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1. ELŐZMÉNY

Az Országgyűlés 2008. november 3-ai ülésén 168 igen szavazattal, 179 nem szavazat, és 1 7
tartózkodás mellett nem fogadta el az interpellációra Dr . Kovács Tamás legfőbb ügyész úr
által adott választ . A Házszabály 117. § (4) bekezdése alapján az Országgyűlés elnöke az
interpellációt az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságnak (a továbbiakban :
bizottság) adta ki vizsgálat céljából . A bizottság a 2009 . június 8-ai ülésén az interpelláci ó
tárgyalását lefolytatta.

2. DR. KOVÁCS TAMÁS LEGFŐBB ÜGYÉSZ BIZOTTSÁG ELŐTT
KIFEJTETT ÁLLÁSPONTJA

A bizottság ülésén legfőbb ügyész úr a plenáris ülésen elhangzott válaszát szóban a
következőkkel egészítette ki :

Kifejtette, hogy a plenáris ülésen képvisel ő úr tulajdonképpen egy félreérthető
kifejezés miatt nem fogadta el az MLSZ Kisebbségi Bizottsága működésével kapcsolatos
válaszát, amely kifejezés viszont nem a képvisel őknek, hanem az MLSZ elnökségéhez
címzett jelzésben szerepelt .

Egyebekben 2008 . november 3-án az interpellációra adott válaszában elmondta, hog y
az ügyészségnek csak arra van módja, hogy az ilyen jelleg ű szervezetek működése
törvényességét, feltételeinek a biztosítását vizsgálja, tehát gazdaságossági kérdéseke t
vizsgálni nem áll módjában. Elhangzott továbbá, hogy az ügyészség jelzéssel fordult a z
MLSZ elnökségéhez, amelyben azt indítványozta, hogy teremtse meg a szervezeti
lehetőségeit annak, hogy a Kisebbségi Bizottság működni tudjon . Jelezte azt is, hogy az
ügyészség vizsgálni fogja, van-e további intézkedésre szükség, illetve szükségesne k
mutatkozik-e kés őbb utóvizsgálat tartása .

November 13-án az MLSZ elnökétő l megérkezett a válasz, amely szerint a szövetsé g
az ügyészi indítványnak megfelelően megtette a Kisebbségi Bizottság működéséhez
szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása érdekében az intézkedéseket, nevezetesen
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hogy a Kisebbségi Bizottság üléseinek megtartására biztosítja az MLSZ székházában lévő
tanácstermet, jegyz őkönyvvezetőt, technikai felszerelést; az SZMSZ-ben meghatározottak
szerint az MLSZ hivatali adminisztrációja biztosítja a titkárának személyét, valamint tovább i
egy munkatársat a titkári feladatok adminisztratív munkájának segítéséhez .

Mindezek után még 2009 . májusában a Legfőbb Ügyészség egy utóvizsgálatot i s
lefolytatott, és megállapította, hogy az MLSZ Kisebbségi Bizottsága a jelzésben és az arra
adott válaszban foglaltaknak megfelel ően működik. Azóta a Kisebbségi Bizottság beszámolt
az elnökségnek a tavalyi munkájáról, az elnökség saját hatáskörében eljárva átalakította a
bizottság összetételét, kinevezte a bizottság új elnökét és tagjait, akik a bels ő szabályzatnak
megfelelően megtartották alakuló ülésüket az MLSZ székházában, elfogadták az éve s
költségvetésüket, érdemi döntéseket hoztak a kisebbségi labdarúgás vonatkozásában . Az
MLSZ főtitkára a bekövetkezett személyi változásokra tekintettel új személyt bízott meg a
bizottság tevékenységét segítő titkári feladatok ellátására .

Megállapította, hogy ez az, amit az ügyészség a törvényességi felügyelet körében, a
törvényesség biztosítása érdekében megtehetett és megtett, az ügyészi intézkedésre adot t
válasz, az utóvizsgálat eredménye pedig arra enged következtetni, hogy a Legfőbb Ügyészség
a rendelkezésére álló törvényes eszközökkel el ősegítette azt, hogy az MLSZ Kisebbségi
Bizottsága működtetését megfelelően biztosítsa .

3. HERÉNYI KÁROLY (FÜGGETLEN) KÉPVISELŐ BIZOTTSÁG ÜLÉSÉN
ADOTT VÁLASZA :

Képviselő úr kifejtette, hogy az ügyészi intézkedések a Kisebbségi Bizottság működésével
kapcsolatos formai-szervezeti kérdésekre igen, a tartalmi kérdésekre azonban nem
eredményeztek megnyugtató választ. Ugyanakkor elismerte, hogy azok megoldása nem a
Legfőbb Ügyészség feladata . A törvényi kötelezettségeknek és a törvényi el ő írásoknak a
legfőbb ügyész úr és a Legfőbb Ügyészség eleget tett, ezért a bizottság ülésén kiegészítet t
választ elfogadta.

4. A BIZOTTSÁG DÖNTÉSE :

A bizottság egyhangúlag elfogadta a legfőbb ügyész úr által adott kiegészített választ.

A bizottság azt javasolja az Országgy űlésnek, hogy a Házszabály 117 . § (4) bekezdés
b) pontja alapján fogadja el a bizottság ülésén az interpellált által kiegészített választ .

Budapest, 2009. június 15 .

r. 'Csiba lúdit
elnök
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