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Dr. Karsai József országgyű lési képvisel ő mentelmi ügyében

A Magyar Köztársaság Országgy ű lése dr . Karsai József országgyű lési képviselő mentelmi

jogát a Legfőbb Ügyész KF. 6487/2008/6-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 KF . 6487/2008/6-I . számú átiratában indítványozta dr. Karsai József

országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését kényszerítés b űntette kísérletének

megalapozott gyanúja miatt.

Az indítvány szerint : Dr. Karsai József országgyűlési képviselő 2008. július hó 18. napján a

délutáni órákban a magyarbánhegyesi művelődési házban a dinnye felvásárlási árának

rohamos csökkenése miatt lakossági fórumot tartott, amelyen a térség dinnyetermeszt ői

vettek részt. A résztvevők elhatározták, hogy — „ spontán blokádot” szervezve —

mezőgazdasági gépekkel mindaddig megakadályozzák a környékbeli felvásárló telepekről

történő ki- és beszállítást, amíg a felvásárlók nem garantálják a 30 .-Ft-os kilogrammonkénti

átvételi árat, amely akkor 20.-Ft körül mozgott. 2008. július 20-án reggel 8 óra körüli időben

dr. Karsai József irányításával a saját, illetve fia tulajdonában lévő mezőgazdasági

vontatókkal Medgyesbodzáson, a Magyar Termés TÉSZ Kft birtokában lévő telephelye t

vették blokád alá . Ennek érdekében kb. 40-50 fő részvételével, tehergépjárművekkel — a

KRESZ előírásait megsértve — eltorlaszolták a Kft . be- és kijáratait, több napos blokád
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kilátásba helyezésével. A rendőrség – szabálysértési feljelentések kilátásba

helyezésén kívül – nem tett és nem is tervezett intézkedést a blokád megszüntetése érdekében.

A Magyar Termés TÉSZ Kft. szinte kivétel nélkül külföldre szállítja a dinnyét, késedele m

esetén kötbért kell fizetnie .

A konkrét esetben dr. Karsai József az általa irányított személyeken keresztül a telephely

kijáratainak járművekkel való eltorlaszolásával, a feljelentő gazdasági tevékenységéne k

megbénítására alkalmas blokád több napos fenntartásával való fenyegetéssel, olyan súlyo s

vagyoni jellegű hátrány okozását helyezte kilátásba, amely objektíve alkalmas volt arra, hogy

a feljelentőben komoly félelmet keltsen.

Simonka György sértett az adott helyzetben a helyszínen lev ő rendőrök passzív magatartását

látva nem számíthatott a rendőrség közbelépésére a blokád megszüntetését illetően, tehát

alappal tarthatott attól, hogy az akár több napig is eltarthat, ezért aláírta a

kötelezettségvállaló nyilatkozatot .

Az adott esetben dr. Karsai József tudata átfogta a kényszerítés b űntette törvényi

tényállásnak megfelelő tényeket. A blokádban résztvevők cselekvőségét ő irányította, azo k

utasításainak megfelelően jártak el, s az ő helyszíni magatartása meghatározó volt abban a

vonatkozásban, hogy a kivonult rendőrség lényegét tekintve passzív magatartást tanúsított, a

blokád felszámolását meg sem kísérelte, amely a fenyegetés komolyságát igazolta .

A leírt cselekmény – bizonyítottsága esetén – a Btk. 174. §-ában meghatározott kényszerítés

bűntette kísérlete megállapítására alkalmas.

A bűncselekmény megalapozott gyanúját Simonka György feljelentő, a helyszínen intézkedő

rendőrök, a blokád idején a helyszínen tartózkodó személyek tanúvallomásai, a rendőri

jelentések, a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság által a helyszínen készített videofelvétel, a

blokádot megvalósító mezőgazdasági vontatók tulajdonosi adatai, a beszerzet t

fuvarokmányok, a Mórakert TÉSZ Zöldség-Gyümölcs Értékesítő Kft. átirata és annak

mellékletei támasztják alá . "

A Mentelmi bizottság az ügyet a 2009 . február 17-i ülésén tárgyalta. Az ülésen megjelent dr .

Karsai József előadta, hogy először megbeszélésre hívta a felvásárlókat, majd a termel őket .

Részletes érvekkel, többek között a KRESZ vonatkozó rendelkezéseire való hivatkozássa l

cáfolta azt, hogy blokád volt, annyi történt, hogy az 5 felvásárló telephelye, köztük a Magyar

Termés TÉSZ Kft. gépjármű beállói elé álltak. Ezért, tehát a KRESZ szabálysértés miatt egy

traktorost a rendőrök megbüntettek . Útelzárás, illetve bűncselekmény nem történt . A

feljelentést tevő felvásárló cég el tudta vinni áruját . Végezetül előadta, hogy ő t fenyegette

meg a cég ügyvezetője .

A bizottság ülésén az ügy megítélésével kapcsolatosan eltér ő vélemények hangzottak el . A

mentelmi jog felfüggesztésére voksoló képvisel ők a bizottság eddigi azon gyakorlatára
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utaltak, amely szerint közvádas ügyben szinte kivétel nélkül a mentelmi jog felfüggesztésé t

javasolta, mivel ez szolgálja a Parlament tekintélyének megóvását és az érintett képvisel ő

érdeke is azt kívánja, hogy a gyanú alaptalansága, vagy megalapozottsága az erre hivatott

igazságszolgáltatási szervek előtti eljárásban tisztázódjon .

A mentelmi jog fenntartása mellett szavazók szerint a bizottság az elmúlt négy parlament i

ciklusban többször is egyértelműen állást foglalt abban, hogy a közvádas indítványo k

esetében nem jelent automatizmust a mentelmi jog felfüggesztése, hiszen a parlament i

képviselők az ügy összes körülményét mérlegelve, szabadon döntenek . Minden parlamenti

ciklusban előfordult, hogy a bizottsági ülésen politikai, lelkiismereti aggályok fogalmazódtak

meg a megkeresésben és az iratokban tükröz ődő ügyészségi és nyomozati hatósági eljáráso k

kapcsán . Az is igaz viszont, hogy az elmúlt húsz évben az SZDSZ következetesen kitartott a

közvádas megkeresések kivétel nélküli büntető útra bocsátása mellett .

„A furcsa dolgok történnek mostanában a Legfőbb Ügyészség házatáján” tartalm ú

megjegyzést az igennel szavazók határozottan visszautasították . A mentelmi jog fenntartására

szavazók kifejtették : A megkeresés tanulmányozása alapján, olyan látszat keletkezhet ,

mintha a bűnüldöző szervezetek nem azonos mércével mérnék a termel ők védelmét felvállaló

különböző demonstrációkkal szükségképpen együtt járó akadályoztatásokat . Az ügy

társadalmi haszna és veszélyessége szerintük büntető úton aggályosan mérlegelhet ő .

Általában és ebben a konkrét esetben is igaz az, hogy az érdekérvényesítés során keletkezett

kár nem bűncselekményi kategória, hanem polgári peres úton rendezhető kártérítés alapjául

szolgálhat. A Parlament tekintélyének lejáratását szolgálná, ha a kistermel ők érdekeiért kiálló

képviselő mentelmi jogát felfüggesztenék .

Mindezek alapján a bizottság 5 igen 4 nem szavazattal azt javasolja az Országgy űlésnek ,

hogy

Dr. Karsai József országgy ű lési képviselő

mentelmi jogát az adott ügyben függessze fe l

Előadó : dr. Géczi József Alajo s

Budapest, 2009 . február 20 .
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