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országgyűlési határozati javaslat
kezdeményezése

Kövér László,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A:z egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 80. § (1)
bekezdése alapján ,,Varju László országgyűlési képviselő mentelmi ügyében"
címmel - a legfőbb ügyész KSB.3175/2019/3-I. szám alatti megkeresése szerinti
közvádas büntetőüggyel kapcsolatban - a mellékelt országgyűlési határozati javaslatot
kívánom benyújtani.

Budapest, 2019. október 21.

Tisztelettel:
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Dr. Hargitai János
a bizottság elnöke
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Mentelmi bizottság

Országgyűlési határozati javaslat

Az Országgyűlés

... /2019. ( ) OGY
határozata

Varju László országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Az Országgyűlés Varju László országgyűlési képviselő mentelmi jogát a legfőbb ügyész

KSB.3175/2019/3-I. számú átiratával érintett ügyben felfüggeszti.

INDOKOLÁS

A legfőbb ügyész KSB.3175/2019/3-I. számú átiratában indítványozta Varju László
országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését a választás rendje elleni bűntett

miatt.

Az ügyben folytatott nyomozás eredményeként az alábbi tényállás állapítható meg:

Varju László 2002-2011. év között a Magyar Szocialista Párt, majd 2014. évtől a
Demokratikus Koalíció, 2018. év áprilisától a Budapest 11. számú választókerület

országgyűlési képviselője. Varju László a Demokratikus Koalíció Budapest 11. számú

egyéni választókerület országgyűlési képviselőjelöltjeként a 2018. évi országgyűlési

választás előtt, 2018. február 12. napján egy Budapest IV. kerületében lévő kávézóban

találkozott a választókerületben független jelöltként induló Horváth Imrével, aki 2014. év

november 23. napjától 2018. áprilisáig a Budapest 11. számú választókerület országgyűlési
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képviselője volt, 2017. november 22. napjáig a Magyar Szocialista Párt tagjaként, ezt

követően pedig függetlenként.

A találkozó során Varju László felvázolta Horváth Imrének, hogy a baloldalnak csak abban

az esetben lehet nyerési esélye a választókerületben a FIDESZ Magyar Polgári Párttal

szemben, ha a FIDESZ Magyar Polgári Párt jelöltje ellen a baloldal is csak egy jelöltet indít.
Varju László a beszélgetést végig Horváth Imre esetleges visszalépése felé terelte, azonban

Horváth Imre mindvégig kitartott azon álláspontja mellett, hogy a választásokon
mindenképpen indulni fog. Varju László ezért azzal igyekezett meggyőzni Horváth Imrét

a visszalépésről, hogy felajánlotta a kampányra addig fordított költsége kifizetését,

amennyiben a választástól visszalép, azonban a passzív választójoga gyakorlásának a

befolyásolására irányuló ajánlatot Horváth Imre visszautasította.

A cselekmény a Btk. 350. §-a (1) bekezdésének e) pontjába ütköző választás rendje elleni
bűntett megállapítására alkalmas.

A bűncselekmény megalapozott gyanúját a feljelentés, az adatgyűjtés eredménye,

valamint a találkozón rögzített, adatkérés útján beszerzett hangfelvétel támasztja alá.

A Mentelmi bizottság az ügyet a 2019. október 21-i ülésén megtárgyalta.

Varju László az ülésen megjelent és előadta, hogy semmilyen bűncselekményt nem
követett el.

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

bűncselekmények esetén fennálló, a mentelmi jog felfüggesztésére vonatkozó gyakorlatát,

és az országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését javasolja.
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Mindezekre tekintettel a Mentelmi bizottság 3 igen és 2 nem szavazattal azt javasolja az
Országgyűlésnek, hogy

Varju László országgyűlési képviselő

mentelmi jogát az adott ügyben függessze fel.

Előadó: dr. Hargitai János

Budapest, 2019. október 21. / 
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