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határozati javaslata

Demeter Ervin országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

A Magyar Köztársaság Országgyűlése Demeter Ervin országgyűlési képviselő mentelmi jogát a

Budapesti 11. és III .kerületi Bíróság 9 .B. 111. 1433/2004/3 . . számú megkeresésével érintett ügybep

nem függeszti fel .

INDOKOLÁS

A Mentelmi bizottság az országgyűlési képviselők jo&állásáról 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 II: és IILkerületi Bíróság 9.B . 111. 1433/2004/3 .. számú megkeresésében kérte az

Országgyűlés döntését Demeter Ervin országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztése

tárgyában, mivel ellene dr. Bárándy Péter feljelentést tett rágalmazás vétsége miatt .

A feljelentés szerint : „2004. augusztusában a híradásokban megjelent, hogy Szász Károlynak, a

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt

,folyamatban lévő büntetőeljárásban a nyomozóhatóság gyanúsítottként hallgatott meg egy

személyt, akinek vonatkozásában a sajtóhíradások szerint a nyomozóhatóság megállapította, hogy

egy, a K&H Equities Rt . tevékenységével összefüggésben folyamatban lévő másik

büntetőeljárásban gyanúsítottként szereplő Kulcsár Attilával valamilyen formában kapcsolatban

állt. Ugyanebben az időszakban szintén a híradásokban megjelent az a nyilatkozatom, hogy nincs

tudomásom arról, de nem zárhatom ki, hogy Kulcsár Attilával valaha egy helyen tartózkodtam .

2004. augusztus 11 . napján a Hír Televízió „A nap vendége" című műsorában a Szász Károly

sérelmére elkövetett, fenti említett bűncselekmény miatt folyamatban lévő büntetőeljárással

összefüggésben Demeter Ervin a következő kijelentést tette :

Országgyűlési határozati javaslat
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„Úgy néz ki, hogy Szász Károlynak van igaza, tehát az a feltevés, amit ő a műtétje után

közvetlenül mondott, hogy politikai bűncselekmény történt. Ez teljesen megalapozottnak látszik.

Ma már ott tartunk, hogy az elkövető, aki Szász Károlyt brutálisan megtámadta és az igazságügy-

miniszter között mindössze egy személy, Kulcsár Attila van és már áttétellel ide is eljutottunk ."

Demeter Ervin megállapításának ugyanezen értelmezést adták a kívülállók is, így az MTV I

Napkelte című műsor 2004. augusztus 12-i adása kereszttűz rovatában és a Magyar Nemzet című

napilap internetes oldalán szintén e napon megjelent „Demeter Ervin : Bárándynak válaszolnia kell

a kérdésekre" című cikkben.

Feljelentő szerint : Demeter Ervin egyrészt pontosan tisztában volt azzal, hogy kijelentése minden

ténybeli alapot nélkülöz, másrészt tudta, milyen társadalmi megítélést eredményez .

A Mentelmi bizottság az ügyet a 2004 . november 2-i ülésén tárgyalta .

A mentelmi jog felfüggesztését 4 képviselő javasolta, míg 5 képviselő ez ellen szavazott .

A nemmel szavazók álláspontja szerint két közszereplő vitájáról van szó . Az előzmények alapján

megállapítható, hogy Demeter Ervin nem állított tudatosan valótlant .

Az ezzel ellentétesen szavazók álláspontja viszont az, hogy az Alkotmánybíróságnak a képviselői

mentelmi jog felfüggesztése tárgyában hozott 34/2004 .(IX.28.) AB határozata szerint Demeter

Ervin képviselő mentelmi jogát indokolt felfüggeszteni, mivel tisztában volt azzal, hogy

tényközlése lényegét tekintve valótlan .

Mindezek alapján a Mentelmi bizottság azt javasolja az Országgyűlésnek, hogy adott ügyben

Demeter Ervin országgyűlési képviselő mentelmi jogát

ne függessze fel

A mentelmi jog felfüggesztésére nemmel szavazók álláspontját ismerteti :: dr. Rubovszky György

A mentelmi jog felfüggesztésére igennel szavazók álláspontját ismerteti : Tatai-Tóth András

Budapest, 2004 . november 3 .

r. Géc ozsef Alajos
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