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FELJELENTIK A BŰNÖZŐKET?” CÍMMEL I/6790. SZÁMON BENYÚJTOTT
INTERPELLÁCIÓJA TÁRGYÁBAN FOLYTATOTT VIZSGÁLATRÓ L

1. ELŐZMÉNY

Az Országgyűlés 2008. november 17-ei ülésén 171 igen szavazattal, 101 nem szavazat, és 9 4
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 interpelláció
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 :

Kijelentette, hogy a kérdéses ügyben az ügyészség nem indított hivatalból eljárást,
maga az érintett újságíró tett feljelentést a rend őrségen. A nyomozó hatóság nem személye k
ellen, hanem bűncselekmény miatt rendel el, rendelt el nyomozást, és ennek az ügynek egyik
szereplője volt maga a feljelent ő , az újságíró. Felmerült a felbujtóként elkövetett közokirat-
hamisítás bűntette és a vesztegetés bűncselekménye. Miután a törvény lehetőséget ad az ilyen
önfeljelentés, önfeltárás esetén a bűncselekmény formai elkövetőjének mentességére, ezt az
ügyészség is akceptálta, emiatt az eljárást nem folytatta. Folyt viszont nyomozás az okirat-
hamisítás miatt . Ennek kapcsán az újságírót gyanúsítottként kellett kihallgatni, mert csak így
lehetett a bizonyítékot, a gyanúsított vallomását — amely kiterjedt az okokra, célokra ,
motívumokra is — beszerezni . A vizsgálat eredményeként az ügyészség társadalomra
veszélyesség hiányában végül is megszüntette az eljárásnak ezt a részét is .

Legfőbb ügyész úr kiegészítésében elmondta, hogy képviselő úr interpellációra adott
válaszának elfogadásával kapcsolatos nyilatkozattétele során elhangzottakkal ellentétben
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nincs szükség külön elismerésre azzal kapcsolatban, hogy az ügyészség adott instrukciót az
újságíró kihallgatásával kapcsolatban, mivel az ügyészségnek ez törvényben biztosított joga .

Végezetül legfőbb ügyész úr kifejtette azon álláspontját is, miszerint helytelen a
„rabosítás” kifejezés használata, széles körű elterjedése is, ugyanis a kérdéses cselekményeke t
nem rabokkal szemben követik el . Azok végrehajtása viszont jogszabályon alapuló
kötelezettsége minden nyomozó hatóságnak . Emlékeztetett az Országgyű lésben korábban
kifejtett azon véleményére, hogy ennek ilyen széles körben történő alkalmazásával maga sem
ért egyet, annak dehonesztáló, megalázó érzést kiváltó jellege miatt sem, továbbá arra is, hog y
a Legfőbb Ügyészség már 2008 . tavaszán írásban is kifejtette azt a véleményét, hogy
változtatni kellene az ezzel kapcsolatos szabályozáson . Felhívta a figyelmet, hogy az
interpelláció elhangzása után röviddel született meg az az alkotmánybírósági határozat, amel y
az úgynevezett „rabosításnak” a lehetőségeit nagyon szűkre szabta . Hozzátette, hogy
természetesen a jogszabály értelmében a „rabosított” újságíró esetében, mint minden má s
olyan „rabosított” személy esetében, akinek az ügyében a nyomozás megszüntetésére kerül
sor, azonnal törölték a bűnügyi nyilvántartásból mindazt, amit akkor rögzítettek .

3. GUSZTOS PÉTER (SZDSZ) KÉPVISELŐ BIZOTTSÁG ÜLÉSÉN ADOTT
VÁLASZA :

Gusztos Péter képviselő nem jelent meg a bizottság ülésén, álláspontjának képviseletéve l
senkit sem bízott meg .

4. A BIZOTTSÁG DÖNTÉSE :

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

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

Budapest, 2009 . június 15

Dr. Csiha Judit
elnök
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