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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.71/2019/17-I. szám alatti megkeresése szerinti

közvádas büntetőüggyel kapcsolatban - a mellékelt országgyűlési határozati javaslatot
kívánom benyújtani.
Budapest, 2019. november 4.
Tisztelettel:
;1.
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Országgyűlés
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.71/2019/17-I. számú átiratával érintett ügyben felfüggeszti.
INDOKOLÁS
A legfőbb ügyész KSB.71/2019/17-I. számú átiratában indítványozta Varju László
országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését garázdaság vétsége, valamint
súlyos testi sértés bűntette miatt.
Az ügyben az alábbi tényállás állapítható meg:
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (továbbiakban: MTVA) 1037
Budapest, Kunigunda útja 64. szám alatti épülete előtt 2018. december 16. napján az esti
órákban tüntetés volt, miközben - 21 óra 15 perc körüli időben - több, e pozícióból eredő
jogosultságra hivatkozó országgyűlési képviselőt kérésükre a biztonsági őrség tagjai
beengedtek az MTVA ,,A" épületébe. Az országgyűlési képviselők a biztonsági
osztályvezetővel közölték, hogy öt pontból álló követelésüket szeretnék a köztelevízió
adásában beolvastatni, illetve a felelős szerkesztővel kívánnak beszélni. A biztonsági
osztályvezető több alkalommal tájékoztatta az országgyűlési képviselőket arról, hogy az
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intézmény mely területeire nem léphetnek be, mivel ezen területek zárt, védett területnek
minősülnek. Ezen tájékoztatást az országgyűlési képviselők - köztük Varju László vitatták és követelték, hogy engedjék be őket a szerkesztőségekbe, illetve az élő műsor
felvételének helyszínére, azaz a stúdióba.
Varju László

2018.

december

17.

napján

10

óra

20

perc körüli időben az MTVA ,,C"

épületében a stúdióba történő bejutás érdekében nekirontott a Fegyveres Biztonsági Őrség
stúdió előtt álló sorfalának. A biztonsági őrök igyekezték ebben megakadályozni.

A

kialakult lökdösődés és dulakodás közben Varju László kissé összegörnyedve az egyik
biztonsági őrnek több másodpercen keresztül kézzel megragadta és szorította a vádliját.
Miután a biztonsági őrök társuk lábát a szorításból kiszabadították, Varju Lászlót a stúdió
ajtajától eltolták. Varju László ezen kihívóan közösségellenes erőszakos magatartása
alkalmas volt arra, hogy másokban - így számos jelen lévőben - megbotránkozást,
riadalmat keltsen.
Varju László a délutáni órákban 16 óra 30 perc körüli időben felment az MTVA ,,C"
épületének I. emeletére, ahol a stúdióvezérlő található, és ott megpróbált bejutni arra a
folyosóra, ahonnan a vezérlő helyiségek és a hírszerkesztőség ajtajai nyílnak. Varju László
a Fegyveres Biztonsági Őrség többszöri felszólítása ellenére sem volt hajlandó távozni,
illetve testi kontaktusba került a Fegyveres Biztonsági Őrség tagjaival, ezért a Fegyveres
Biztonsági Őrség parancsnoka elrendelte a kivezetését. Ennek során testi kényszert
alkalmaztak Varju Lászlóval szemben, aki továbbra is ellenállt, illetve a folyosón a földre
feküdt. Varju László az erőteljes fizikai ellenállása során, az őt a földről felemelni kívánó
és az épületből kivezetni szándékozó biztonsági őrök egyikének bal lábát jobb kezével
elkapta, majd kihúzta, melynek következtében gyulladásos szövődményű, hall válltáji
lágyrész zúzódásos sérülést szenvedett, melynek büntetőjogi gyógytartama nyolc napon
túli, tényleges gyógytartama
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hét volt.

A cselekmények a Btk. 339. §-ának (1) bekezdésébe ütköző garázdaság vétségének,
valamint a Btk. 164. §-ának (1) bekezdésébe ütköző és a (3) bekezdés szerint minősülő
súlyos testi sértés bűntettének megállapítására alkalmasak.
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A bűncselekmények

megalapozott

gyanúját

a

tanúvallomások,

az

igazságügyi

orvosszakértői vélemény, az okirati bizonyítékok, a kamera felvételek és az adatkérésekre
adott válaszok támasztják alá.
A Mentelmi bizottság az ügyet a

2019.

november 4-i ülésén megtárgyalta. Varju László az

ülésen megjelent és előadta, hogy véleménye szerint bűncselekményt nem követett el,
továbbá semmilyen jogellenes magatartást nem tanúsított, mindössze saját testi épségét
védte.
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.

Mindezekre tekintettel a Mentelmi bizottság 4 igen és
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nem szavazattal azt javasolja az

Országgyűlésnek, hogy
Varju László országgyűlési képviselő
mentelmi jogát az adott ügyben függessze fel.
Előadó: dr. Hargitai János

Budapest,

2019.

I

november 4.
~-, --_,.r

Dr. Hargitai János
elnök
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