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Érkezett : 2009 i N 15.
Az Országgyű lé s

Alkotmányügyi, igazságügyi és
ügyrendi bizottsága

JELENTÉ S

GUSZTOS PÉTER (SZDSZ) KÉPVISELŐ „HOGYAN INFORMÁLÓDIK AZ
ÜGYESZSÉG, MILYEN INFORMÁCIOK ALAPJÁN TARTJÁK FENN A

HIVATALBÓLI ELJÁRÁSOK MELLŐZÉSÉNEK GYAKORLATÁT?” CÍMMEL
I/9474. SZÁMON BENYÚJTOTT INTERPELLÁCIÓJA TÁRGYÁBAN

FOLYTATOTT VIZSGÁLATRÓL

1. ELŐZMÉNY

Az Országgyűlés 2009. április 27-ei ülésén 160 igen szavazattal, 152 nem szavazat, és 4 1
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 :

Legfőbb ügyész úr emlékeztetett arra, hogy korábban az Országgy űlés ugyanilyen
témájú interpelláció kapcsán nem fogadta el a legfőbb ügyész válaszát, melyet utólag a
kiegészítésekkel együtt mégis elfogadott .

Ezt követően újabb interpelláció érkezett, lényegében ugyanazon kérdéskörben ,
melyre adott válaszát — meglepetésére — sem képviselő úr, sem az Országgy ű lés nem fogadta
el .

Emlékeztetett a korábbi interpellációjának bizottsági tárgyalásán is elhangzottakra ,
miszerint a képvisel ő úr által említett ügyekben rendőrségi nyomozásnak van helye, az ügyés z
csak annyiban játszik szerepet, hogy felügyeli a nyomozást. Annak elrendelése alapvetően a
rendőrség dolga, és a rendőrség teszi is a dolgát, amikor hivatalból eljárást indít . A legutóbb i
bizottsági vitán elmondta, hogy a rend őrségnek van egy erre hivatott sajtó-, és tévéfigyel ő
szolgálata, aki ha bűncselekmény gyanúját észleli, akkor eljárást kezdeményez. Elhangzott
akkor az is, hogy az ügyészség és a rendőrség közötti megállapodás született alapján ,
amennyiben a rendőrség az ügyészség kizárólagos nyomozati hatáskörébe tartozó
bűncselekmény gyanúját látja, arról az ügyészséget értesíti .
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3. GUSZTOS PÉTER (SZDSZ) KÉPVISEL Ő BIZOTTSÁG ÜLÉSÉN ADOT T
VÁLASZA :

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

4. A BIZOTTSÁG TAGJAINAK A BIZOTTSÁG ÜLÉSÉN
MEGFOGALMAZÓDOTT ÁLLÁSPONTJA :

Dr. Salamon László elmondta, hogy Legfőbb ügyész úr hivatkozott egy korábbi
interpellációval kapcsolatos parlamenti állásfoglalásra . Gyakorlatilag új, érdemi kiegészítést a
korábban elmondottakhoz nem fűzött . Kifejtette azt a véleményét, hogy a bizottság akkor jár
el helyesen, ha nem az ülésen elhangzottakra tekintettel fogadja el a legfőbb ügyészi választ,
hanem a Házszabály 117 . § (4) bekezdés a) pontja szerint utólag helyesnek ítéli az
interpellációra adott választ .

Dr. Répássy Róbert hozzászólásában egyetértett azzal, hogy a választ már a plenári s
ülésnek is el kellett volna fogadnia . A legfőbb ügyész azonos kérdésben történt ismételt
leszavazását felesleges vegzálásnak nevezte, és lapinformációkra hivatkozva felvetette, hog y
ez esetleg a legfőbb ügyész lemondatására irányuló nyomásgyakorlás lehet, ami nem fér össz e
a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményével .

Az elnöklés átadása után Dr. Csiba Judit leszögezte, hogy az el nem fogadott
interpellációk Házszabályban rögzített bizottsági tárgyalási rendjének célja éppen az, hogy a
plenáris ülésen rendelkezésre álló rövid időkeretek helyett nagyobb részletességgel, bővebben
megvitathatóvá váljanak fontos kérdések . Véleménye szerint a Házszabályi rendelkezése k
következetes alkalmazása éppen ezért nem lehet ellentétes a rendeltetésszer ű joggyakorlás
követelményével . Visszautasította Répássy alelnök úr lemondatásra irányul ó
nyomásgyakorlásra vonatkozó feltételezését .

Válaszában Dr. Kovács Tamás legfőbb ügyész úr elmondta, hogy maga is hasznosnak
ítéli meg az interpellációk bizottsági tárgyalási rendje által biztosított b ővebb időkeret adta
lehetőségeket, majd kifejtette, hogy amint korábban is, úgy a továbbiakban is készséggel vesz
részt a parlament plenáris és bizottsági ülésein egyaránt .

5. A BIZOTTSÁG DÖNTÉSE :

A bizottság 16 igen szavazattal, 8 tartózkodás mellett 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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