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határozati javaslata

Demeter Ervin országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

A Magyar Köztársaság Országgyűlése Demeter Ervin 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 Demeter Ervin országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfiggesztése

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 . Ezt

követően Balogh László és Demeter Ervin FIDESZ-es országgyűlési képviselők sajtótájékoztatót

tartottak. Erről a sajtó több orgánuma is beszámolt, így a 2003 . július 1-ei Magyar Nemzet is

címoldalán „SZDSZ-es pártember a levéltárban" című cikkben a sajtótájékoztatón elhangzottakról

beszámolva idézi Demeter Ervin országgyűlési képviselőt, aki azon az alábbi kijelentést tette : „A

politikai elkötelezettségén túl azért is összeférhetetlen Gyekiczki erre a posztra, mert ő vitte el a

Szalay Gábor ügynök múltjára vonatkozó aktát. Lehetséges, hogy Gyekiczki nem csak Szalay

dossziéját emelte ki a titkos irattárból, hanem más, egykori ügynökökét is eltüntette . Nem

szerencsés kecskére bízni a káposztát . "

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

közéleti, mind magánéleti mivoltában mélységesen sértőek számára .
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A Mentelmi bizottság az ügyet a 2003 . szeptember 23-i ülésén tárgyalta . Az ülésen

megjelent Demeter Ervin előadta, hogy a sajtótájékoztatón kifogásaikat fogalmazták meg a jelölt

alkalmasságára, és a tárgyalás időpontjára vonatkozóan . A sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a

jelölt, jelen esetben Gyekiczki András alkalmassága erőteljesen megkérdőjelezhető, részben

összeférhetetlenség miatt; az SZDSZ-hez való kötődését említette, továbbá, hogy rossz előjelként

értékelte a Szalay-karton eltűnését a Történeti Hivatalból, mert ez akkor történt, amikor a

belügyminiszter kabinetfőnökeként dolgozott, és nem sikerült ennek az eltűnésnek a körülményeit

tisztázni, és nem tudjuk: tűntek-e el még kartonok .

A Gyekiczki András feljelentésében szereplő mondatok ehhez hasonlóak, de megítélése szerint

lényegesen más tartalmúak . Kijelentette, azért nem tud felelősséget vállalni, hogy egy napilap

milyen formában adja vissza mondatait . Megjegyezte, hogy abban az időben a Fidesz honlapja

adott erről egy tájékoztatást, ami pontos, vagyis az általa elmondottakat tartalmazta .

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

miatt nem alakult ki a mentelmi jog felfüggesztését javasoló 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, így arra vonatkozóan sem folytathat bizonyítást, hogy a sajtótájékoztatón

pontosan mit mondott Demeter képviselő úr . Erre tekintettel is indokolt lenne, hogy az ügy bíróság

elé kerüljön, mert itt ez lefolytatható, továbbá 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 felfüggesztése .

Ugyanakkor a nemmel szavazók álláspontja szerint: Demeter képviselő úr a sajtótájékoztatón arról

fejtette ki álláspontját, hogy dr. Gyekiczki Andrást miért nem tartja alkalmasnak az Állambiztonság

Szolgálatok Történeti Levéltára főigazgatói, elnökhelyettesi posz fára . Figyelemmel kell lenni

továbbá arra is, hogy képviselő úr szerint a feljelentés tárgyává tett cikk nem pontosan idézte az

általa elmondottakat .

Mindezek alapján a többségi döntés hiányában a Mentelmi bizottság az Országgyűlésnek

nem javasolja Demeter Ervin országgyűlési képviselő mentelmi jogának

felfüggesztését.

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

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

Budapest, 2003 . október 1 .
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