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határozat a

Gyurcsány Ferenc országgyű lési képvisel ő mentelmi ügyében

A Magyar Köztársaság Országgyűlése Gyurcsány Ferenc országgy ű lési képviselő mentelmi

jogát a legfőbb ügyész KF. 2609/2009/97-I . számú megkeresésével érintett ügyben

felfüggeszti .

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 legfőbb ügyész KF. 2609/2009/97-I . számú megkeresésében indítványozta Gyurcsán y

Ferenc országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését hivatali visszaélés

bűntettének megalapozott gyanúja miatt .

Az indítvány szerint : A King's City elnevezéssel játékkaszinó, más szórakoztató létesítménye k

és szálloda építését magában foglaló beruházás tárgyában, a befektetők kezdeményezés e

alapján kormányzati szervezésben 2008. május 21. napján az Országház Nándorfehérvár i

Termében egyeztetésre került sor . Az egyeztetésen a beruházók egyik konkrét kérése az volt,

hogy a beruházás céljára kiszemelt Velence tóparti állami tulajdonban lév ő ingatlanegyüttes

tulajdonjogát megszerezhessék, módját illetően pedig az ingatlancserét jelölték meg. A

befektetők telekcsere útján történő ingatlanszerzési kérelmének teljesíthetőségét Gyurcsány

Ferenc csak annyiban ellenőrizte a jelen levő Tátrai Miklós a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zrt. akkori vezérigazgatójának megkérdezésével, hogy ez törvényesen lehetséges-e, azaz van
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e lehetőség az állam és magántulajdonosok között ingatlancserére . Az igenlő válasz után

kifejezte álláspontját, hogy támogatja az egyeztetésen megjelent befektetők csere útján

történő ingatlanszerzését. A miniszterelnök támogatását konkretizálva Tátrai Miklósnak azt a

feladatot szabta, hogy a beruházás helyszínéül szolgáló Fejér megyei földterületek befektet ők

általi hasznosítását, a csereingatlanok értékbecslését, a tulajdonjog rendezését el ő kell

készíteni. Az előkészítésre kettő hónapot határozott meg, 2008 . július 21-ei határnappal.

Gyurcsány Ferenc ezzel a magatartásával eldöntötte, hogy a kért Velence tóparti, állam i

tulajdonban lévő ingatlanegyüttes tulajdonjogát a befektetők megszerezhetik, és kizárólag a

cserét határozta meg az értékesítés lehetséges módjaként . Az állami vagyonról szóló 2007 .

évi CVI. törvény 35. §-ának (1) bekezdése szerint az értékesítést végzőnek a vagyon

tulajdonjogának átruházását — ha törvény vagy annak felhatalmazása alapján kiadot t

kormányrendelet kivételt nem tesz — versenyeztetéssel kell megkísérelnie . A cselekmény idején

hatályos Nemzeti Földalapról szóló 2001 . évi CXVI. törvény 13. §-ának (1) bekezdése szerin t

az MNV Zrt. a Nemzeti Földalapba tartozó term őföldvagyont a földrészlet nyilvános pályázat

vagy árverés útján történő eladásával, illetve nyilvános pályázat útján haszonbérbe adásáva l

vagy vagyonkezelésbe adásával hasznosítja. A törvény 3. §-ában foglaltak szerint a Nemzet i

Földalap felett a Magyar Állam nevében a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét a

Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács gyakorolja, feladatait az MNV Zrt útján, anna k

ügyvezető szerveként látja el . A cselekmény idején hatályban lév ő, a központi államigazgatási

szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006 . évi LVII.

törvény 14. §-ának rendelkezései szerint a miniszterelnök a Kormány programjának kerete i

között meghatározza a Kormány politikájának általános irányát, s e feladatkörében eljárva a

miniszterek, valamint a Kormány irányítása alatt álló szervek vezet ői számára normatív

utasítás kiadásával feladatokat határozhat meg . A miniszterelnök az értékesítés módjának

(csere) meghatározásával hatáskörét túllépte, mivel az értékesítés módjának meghatározás a

— az értékesítésre el őkészítést követően — a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács hatásköréb e

tartozott. Ugyanakkor ezzel a döntésével az albertirsai és pilisi magántulajdonú földterüle t

állam részére történő értékesítésének az eladó számára kedvező módját is meghatározta.

Ezzel a magatartásával a miniszterelnök előnyt biztosított a befektetőknek, azokkal szemben,

akik a vonatkozó törvényi előírások szerint főszabályként alkalmazandó nyilváno s

pályáztatáson részt vehettek volna. A miniszterelnöki támogatás, feladatmeghatározás a

cserét illetően egyedi döntés, utasítás jellegét mutatta. A földcsere kérdésében hozot t

miniszterelnöki feladatszabás döntően behatárolta az MNV Zrt. és a Nemzeti

Vagyongazdálkodási Tanács eljárását. A csere eleve kedvezőtlen megoldás volt az állam
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szempontjából, s ez a megoldási mód vezetett a megalapozatlan, manipulál t

értékbecslésekhez és a nagymértékű értékaránytalansággal megkötött csereszerződéshez,

amely szerint a befektetők törvénysértő módon kívánták megszerezni a kiszemelt földterüle t

tulajdonjogát.

