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A:z egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 80. § (1)
bekezdése alapján ,,Fekete-Győr András országgyűlési képviselő mentelmi
ügyében" címmel - a Pesti Központi Kerületi Bíróság 6.B.21.073/2020/67. szám
alatti megkeresése szerinti közvádas büntetőüggyel kapcsolatban - a mellékelt
országgyűlési határozati javaslatot kívánom benyújtani.

Budapest, 2022. szeptember 12.
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Országgyűlési határozati javaslat

Az. Országgyűlés

... /2022. ( ) OGY

határozata

Fekete-Győr András országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Az Országgyűlés Fekete-Győr András országgyűlési képviselő mentelmi jogát a Pesti

Központi Kerületi Bíróság 6.B.21.073/2020/67. számú átiratával érintett ügyben

felfüggeszti.

INDOKOLÁS

A Pesti Központi Kerületi Bíróság 6.B.21.073/2020/67. számú átiratában indítványozta
Fekete-Győr András országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését hivatalos
személy elleni erőszak bűntette miatt.

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz 2020.
szeptember 29. napján érkezett 2. Nyom. 2243/2018. számú vádiratában Sz. K. B. I. rendű
vádlottat 2 rendbeli a Btk. 310. § (1) bekezdés a) pontjába ütköző és a (2) bekezdés szerint
minősülő hivatalos személy elleni erőszak bűntettével, míg Fekete-Győr András II. rendű
vádlottat a Btk. 310. § (1) bekezdés a) pontjába ütköző és a (2) bekezdés szerint minősülő
hivatalos személy elleni erőszak bűntettével vádolta. Az. eljárás bírói szakban a bizonyítási
eljárás lefolytatásával folyamatban van, az ügyben még ügydöntő határozat nem született.

Az ügyészség a következő bűncselekmény miatt emelt vádat Sz. K. B. I. rendű vádlott és
Fekete-Győr András II. rendű vádlottal szemben:

Sz. K. B. I. rendű vádlott, valamint Fekete-Győr András II. rendű vádlott 2018. december
13-án részt vett az Országgyűlés épülete előtti, a Budapest V. kerületi, Kossuth tér 1. szám
alatt tartott demonstráción. Sz. K. B. I. rendű vádlott 20-43 órakor Fekete-Győr András II.
rendű vádlott társaságában, közvetlenül mellette állva felemelt egy meggyújtott
pirotechnikai eszközt, megvárta amíg az már nem szikrázik, csupán fehér színű - irritáció
okozására alkalmas - füstöt bocsát ki, majd azt a rendőrök felé dobta. A Sz. K. B. I. rendű
vádlott által eldobott füstképző eszköz a főlépcsőt védő rendőrsorfal mögött egy-két
méterrel a földre esve ért célba.
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Fekete-Győr András II. rendű vádlott 20-44 órakor Sz. K. B. I. rendű vádlott társaságában,
közvetlenül mellette állva felemelt egy meggyújtott pirotechnikai eszközt, ami azonban
kialudt. Ezt követően pár másodperc múlva Fekete-Győr András II. rendű vádlott
ismételten felemelt egy szikrázó pirotechnikai eszközt, azt a feje felett többször
meglóbálta, miután pedig az már nem szikrázó, hanem lila színű - irritáció okozására
alkalmas - füstöt bocsátott ki, 20-44 órakor a tömegben körülötte lévő, ismeretlenül
maradt személyek bátorító tapsolása és éljenzése közepette - a tőle legfeljebb 10 méter
távolságban lévő, az Országgyűlés épületének főlépcsőjénél, illetve mögöttük, közvetlenül
az Országgyűlés épületénél felállított, létesítménybiztosítási intézkedést végző rendőrök
közé dobta.

A Mentelmi Bizottság az ügyet a 2022. szeptember 12-i ülésén megtárgyalta. Fekete-Győr
András a bizottság ülésén megjelent és előadta, hogy kéri a mentelmi jogának
felfüggesztését. Előadta továbbá, hogy mindig is olyan ember volt, aki vállalja döntéseinek
következményeit, a cselekményt nem követte el, abban ártatlan, szeretné, hogy a
bírósághoz visszakerüljön ez az ügy és felmentő ítélet szülessen. Kifejtette, hogy sajnálja,
hogy nem tud lemondani mentelmi jogáról, ezért kéri, hogy az Országgyűlés függessze azt
fel.

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

Fekete-Győr András országgyűlési képviselő

mentelmi jogát az adott ügyben függessze fel.

Előadó: dr. Hargitai János

Budapest, 2022. szeptember 12.


