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Tisztelt IV. Kerületi Rendőrkapitányság!

Alulírott  …,  a Jobbik Magyarországért  Mozgalom Újpesti  Szervezetének alelnöke feljelentést  teszek Bogdán
Zsolt és ismeretlen társai ellen.

Nevezett személy a hozzám eljutott és rendelkezésemre álló információk szerint 2018. december 8-án kb. 20
óra  45  perc  körüli  időben  Újpesten,  a  1045  Budapest,  Megyeri  út  13.  szám alatt  található  Szusza  Ferenc
Stadionban megrendezett Újpest FC – Videoton NB1-es labdarúgó mérkőzés második félidejében a mérkőzést
biztosító biztonsági cég megbízásából / alkalmazásában több nézőt tettleg bántalmazott. 

Tettével  megvalósította  a  Btk.  339.  §-ába  ütköző  garázdaság  vétségét,  miután  kihívóan  közösségellenes,
erőszakos magatartást tanúsítva másokban megbotránkozást és riadalmat keltve több embert bántalmazott.
Tettét  –  ismeretlen  kollégáival  közösen  –  csoportosan,  a  köznyugalmat  súlyosan  megzavarva,  nyilvános
rendezvényen követte el. 

Kérem  a  nyomozóhatóságot,  hogy  állapítsa  meg  nevezett  személy  bűntársait,  foglalja  le  és  elemezze  a
mérkőzésen készült videófelvételeket és indítson teljes körű vizsgálatot a tettesek felkutatása érdekében. 

Kérem a nyomozóhatóságot, hogy vizsgálja ki, hogy nevezett személy a cselekménye során elkövette e a Btk.
164. §-ába ütköző testi sértés vétségét vagy bűntettét, miután a bántalmazás során több embernek könnyű,
egy embernek – a hozzám eljutott információk alapján, feltehetően – súlyos sérülést okozott. 

Nevezett  személy magas,  erős,  kisportolt  testalkatú,  az  elkövetés  idején fehér kapucnis pulóvert  és szürke
sapkát viselt. 

Kérem a nyomozóhatóságot, hogy állapítsa meg, nevezett személy milyen minőségben vett részt a mérkőzés
biztosításában, milyen kapcsolatban áll a rendezvényt biztosító biztonsági céggel, a szóban forgó napon milyen
státuszban volt jelen a Szusza Ferenc Stadionban és tisztázza, hogy az elkövetés során miért nem viselt sárga
színű, számmal és névvel ellátott sárga színű megkülönböztető mellényt. Kérem a nyomozóhatóságot, hogy a
vizsgálat során állapítsa meg, hogy nevezett személyek hogyan jutottak be a Szusza Ferenc Stadion területére,
ha a mérkőzés biztosításában „papíron” nem vettek részt. 

Kérem a nyomozóhatóságot,  hogy tisztázza  milyen szerepe volt  a  bántalmazásban a  biztonsági  céget  és  a
mérkőzés biztosítását vezető Orosz Péternek, továbbá Csomor András és Csima Péter nevezetű személyeknek. 

Meg  nem  erősített  információk  merültek  fel  arra  nézve  is,  hogy  a  fentnevezett  személyek  tettük  előtt
kábítószert, feltehetően kokaint fogyasztottak és a bűncselekményt ennek hatása alatt követték el. Kérem a
nyomozóhatóságot, hogy ezt a körülményt is vizsgálja ki és vizsgálja meg, hogy a nevezett személyek elkövették
e a Btk 178. §-ába ütköző kábítószer birtoklása bűncselekményt.  

Jelen feljelentésemet a Btk. 268. §-ába ütköző hamis vád, a 271. §-ába ütköző hatóság félrevezetése és a 272.
§-ába ütköző hamis tanúzás bűncselekmények és azok jogkövetkezményeinek ismeretében teszem. További
információ  a  bűncselekményről  nem  áll  rendelkezésemre,  én  a  mérkőzésen  nem  voltam  jelen,  a  fenti
információk másodkézből, pártunk szimpatizánsaitól származnak. 

Kérem az ügy teljes körű kivizsgálását, a tettesek kézre kerítését és a büntetőeljárás lefolytatását. 

Köszönettel,

Jobbik Magyarországért Mozgalom Újpesti Szervezete

Újpest, 2018. december 8. 


