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határozati javaslata

dr. Kékesi Tibor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

A Magyar Köztársaság Országgyűlése dr. Kékesi Tibor országgyűlési képviselő mentelmi

jogát a Budapesti II . és 111. kerületi Bíróság 9.B.223/2004/3 . számú megkeresésével érintett

ügyben felfüggeszti .

INDOKOLÁS

A Mentelmi bizottság az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990 . évi LV. törvény

5. § (5) bekezdése, valamint a Házszabály 130 . § (5) bekezdés b . pontja és a 87 . § (3)

bekezdése alapján a fenti - indokolással ellátott - határozati javaslatot nyújtja be az

Országgyűlésnek .

A Budapesti 11. és III . kerületi Bíróság 9.B.223/2004/3 . számú megkeresésében kérte az

Országgyűlés döntését dr . Kékesi Tibor országgyűlési képviselő mentelmi jogának

felfüggesztése tárgyában, mivel ellene Kalo Mária feljelentést tett rágalmazás vétsége miatt.

A Téljelentés szerint: Dr. Kékesi Tibor a Kalo Mária feljelentő által korábban tett fe jelentései

kapcsán adott, több közmédiában megjelent nyilatkozataiban valótlan tényeket állított, illetve

híresztelt, amelyek alkalmasak feljelentő becsületének csorbítására .

A Mentelmi bizottság az ügyet a 2004 . március 23-i és a május 3-i ülésén tárgyalta . A

kétfordulós tárgyalásra azért volt szükség, mert az első ülésén a bizottság úgy határozott,

hogy beszerzi az ügy előzmény-iratait, illetőleg tájékoztatást kér ezekről az illetékes

ügyészségtől, rendőrségtől, önkormányzat polgármesteri hivatalától . A beérkezett válaszok

alapján tisztázódott, hogy a fenti hatóságok a Kalo Mária, illetve dr . Kékesi Tibor által tett

különböző feljelentések miatti eljárásokat bűncselekmény, illetve bizonyítottság hiányában

megszüntették és áttették a bírósághoz a jelen ügy(ek) szerinti magánvádas rágalmazás,

illetve könnyű testi sértés vétsége miatti eljárás(ok) lefolytatása céljából .
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A bizottság hatáskör hiányában nem jogosult állást foglalni a büntetőjogi felelősség

kérdésében, továbbá nem vizsgálhatja a tényállást .

A Mentelmi bizottság ismételten utal arra, hogy a mentelmi jog felfüggesztése nem jelenti a

bűnösség megállapítását, a felfüggesztés mellőzése pedig az ártatlanságét, mert ennek

eldöntése egy jogállami rendszerben a bíróságok hatáskörébe tartozik .

A Mentelmi bizottság megállapította, hogy nincs összefüggés az adott ügy és dr . Kékesi

Tibor képviselői tevékenysége között . Az Országgyűlés tekintélye és az érintett képviselő

érdeke egyaránt azt kívánja, hogy az ügyben a bíróság döntsön .

Mindezek alapján a Mentelmi bizottság 7 igen, 3 tartózkodás szavazattal azt javasolja az

Országgyűlésnek, hogy

dr. Kékesi Tibor országgyűlési képviselő mentelmi jogát az adott ügyben

függessze fel .

A tartózkodók véleménye szerint az 1998 óta folytatott gyakorlat értelmében a mentelmi jog

fenntartása lenne indokolt, különös tekintettel arra, hogy már másfél éve húzódik ennek a

problematikus gyakorlatnak az elvi felülvizsgálása . Sajnos ezek az elvi állásfoglalások nem

születtek meg, és nincs arra semmilyen garancia, hogy a jövőben más hasonló ügyekben a

bizottságban konszenzus alakuljon ki a mentelmi jog felfüggesztése vonatkozásában .

A bizottság előadója : dr. Kerényi János

Budapest, 2004 . május 5 .
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