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Dr. Dávid Ibolya országgyű lési képvisel ő mentelmi ügyében

A Magyar Köztársaság Országgyűlése dr. Dávid Ibolya országgyűlési képviselő mentelmi

jogát a Pesti Központi Kerületi Bíróság 7 . B. V. 27.231/2008/5 . számú megkereséséve l

érintett ügyben nem függeszti fel .

INDOKOLÁS

A Mentelmi bizottság az országgy ű lési 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 7. B. V . 27.231!2008!5 . szám alatti megkeresésében kérte

az Országgyűlés állásfoglalását dr. Dávid Ibolya országgyűlési képviselő mentelmi joga

felfüggesztése tárgyában, mivel ellene Almássy Kornél országgy ű lési képviselő feljelentést

tett rágalmazás vétsége miatt.

A feljelentés szerint : Feljelentett 2008. szeptember 12-i sajtótájékoztatóján, mint az MD F

elnöke, felmutatott egy CD-t. Álláspontja szerint az ezen levő hangfelvétel egy bűncselekmény

elkövetésére utal.

Feljelentett a honlap szerint „ egy ismerősén keresztül arra kérte Almássy Kornélt, hogy

vonuljon ki az MDF politikájából és a közéletb ől, mert méltatlan ember egy demokratikus
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parlamentben az, aki ilyen eszközöket maga igénybe vesz vagy támogat" . Feljelentett ezt

megerősíti, amikor kijelenti a következőket. „ Ezt valóban kértem tőle, hogy tegye meg pénte k

délelőtt, de ezt nem tette meg. ”

Úgy érzem egyértelmű, hogy feljelentett becsületembe gázolt, amikor egy, szerinte

bűncselekménnyel hoz engem kapcsolatba, és „ méltatlan embernek nevez . "

2008. szeptember 18-án megjelent az MDF sajtóban feljelentett beadványa a Legfőbb

Ügyészhez . Ebben ismét foglalkozik a feljelentett, a fent említett, szerinte bűncselekményre

utaló hangfelvétellel, és rám vonatkoztatva a következőket írja: „Az MDF alelnöke is érintett

az ügyben” Egyértelmű, hogy itt is bűncselekménnyel hoz összefüggésbe a feljelentett .

A Mentelmi bizottság az ügyet a 2009 . február 17-i ülésén tárgyalta . Dr. Dávid Ibolya a

Mentelmi bizottság tagja, aki a bizottsági határozathozatalban nem vett részt . Ismertette a

megfigyelési ügyben tett nyilatkozatait, intézkedéseit, és kijelentette, hogy ezekért most is

vállalja a felelősséget, értve ezalatt azt is, hogy vállalja a mentelmi joga felfüggesztésével jár ó

következményeket . Véleménye szerint az indítvány igazi célja a sajtó érdekl ődésének

fenntartása . Megjegyezte továbbá, hogy a Legfőbb Ügyészséghez írt leveleiben tájékoztatást

kért, és senkit nem jelentett fel .

A bizottság megállapította, hogy az ügy tárgyát két közszerepl ő közötti nyilvános vita, illetve

politikai véleményközlések képezték, amelyek büntet őjogi útra történő terelése indokolatlan .

A tartózkodással szavazók nem fejtettek ki részletes álláspontot, csupán arra utaltak, hogy

fontos lenne a hanganyag kiszivárgása kapcsán megismerni a titkosszolgálatok szerepét . Egy

elhangzott ellenvetés szerint a „magán-titkosszolgálatok” szerepének feltárása sem lenn e

érdektelen.

Erre tekintettel a bizottság az elnök mentelmi jog felfüggesztésére vonatkozó kérdésére 5 ne m

és 4 tartózkodás szavazattal voksolt, és így azt javasolja az Országgyűlésnek, hogy

Dr. Dávid Ibolya országgyű lési képviselő

mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fe l

Előadó: dr. Böhm András

Budapest, 2009 . február 20.
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