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Az Országgyűlés  

…/2003 (   ) OGY 

h a t á r o z a t i  javaslata 

Dr. Papcsák Ferenc országgyűlési képviselő mentelmi ügyében 

 

A Magyar Köztársaság Országgyűlése dr. Papcsák Ferenc országgyűlési képviselő mentelmi 

jogát a Legfőbb Ügyész NF. 4609/2002/9-I. 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 Legfőbb Ügyész az Országgyűlés Elnökéhez intézett NF. 4609/2002/9-I. számú átiratában 

indítványozta dr. Papcsák Ferenc országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését 

magánokirat-hamisítás vétségének   alapos gyanúja miatt.  

Az indítvány szerint: a 2001. június 16. napján hatályba lépett egységes hírközlési törvény 

felhatalmazása alapján, rövid időn belül 52 db végrehajtási rendeletet kellett megalkotni, 

melynek előkészítése a Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztosságára (IKB) 

hárult. Az IKB vezetője, Sík Zoltán a 2001. december végi határidőre tekintettel a 

közbeszerzési eljárás elkerülése érdekében 2001. augusztusában hírközlési területen is 

járatos ügyvédekkel megbízási szerződéseket kötött a jogszabályok előkészítésére, 

figyelemmel arra, hogy ügyvédek esetében a közbeszerzési pályázat kiírása nem volt kötelező. 

A feladatok elvégzéséhez azonban szükség volt olyan gazdasági, közgazdasági és műszaki 

szakértelemmel rendelkező alvállalkozók bevonására, akik esetében a közbeszerzési eljárást 

le kellett volna folytatni. E szerint Sík Zoltán kezdeményezésére olyan megállapodás jött 

létre, amely szerint nem a ténylegesen közreműködő szakértők teljesítését tüntették fel az 

elszámoláskor, hanem valótlan adatokat tartalmazó teljesítésigazolásokat nyújtottak be az 

IKB-hoz. 

Dr. Papcsák Ferenc 2001. augusztus 6. napján kötött megbízási szerződést Sík Zoltánnal, az 

IKB vezetőjével a fent említett végrehajtási rendeletek megalkotásában való közreműködésre. 
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Ezt követően megbízási szerződést kötött több gazdasági társasággal, szakértői tevékenység 

ellátására, majd a megbízási díjat, a teljesítés igazolása után az előterjesztett számlák 

alapján, a szerződésekben vállalt munkák elvégzését követően fizette ki.  

Dr. Papcsák Ferenc az IKB felé benyújtott teljesítést igazoló jegyzőkönyvekben a rendeletek 

előkészítésében részt vett szakértők tevékenysége helyett, Sík Zoltán rendelkezésének 

megfelelően, valótlanul olyan ügyvédek és ügyvédjelöltek munkavégzését is feltüntette, akik 

munkát nem végeztek, illetve a valóságnak meg nem felelő óramennyiséget jelölt meg. 

Miután a megbízási szerződésben meghatározott munkát dr. Papcsák Ferenc és az általa 

szakértői tevékenység ellátására közreműködőként bevont gazdasági társaságok elvégezték 

így a megbízási díj kifizetésével az IKB kárt, illetve vagyoni hátrányt nem szenvedett.  

   

A Mentelmi bizottság az ügyet a 2003. szeptember 2-i ülésén tárgyalta. Az ülésen megjelent 

dr. Papcsák Ferenc képviselő elmondta, hogy ő elsősorban gazdasági ügyekkel foglalkozó 

jogász. A megbízási szerződés alapján közreműködésével elkészült szakanyagok, illetve a 14 

jogszabály jónak bizonyultak, azóta hatályba léptek. A kifizetett óradíjakkal kapcsolatosan 

előadta, hogy az erre vonatkozó ÁSZ vizsgálat mindent rendben levőnek talált.  

A Mentelmi bizottság hatáskor hiányában nem vizsgálta a tényállást és az abban megjelölt 

alapos gyanú bizonyítékait. 

A bizottság a közvádas ügyekben szinte kivétel nélkül mindig a mentelmi jog felfüggesztését 

javasolja, mivel ez szolgálja  az Országgyűlés tekintélyének megóvását és az érintett 

képviselő érdeke is egyértelműen azt kívánja, hogy a gyanú megalapozottsága, vagy 

alaptalansága az erre hivatott igazságszolgáltatási szervek előtti eljárásban tisztázódjék.  

 

Mindezek alapján a Mentelmi bizottság 6 igen és 4 tartózkodás szavazattal azt javasolja az 

Országgyűlésnek, hogy 

dr. Papcsák Ferenc országgyűlési képviselő 

mentelmi jogát az adott ügyben függessze fel 

 

Előadó: Dr. Géczi József Alajos 

 

Budapest, 2003. szeptember 4. 

 
Dr. Géczi József Alajos 

a bizottság elnöke 


