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határozati javaslata

Balogh László országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

A Magyar Köztársaság Országgyűlése Balogh László országgyűlési képviselő mentelmi jogát a

Pesti Központi Kerületi Bíróság 13 .24.602/2003/2. 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 Pesti Központi Kerületi Bíróság 13 .24.602/2003/2 . számú megkeresésében kérte az

Országgyűlés döntését Balogh László országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztése

tárgyában, mivel ellene dr. Gyekiczki András feljelentést tett rágalmazás vétsége miatt .

Feljelentő feljelentésében előadta, hogy az Állambiztonság Szolgálatok Történeti Levéltára

főigazgatói, elnökhelyettesi posztjára 2003 . májusában pályázatot adott be az Országgyűlés

elnökéhez. Az Országgyűlés elnöke a pályázata alapján jelölte a posztra, így került sor az

Országgyűlés Kulturális- és Sajtó bizottsága június 30-i ülésén történt meghallgatására, ahol

Balogh László a Magyar Demokrata Fórum országgyűlési képviselője többek között azt a

kijelentést tette „ : . . . egyetlenegy politikai személy volt az, aki dokumentumokat vett magához és vitt

el a hivatalból, vitt ki abból a trezorból : az a jelölt úr, aki itt ül a bizottsági ülésen, mint akkoriban

kabinetfőnök "

Feljelentő szerint: mindezek olyan alaptalan rágalmak, amelyek súlyosan sértik becsületét és mind

közéleti, mind magánéleti mivoltában mélységesen sértőek számára .

A Mentelmi bizottság az ügyet a 2003 . szeptember 23-i ülésén tárgyalta. Az ülésen megjelent

Balogh László előadta, hogy Gyekiczki urat több ok miatt nem tartotta alkalmasnak a hivatal

vezető-helyettesi posztra. Egyrészt Kuncze Gábor belügyminiszter kabinetfőnöke volt, másrészt

hivatalos iratok tanúsága szerint - az úgynevezett Medgyessy-bizottság meghallgatási
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jegyzőkönyveiben, ami a belügyminiszter erre vonatkozó levelén alapult - járt azokban a

termekben, ahol állambiztonsági iratokat őriztek, és ezekből magával vitt, illetve kért ki ilyen

dokumentumokat . A feljelentést politikai támadásnak minősítette . Utalt arra, hogy a bizottsági

meghallgatáson, mint a Kulturális bizottság tagja vett részt, szólt hozzá, tehát képviselői munkáját

végezte .

A Mentelmi bizottság ülésén a mentelmi jog felfüggesztése tárgyában 5 igen és 5 nem szavazat

miatt nem alakult ki a mentelmi jog felfüggesztését j avasoló többségi álláspont .

A mentelmi jog felfüggesztésére igennel szavazók álláspontja szerint : a Mentelmi bizottság

hatáskör hiányában nem jogosult állást foglalni a büntetőjogi felelősség kérdésében, továbbá nem

vizsgálhatja a tényállást . Erre tekintettel is indokolt lenne, hogy az ügy bíróság elé kerüljön, mert

valóságbizonyításra kerül(het)ne sor a jogos köz- és magánérdek miatt .

A feljelentés tárgyává tett kijelentésben egyébként nagyon súlyos vád szerepel, tehát emiatt is

indokolt a mentelmi jog felfiggesztése .

Ugyanakkor a nemmel szavazók álláspontja szerint: Balogh képviselő úr klasszikus képviselői

munkáját végezte akkor, amikor mint bizottsági tag részt vett a Kulturális bizottság ülésén és

kifejtette álláspontját, jelesül azt, hogy nem tartja alkalmasnak a jelöltet az Állambiztonság

Szolgálatok Történeti Levéltára főigazgatói, elnökhelyettesi posztjára. Minderre tekintettel a

feljelentés zaklató, az érintett képviselő, és rajta keresztül az Országgyűlés munkáját zavaró

jellegűnek minősül .

Mindezek alapján a többségi döntés hiányában a Mentelmi bizottság az Országgyűlésnek

nem javasolja Balogh László országgyűlési képviselő mentelmi jogának

felfüggesztését.

A mentelmi jog felfiggesztésére igennel szavazók álláspontjának előadója : dr. Géczi József Alajos

A mentelmi jog felfüggesztésére nemmel szavazók álláspontjának előadója : dr. Isépy Tamás

Budapest, 2003 . október 1 .
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