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határozati javaslata

Keller László országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

A Magyar Köztársaság Országgyűlése Keller László országgyűlési képviselő mentelmi jogát a

Legfőbb Ügyész KF. 3820/2004/11-I . 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 Legfőbb Ügyész KF. 3820/2004/11-I. számú megkeresésében indítványozta, hogy az

Országgyűlés Keller László országgyűlési képviselő mentelmi jogát függessze fel, mivel

megalapozottan gyanúsítható hivatali visszaélés bűntette és személyes adattal visszaélés bűntette

elkövetésével . .

Az indítvány szerint : Az eljárás a Fauna Rt feljelentése alapján indult . Keller László közpénzügyi

államtitkár 2004. márciusában a Somogy megyei Földművelésügyi Hivataltól bekérte a a 2002 .

január 1-jétől vezetett megyei vadászati naplók hiteles másolatát, illetve a Somogy megyében

tartott vadászatok és azok résztvevőinek listáját . A Somogy Megyei Földművelésügyi Hivatal

kérésére a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) egyeztetett a Miniszterelnöki

Hivatallal, ennek eredményeként már csak az un . üzemi területek naplóit kellett beküldeni,

amelyekről másolat készült és az 1860 oldal terjedelmű másolatokat megkapta Keller László. Ezt

követően az FVM-től a Somogy Megyei vadászterületekre vonatkozó trófebírálati összesítők
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megküldését kérte . Az FVM az adatkérést továbbította a megyei földművelésügyi hivatalnak,

ahonnan azokat megküldték Keller László politikai államtitkárnak. Mind a vadászati napló, mind a

trófeabírálati lap tartalmaz személyes adatokat . (pl. a vadász neve, a vadászat időpontja, helyszíne,

az elejtett vad adatai, stb .)

Keller László 2004. áprilisában megkereséssel fordult az ÁPV Rt elnökéhez is, amelyben

meghatározott vadászatokon elejtett trófeás vadak kifizetését igazoló számlák hiteles másolati

példányát kérte be.

Keller László politikai államtitkár a Miniszterelnöki Hivatalról szóló 148/2002. (VII. 01) .

Korm.rendelet 5. számú mellékletében meghatározott hatáskörét túllépte, ugyanakkor a személyes

adatok védelmére vonatkozó jogszabályokban meghatározott felhatalmazás nélkül szerzett be,

kezelt személyes adatokat, illetve hozott illetéktelen személyek tudomására. Ez utóbbival

kapcsolatosan az indítvány utal a Magyar Narancs című újságra, amely megnevezte az

információinakforrását akkor, amikor közölte : „A kelleni információk alapján . . . ".

A Mentelmi bizottság az ügyet a 2004. december 14-i ülésén tárgyalta . Keller László előadta, hogy

közérdekű bejelentés alapján kezdett vizsgálatot . Közérdekű adatokat kért be, személyes adatokat

nem kezelt. Ellentmondásosnak tartotta a legfőbb ügyész indítványát, mivel az a tényeket

mellőzve, konkrét utalást nem tartalmaz azzal kapcsolatosan, hogy hol sérültek meg a személyiségi

jogok. Elmondta, hogy az ÁPV-Rt-től adatokat nem kapott . Az indítványt politikailag motiváltnak

minősítette . Mentelmi jogával kapcsolatosan közölte, hogy a bizottság, illetőleg az Országgyűlés

döntését elfogadja .

A mentelmi jog felfüggesztését 5 képviselő javasolta, míg 3 képviselő nemmel szavazott, 2

képvíselő pedig tartózkodott .

Az igennel szavazók álláspontja szerint : Az eddigi gyakorlatnak megfelelően kell eljárni, azaz fel

kell függeszteni a mentelmi jogot, mivel közvádas ügyről van szó . Keller László rendkívül

vehemens módon védelmezte eljárását, ezért fontos, hogy ezt a pártatlan bíróság előtt is

megtehesse .

Az ezzel ellentétesen szavazók viszont aggályukat fejezték ki az ügy politikai áthallása miatt .

Felmerült az ügyben az indítványozó, azaz a legfőbb ügyész esetleges összeférhetetlensége is,

mivel közismert, hogy ezen üggyel összefüggésben Somogy megyei vadászatai során szerzett

trófeák miatt vagyonnyilatkozati eljárás indult ellene .



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

Keller László országgyűlési képviselő mentelmi jogát

ne függessze fel

A mentelmi jog felfüggesztésére igennel szavazók álláspontját ismerteti: dr. Kerényi János

A mentelmi jog felfüggesztésére nemmel szavazók álláspontját ismerteti : : dr. Csákabonyi Balázs .

Budapest, 2004 . december 16 .

Dr. G' József Alajos
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