az NF.12560/20114/78-L számú

vádiratában dr. Serkisian Szeván Simon ellen 13 rendbeli, három esetben társtettesként,
tíz esetben bűnsegédként elkövetett, a Btk. 350. § (1) bekezdés e) pontja szerint minősülő
választás rendje elleni bűntett miatt emelt vádat.

A vádirati tényállás szerint a 2014. október 12. napján tartott nemzetiségi önkormányzati

képviselői választáson az örmény nemzetiséget illetően két jelölő szervezet és annak
jelöltjei indultak, az egyik induló az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

(EÖGYKE), míg a másik az Arménia Népe Kulturális Egyesület, a KILIKIA Kulturális
Egyesület és az Örmény Ifjúsági Egyesület koalíciója volt. A KILlKIA Kulturális Egyesület
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képviselője dr. Serkisian Szeván Simon volt. A büntetőügy vádlottai - köztük dr. Serkisian

Szeván Simon nemzetiségi szószóló - elhatározták, hogy a 2014. október 12. napján

tartott, az örmény nemzetiségi önkormányzati képviselői választáson történő indulás és

saját jelölő szervezetük által a szavazás megnyerése érdekében rávesznek a valóságban

nem örmény nemzetiségű, hajléktalan életmódot folytató személyeket, hogy valótlanul

vallják magukat örmény nemzetiségűnek és regisztráljanak az örmény nemzetiségi

névjegyzékbe, ezáltal abban hamis adatokat tüntessenek fel, továbbá adjanak ajánlást

részükre, valamit anyagi juttatásért is szavazzanak az Arménia Népe Kulturális Egyesület,

a KILIKIA Kulturális Egyesület és az Örmény Ifjúsági Egyesület koalíciójának jelöltjeire.

A büntetőügy vádlottjai, köztük Dr. Serkisian Szeván Simon 2014. augusztus

szeptemberében megjelentek a Budapest, VIII. kerület, Dankó u. 15. szám alatti

hajléktalanszállón, és az ott tartózkodó személyeknek azért, hogy valótlanul vallják

magukat örménynek, továbbá az örmény névjegyzékbe való regisztrálásért, az ajánlóív

aláírásáért és a későbbi szavazásért különböző anyagi előnyöket, italt és pénzt ajánlottak

fel. A hajléktalan életmódot folytató személyek valójában nem örmény nemzetiségűek

voltak, e körben a kérelmek és egyéb okiratok hamis adatokat tartalmaztak, az érintettek

a valóságban csak a felajánlott vagyoni előny miatt vallották magukat - valótlanul -

örménynek, és írtak alá okiratokat, adtak ajánlást, és szavaztak a választáson.

Dr. Serkisian Szeván Simon a büntetőügy további vádlottjaival a szavazás napján, 2014.

október rz-én megjelent a Budapest, VIII. kerület, Dankó utcai hajléktalanszálló

közelében, és több gépjárművel többször fordulva szervezetten szállította a magukat

valótlanul örménynek valló személyeket a szavazás helyszínére, ahol eligazították őket. A

magukat valótlanul örménynek valló személyek részére átadtak szavazólapmintákat,
amelyen pirossal megjelölték, hogy melyik jelöltre és jelölő szervezetre (Arrnénia

KlLIKIA-ÖIE) kell szavazniuk, majd a szavazást követően kifizették nekik az ígért anyagi

előnyt, és gépjárművel visszavitték őket a hajléktalanszállóra. A 2014. október 12. napján

tartott általános nemzetiségi választáson végül az örmény országos nemzetiségi

önkormányzatba dr. Serkisian Szeván Simon is bekerült.

A Mentelmi bizottság az ügyet a 2019. július 12-i ülésén megtárgyalta.
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Dr. Serkisian Szeván Simon az ülésen megjelent és az üggyel kapcsolatban előadta, hogy

ő csupán tanúja volt az ügy tárgyát képező cselekménynek, és nem elkövetője.

A Mentelmi bizottság az ügy érdemében úgy döntött, hogy követi a közvádas

bűncselekmények esetén fennálló, a mentelmi jog felfüggesztésére vonatkozó gyakorlatát,
és a nemzetiségi szószóló mentelmi jogának felfüggesztését javasolja.

Mindezekre tekintettel a Mentelmi bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag azt javasolja

az Országgyűlésnek, hogy

dr. Serkisian Szeván Simon nemzetiségi szószóló
mentelmi jogát az adott ügyben függessze fel.

Előadó: dr. Hargitai János

Budapest, 2019. július 12.

Dr. Hargitai János

elnök


