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KI 11029 . számú írásbeli lc'érdi

Tiszteit Képviselő Úr!

A Házszabály 91 . §-a alapján „Tervezi-e az Ön által vezetett Igazságügyi és Rendészet i

Minisztérium, hogy az alábbi eset alapján jogszabályilag is kitiltható legyen a politika i

közéletbál egy bűnelkövető politikus és az őt bátorító, fedező hazug párttársai?” címme l

hozzám intézett, K/11029. számú, írásbeli választ igénylő kérdésévet kapcsolatban az

alábbiakról tájékoztatom :

1. Képviselő úr egy helyi önkormányzati képviselő esete alapján első kérdésében azt

kérdezte, hogy tervezi-e az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, hog y

„jogszabályilag is kitilthatd legyen a politikai közéletből egy bűnelkövető politikus és az

őt bátorító, fedező hazug párttársai.

Tájékoztatom, hogy a Magyar Köztársaság jogszabályai keiiő biztosítékot nyújtanak

arra, hogy az önkormányzati képvisel ői tisztségre búncselekrnénnyei összefüggésben

méltatlanná vált személyek a jog erejénél fogva elveszítsék ezt a tisztségüket. Utasok

itt elsősorban a 2000. évi XCVI törvény 2 . §. b.) pontjára, illetve az Alkotmány 70 . §

(5) bekezdésére . Fel kell hívnom a figyelmet arra is, hogy b űnösnek csak akkor

tekinthető bárki, ha büntetőjogi felelősségét a bíróság jogerős ítéletében
megállapította . A képviselő úr által írtakból kitűnően ebben az ügyben ilyen ítélet ne m

született .
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2. Képviselő úr második és harmadik kérdésében lényegében megismételte a z
Országgyűlésben már feltett kérdésében kifejtetteket .

Akkor és most is az a határozott álláspontom, hogy az említett kérdések teljese n
alaptalanul kívánnak besározni, rossz hírbe hozni különböz ő állami-önkormányzati
funkciót ►s betöltő polltiküsokat . Mint Képviselő úr előtt is bizonyára ismert, sem polgári
vitákban, sem pedig büntetőügyekben önkormányzati vezető, államtitkár legyen
bármilyen pártfunkciója is, sem hatáskörrel, sem illetékességgel nem rendelkezik .
Akkor követtek volna el súlyos hibát, s őt törvénysértést e politikusok, ha bármelyik fé l
oldalán beavatkoznak egy polgári jogvitába, vagy - és emiatt képviselő úr bizonyára
] Aggat interpellált volna, - megpróbálják bármilyen irányba Is befolyásolni' a

büntetőügyben eljáró hatóságokat . Nagyon örülök annak, hogy mint Képviselő úr
kérdésébő l is kitűnik, ilyen nem történt .

Az Országgyű lésben is kifejtettem, hogy annak, aki foglalkozása körében ilyen súlyos

etikai vétséget követett el, mint az ügyben szereplő ügyvéd, indokolt lenne választott
önkormányzati funkciójáról lemondania . De ez sem a csepeli polgármester, sem az
Igazságügyi államtitkár hatáskörébe nem tartozó kérdés ..

Végezetül kérem, Képviselő úr engedje meg, hogy ismételten felhívjam figyelmét arra ,
hogy kérdéseiben „a b űnelkövetőt bátorító és fedező” csepeli politikusokról ír .

Amennyiben Képviselő úrnak, esetleg bűncselekmény elkövetéséről van tudomása, úgy
érvényesül a büntetőeljárási törvény feljelentési kötelezettséget elő író rendelkezése .
Amennyiben pedig Képviselő úrnak ilyenrő l nincsen tudomása, úgy indokolt kerülni az
olyas~ szóhasználatot, melyet bárki ilyemként értelmezhet .

Budapest, 2009 . november 12 .
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