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határozati javaslata

Dr. Staudt Gábor országgyű lési képviselő mentelmi ügyében

A Magyar Köztársaság Országgyű lése dr . Staudt Gábor országgyű lési képviselő mentelmi

jogát a Legfőbb Ügyész KF . 9907/2010/2-I . számú megkeresésével érintett ügyben ne m

függeszti fel .

INDOKOLÁS

A Mentelmi bizottság az országgyű 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 Országgyű lésnek.

A Legfőbb Ügyész KF. 9907/2010/2-I . szám alatti megkeresésében indítványozta, hogy az

Országgyűlés függessze fel dr. Staudt Gábor országgyűlési képviselő mentelmi jogát

rágalmazás vétsége miatt .

A feljelentés szerint : Dr. Staudt Gábor országgyűlési képviselőt a Jobbik jelölte az

Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságába. A bizottsági tagság törvényi feltételeként előírt

és a képviselő személyét érintő kockázati körülményeket feltáró "C,, típusú nemzetbiztonsági

ellenőrzést követően a megállapításokat sérelmezve dr. Staudt Gábor feljelentést tett hivatal i

visszaélés bűntette és rágalmazás vétsége miatt Balajti László altábornagy, az

Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója ellen, majd 2010 . szeptember 23-án tartott



2

sajtótájékoztatóján a következő kijelentéseket tette . " . . .Balajti Lászlót, az AVH vezetőjét

gyanúsítottként hallgatták meg az ügyemben . . . tehát ez arra enged következtetni, hogy az

Ügyészség osztja az én álláspontomat, hogy itt hivatali visszaélés b űncselekménye

megvalósult, megvalósulhatott.

Úgy állított ki szakvéleményt, hogy azt nem alapozta meg jogilag semmilyen tényekkel, é s

semmilyen jogszabály által nem állíthatta volna ki azt a szakvéleményt, hogy é n

nemzetbiztonsági kockázatot jelentek .

Dr. Staudt Gábor feljelentése alapján a Budapesti Katonai Ügyészség a nyomozást – mivel a

feljelentett cselekmény nem bűncselekmény – megszüntette . Balajti László gyanúsítotti

kihallgatása fel sem merült az eljárás során, mivel a szükséges és indokolt vizsgálatoka t

fojtatták le, annak szabályait maradéktalanul betartották, a szakvéleményben valós adatoka t

nem tüntettek fel, tehát hivatali kötelességét nem szegte meg, hatáskörét nem lépte túl, és

hivatali helyzetével sem élt vissza .

Az e határozat ellen bejelentett panaszt a Katonai F őügyészség, mint alaptalant, elutasította .

Mindezek alapján dr. Staudt Gábor terhére a Büntető Törvénykönyvrő l szóló 1978 . évi IV .

törvény 179 . §-ának (1) bekezdésébe ütköző , és a (2) bekezdésének b) pontja szerint min ősülő

nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás vétségének megalapozott gyanúja állapíthat ó

meg. A bűncselekmény a Be . 52 . §-ának (4) bekezdésére figyelemmel – mivel hivatalo s

személy sérelmére, hivatalos eljárása miatt követték el – közvádra üldözendő .

A Mentelmi bizottság az ügyet 2011 . március 16-i ülésén tárgyalta .

Az ülésen megjelent dr . Staudt Gábor, aki előadta, hogy hibás, hiányos az ügyészség i

indítvány. Azóta nyilvános lett átvilágítási szakvéleménye és az adatvédelmi bizto s

eljárásának köszönhet ően eleve megalapozatlan és indokolatlan a min ősítés . Ezen kívül

hibásnak tartotta azt is az indítványban, hogy lezárult a büntet őeljárás Balajti László ellen ,

mivel az nem zárult le, mert pótmagánvádas eljárást kezdeményezett . Kérte mentelmi jogának

felfüggesztését.

Az ülésen a mentelmi jog fenntartása mellett érvelő képviselők szerint a rágalmazási

ügyekben kialakított töretlen – országgyűlési ciklusokon átível ő – bizottsági gyakorlat

támasztja alá álláspontjukat .

A mentelmi jog felfüggesztése mellett érvelők szerint a bizottság egy korábbi szintén ügyész i

vádirat alapján indult rágalmazási ügyben a mentelmi jog felfüggesztését éppen ezért, tehát a
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közvádas jellege miatt javasolta, így e precedens érték ű döntés szerint kell eljárni a

jelen ügyben is .

A vitát követő határozathozatal során 4 igen és 4 nem szavazategyenl őség alakult ki, am i

alapján a bizottság javaslata az, hog y

Dr. Staudt Gábor országgyű lési képviselő

mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fe l

Előadó : Dr. Rubovszky György

Budapest, 2011 . április "L „
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