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határozati javaslata

dr. Kövér László országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

A Magyar Köztársaság Országgyűlése dr. Kövér László országgyűlési képviselő mentelmi

jogát a Tatabányai Városi Bíróság 9 .8 .1194/2002/6 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 9.13.1194/2002/6 szám alatti megkeresésében kérte az

Országgyűlés állásfoglalását dr . Kövér László országgyűlési képviselő mentelmi joga

felfüggesztése tárgyában, mivel ellene Horváth László feljelentést tett 2002 . március 25-én

közösség elleni izgatás miatt a Legfőbb Ügyésznél . Ezt a Központi Ügyészségi Nyomozó

Hivatal 2002. július 5-én áttette a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Tatabányai Városi

Bírósághoz. Határozatában ugyanis megállapította: „A feljelentett személy megnyilvánulása

alkalmatlan az aktív gyűlöletre uszításra, mely a bűncselekmény megállapításának törvényi

feltétele, de megjegyzendő, hogy ugyanúgy alkalmatlan a közösség elleni bármilyen csekély

mértékű, nem tevékeny gyűlölet felkeltésére is, mert tartalma nem erre irányul. A kijelentések
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ugyanis kizárólag a szövegkörnyezetükbe visszahelyezve értelmezhetők, miáltal értelmük a

feljelentő által kifogásolthoz képest az ellenkezőjére fordul .

Alkalmasak lehetnek azonban a kijelentések a becsületsértés törvényi tényállásának a

megállapítására" .

A feljelentés szerint : . Kövér László országgyűlési képviselő 2002 . március 18-án egy

tatabányai választási gyűlésen, a cigányság elleni uszításra alkalmas következő kijelentéseket

tette :

,, . . .azt akarjuk, hogy a cigányok 10-15 év múlva megerősödő csoporttudata, néptudata,

nemzettudata arra épüljön, hogy mi vagyunk - a többségi magyarok - mi vagyunk az

ellenségeik, mert úgy gondolják, hogy az ő nyomorúságos helyzetükért mi vagyunk a

felelősek, akkor ne keressünk partnereket a cigányok körében. Akkor hagyjuk a

magyarországi cigányságot meghódítani a Horváth Aladár -féle gengszterek által . . . "

„ . . . nekünk sikerült - hogy milyen hosszú távon, ez egy más kérdés - de odáig sikerült eljutni,

hogy mi találtunk olyan partnereket a magyarországi cigány kisebbségen belül, akik

hajlandóak voltak leszállni arról a megélhetési romákra jellemző útról, amit mondjuk

Horváth Aladár képviselt, például a, vagy képvisel mind a mai napig az SZDSZ környékén . . . "

A Mentelmi bizottság az ügyet először a 2005 . szeptember 12-í, majd a szeptember 27-i

ülésén tárgyalta .

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

cselekményét vizsgálta, amelynek során idézést bocsátott ki dr. Kövér Lászlónak úgy, hogy

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 dr . Kövér

László 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 .

A Mentelmi bizottság hatáskör hiányában nem foglalkozott a büntetőjogi felelősség

kérdésével, és ebben a vonatkozásban nem vizsgálta a tényállást .
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Megállapította ugyanakkor, hogy a feljelentőt a bíróság külön nem nyilatkoztatta arról, hogy

akarja-e a magánvádas eljárás lefolytatását, tehát itt a feljelentés - aláírás hiányában - alaki-

tartalmi hibás. Erre és a feljelentéstől számított három éves időszak elteltére, tehát az ügy

elévülési lehetőségére is tekintettel a bizottság úgy határozott, hogy az Országos

Igazságszolgáltatási Tanács állásfoglalását kéri .

Mindezek alapján a Mentelmi bizottság többségi szavazattal (9 igen, és 1 nem) azt javasolja

az Országgyűlésnek, hogy

dr. Kövér László országgyűlési képviselő

mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fel

Előadó: dr. Csákabonyi Balázs

Budapest, 2005 . szeptember 28.
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