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határozati javaslata

Keleti György országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

A Magyar Köztársaság Országgyűlése Keleti György országgyűlési képviselő mentelmi jogát

a Tatabányai Városi Bíróság 21 .B . 1290/2003/5 . számú megkeresésével érintett ügyben nem

függeszti fel .

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 Tatabányai Városi Bíróság 21 .B. 1290/2003/5 . szám alatti megkeresésében kérte az

Országgyűlés állásfoglalását Keleti György országgyűlési képviselő mentelmi joga

felfüggesztése tárgyában, mivel ellene Árvai József Kisbér Város Jegyzője feljelentést tett

rágalmazás vétsége miatt .

A feljelentés szerint : . Keleti György a Komárom- Esztergom Megyei Hírlap 2003 . július 10-i

számában a „Szocialista reagálás a Fideszes vádakra" és a Magyar Nemzet 2003 . július 5-i

számában az „Ellenzéki polgármestereket vádolnak a szocialisták" című cikkekben feljelentő

sérelmére olyan valótlan tényállítást, (híresztelést) közölt, amely alkalmas feljelentő
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becsületének csorbítására . A cikkek sérelmezett részei szerint Keleti György azt nyilatkozta :

feljelentő többek jelenlétében egy helyi vállalkozóra kiszabott nagyobb összegű bírság

elengedését ígérte, ha a vállalkozó pénzt fizet egy meghatározott bankszámlára, illetőleg

támogatja a kisbéri napok rendezvényt .

A Mentelmi bizottság az ügyet a 2004 . október 5-i ülésén tárgyalta.

A Mentelmi bizottság az ügyben először a Tatabányai Városi Bíróság azon eljárási

cselekményét vizsgálta, amelynek során idézést bocsátott ki Keleti Györgynek úgyhogy nem

kérte mentelmi jogának felfüggesztését. Az érintett képviselő erről bejelentést tett az

Országgyűlés elnökének, aki ezt kiadta a Mentelmi bizottságnak . A Mentelmi bizottság

egyhangú szavazattal megállapította, hogy a Tatabányai Városi Bíróság megsértette Keleti

György országgyűlési képviselő mentelmi jogát, mivel a vonatkozó képviselői jogállási és

büntetőeljárás jogi törvényi szabályozások szerint a bíróságnak országgyűlési képviselő elleni

büntető feljelentés esetében az eljárást fel kell függesztenie és kérni kell a mentelmi jog

tárgyában történő állásfoglalást az Országgyűléstől .

Ezt követően azonban a Tatabányai Városi Bíróság a fent részletezett törvényes eljárás szerint

kérte a mentelmi jog tárgyában történő állásfoglalást, és így a mentelmi jog megsértését saját

maga megszüntette, ezért a bizottság rátért a mentelmi jog felfüggesztésére vonatkozó

indítvány megtárgyalására .

Keleti György közölte, hogy feljelentő ugyanilyen tényállás alapján polgári eljárást is indított

ellene, amely azonban lezárult, mivel feljelentő visszalépett. A sérelmezett újságcikkekkel

kapcsolatban előadta, hogy ezekben végig feltételes módban fogalmazott, tehát nem tényeket

közölt. Elmondta, hogy lakossági bejelentés alapján tájékoztatta az ügyről a megyei

ügyészséget.

A bizottság rendelkezésére bocsátotta azt a Komárom-Esztergom Megyei ügyészi szóvivői

tájékoztatást, amely feljelentő és két társa elleni vádiratról tudósít az ügyben .

Mindezek alapj án kérte mentelmi jogának fenntartását .

A Mentelmi bizottság hatáskör hiányában nem foglalkozott a büntetőjogi felelősség

kérdésével, és ebben a vonatkozásban nem vizsgálta a tényállást .

A rendelkezésére álló iratok, és meghallgatás alapján megállapította, hogy Keleti György a

közügyek megvitatásával kapcsolatosan nyilatkozott, illetve képviselői megbízásából eredő

kötelezettsége alapján tett bejelentést a megyei ügyészségnél, ezért az ide vonatkozó

alkotmánybírósági határozatok alapján is, mentelmi jogának felfüggesztése nem indokolt .



Mindezek alapján a Mentelmi bizottság többségi szavazattal (6 igen, 2 nem, 2 tartózkodás) azt

javasolja az Országgyűlésnek, hogy

Keleti György országgyűlési képviselő

mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fel

Előadó: dr. Csákabonyi Balázs

Budapest, 2004 . október 6 .
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