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Országgyűlés Mentelmi bizottság

országgyűlési határozati javaslat
kezdeményezése

Kövér László,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

H(ACG~4

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 80. § (1)
bekezdése alapján ,,Kálló Gergely országgyűlési képviselő mentelmi ügyében"
címmel - a legfőbb ügyész KSB. 2493/2019/4. szám alatti megkeresése szerinti
közvádas büntetőüggyel kapcsolatban - a mellékelt országgyűlési határozati javaslatot
kívánom benyújtani.

Budapest, 2020. április 6.

Tisztelettel:
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Dr. Hargitai János
a bizottság elnöke
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Országgyűlési határozati javaslat

Az Országgyűlés

... /2020. ( ) OGY
határozata

Kálló Gergely országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Az Országgyűlés Kálló Gergely országgyűlési képviselő mentelmi jogát a legfőbb ügyész

KSB. 2493/2019/4. számú átiratával érintett ügyben felfüggeszti.

INDOKOLÁS

A legfőbb ügyész KSB. 2493/2019/4. számú átiratában indítványozta Kálló Gergely

országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését rongálás vétsége miatt.

Az ügyben az alábbi tényállás állapítható meg:

2019. május 24. napján az esti órákban Kálló Gergely három társával közösen, Budapest

Xl. és XII. kerületeiben, közterületeken - a Fehérvári út 67/A., 102., 131. és 179. számok
előtt, a Fehérvári út és az Andor utca kereszteződésében, a Bocskai út 23., 30. és 39.

számok előtt, a Villányi út 107. szám előtt, a Budaörsi út 4., 22., 43/B. és 97. számok előtt,
az Alkotás utca 44. számnál, az Alkotás utca és a Csörsz utca kereszteződésében, a Csörsz
utca 10. szám előtt és a Gesztenyés kert Hegyalja út feló1i részén - elhelyezett, összesen
tizennyolc darab henger alakú hirdetőoszlopra az Európai Parlamenti választások előtt a

FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt megbízásából
kihelyezett választási plakátokat - véleménynyilvánítási céllal - festékszóró sprayvel
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megrongálta oly módon, hogy a ,,Bevándorlást meg kell állítani" felirat értelmét

megváltoztatva, a ,,bevándorlást" szót áthúzva, helyére az ,,ORBÁNT" szót írták, a plakát

alján lévő politikai pártok címereit keresztben áthúzták, és több helyre a ,,JOBBIK"
feliratot is ráírták.

Ezen túl a Budaörsi út 83. szám előtt lévő két darab, továbbá a Budaörsi út 89-91. számok

előtt lévő öt darab, valamint a Testnevelési Egyetem Győri út felőli kerítésén elhelyezett
egy darab téglalap alakú hirdetőtáblára kihelyezett választási plakátot is a fentiekkel

megegyező módon megrongálták az elkövetők: a ,,Bevándorlást" szót ,,Kivándorlást" szóra
változtatták, illetve esetenként a ,,HAZUG TOLVAJ FIDESZ", ,,FELFÜGGESZTVE",

,,KORRUPCIÓT", ,,HAJRÁ JOBBIK" feliratokat fújtak a hirdetésekre.

A fenti cselekményükkel Kálló Gergely és társai a tizennyolc darab hirdetőoszlopon és

nyolc darab hirdetőtáblán elhelyezett plakátban a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és

a Kereszténydemokrata Néppárt pártszövetség sértettnek mindösszesen 284-480 forint
összegű kárt okoztak, amely nem térült meg.

A fenti cselekmény a Btk. 371. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés a) pontja szerint
minősülő, társtettesként elkövetett kisebb kárt okozó rongálás vétsége megalapozott

gyanújának megállapítására alkalmas, figyelemmel arra, hogy a véleménynyilvánítás
szabadsága a büntetőjogi felelősségre vonás általános akadályának nem tekinthető,

alapjoggyakorlásra hivatkozás önkényt nem igazolhat, a véleménynyilvánítás
bűncselekmény megvalósításával nem gyakorolható.

A bűncselekmény megalapozott gyanúját a rendőri jelentések, és a helyszínen készített
fényképfelvételek, a helyszínen lefoglalt festékszóró spray-k, tanúvallomás, valamint Kálló

Gergely és társai mint gyanúsítottak részbeni ténybeli beismerő vallomásai, továbbá a

Publimont Hirdetésszervező Kft. megkeresésre küldött válaszai támasztják alá.

A Mentelmi bizottság az ügyet a 2020. április 6-i ülésén megtárgyalta. Kálló Gergely az
ülésen nem jelent meg.
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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 6 igen szavazattal egyhangúlag azt javasolja
az Országgyűlésnek, hogy

Kálló Gergely országgyűlési képviselő
mentelmi jogát az adott ügyben függessze fel.

Előadó: dr. Hargitai János

Budapest, 2020. április 6.

Dr. Hargitai János
elnök