A Mentelmi bizottság az ügyben két előkészítő ülést tartott . Az ezeken hozott bizottság i

határozatok szerint az elnök megkereste a legfőbb ügyészt az üggyel kapcsolatos iratok

megküldésére . Válaszleveleiben a legfőbb ügyész az Alkotmány 21 . § (3) bekezdése, az

50/2003. (XI .5 .) AB határozat és a 3/2004 . (II . 17.) AB határozat indokolásában foglaltakra ,

továbbá a büntetőeljárási törvény hatályos szabályaira tekintettel a kért iratok közül kizárólag

a Magyar Állam felperesnek, Joav Blum alperes ellen indított és a Fejér Megyei Bíróságo n

szerződés érvénytelenségének megállapítása miatt jelenleg is folyamatban lév ő nyilvános

polgári perben keletkezett tárgyalási jegyzőkönyveket küldte meg . A Mentelmi bizottság a

határozati javaslatát a szeptember 6-ai ülésén hozta meg, amelyre meghívta az érintet t

képviselőt. Gyurcsány Ferenc az ülésen nem jelent meg, szeptember 5-ei bizottság elnökének

címzett levelében fejtette ki álláspontját, miután el őző leg megtekintette mentelmi ügyének

iratanyagát . E szerint : „Átolvastam a Legfőbb Ügyészség által átküldött polgári peres

jegyzőkönyveket. Nincs egyetlen tanú sem, aki azt mondaná, hogy szóbeli összefoglalóma t

döntésként értelmezte volna .

Eszem ágában sincs azt kérni, hogy hadd bújhassak mentelmi jogom mögé, s őt, kívánom,

hogy az eljárás során politikai és ügyészi vádlóim szemébe nézve magam vádolhassam őket,

Önöket tisztességtelenséggel, ármánnyal, emberi, szakmai, politikai b űnök elkövetésével. Ha

egy Magyarországnak rendkívül kedvező nagyberuházás kormányfői támogatása, annak

hivatalos és nyilvános kifejezése bűn, akkor én számtalanszor elkövettem ezt a bűnt. Teljes

nyugalommal állok vádlóim elé és nincs kétségem, hogy meg fogom védeni igazamat ,

tisztességemet.” (kivonatos közlés)

A bizottsági ülésen a négy kormánypárti, továbbá a Jobbik és az LMP képvisel ője a mentelm i

jog felfüggesztésére szavazott . Döntésüket indokolva rámutattak : azért javasolják a mentelmi

jog felfüggesztését, hogy a gyanú megalapozottsága vagy alaptalansága az erre hivatot t

igazságszolgáltatási szervek el őtti eljárásban tisztázódjék . Közvádas mentelmi ügyekben e z

egyébként a Mentelmi bizottság szinte töretlen gyakorlata. Ez szolgálja az Országgyűlé s

tekintélyének megóvását .

A kormánypárti képvisel ők ezenkívül kifejtették, hogy a legfőbb ügyészi indítvány és a

polgári peres jegyzőkönyvek alapos áttanulmányozása meggy őzte őket arról, hogy az ügy
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nem tekinthető zaklató jellegűnek képviselő úrral, a volt miniszterelnökkel szemben . A Jobbik

képviselője szerint a bizottság már korábban is meghozhatta volna határozati javaslatát a

mentelmi jog felfüggesztéséről . Az LMP képviselője elmondta, hogy az ügyben ők tették a

feljelentést azzal a céllal, hogy a közvélemény tisztán lásson a kaszinó beruházás ügyében .

A szocialista képviselők a bizottsági ülésen kifejtették, hogy áttanulmányozva a legfőbb

ügyész úr által megküldött dokumentumokat, alaptalannak tartják a mentelmi jo g

felfüggesztésére irányuló indítványt . Az indítványt megvizsgálva megállapítható, hogy az

ügy alapját a Nándorfehérvári teremben zajlott tanácskozásra alapítja az ügyészség. Ezen a

tanácskozáson Gyurcsány Ferenc nem hozott semmiféle döntést, mint az a

tanúvallomásokból kiderül, az itt lezajlott eljárás szabályos volt és mindenben az orszá g

érdekét szolgálta . Nevezett tanácskozást követő események nem tartoznak az ügy tárgyához ,

így bűncselekmény elkövetésének gyanúja sem állapítható meg. Fentiek alapján a bizottság

két szocialista tagja az ülésen nemmel szavazott .

Mindezek alapján a Mentelmi bizottság 6 igen, 2 nem szavazattal azt javasolja az

Országgyűlésnek, hogy

Gyurcsány Ferenc országgyű lési képviselő

mentelmi jogát az adott ügyben függessze fel .

Előadó : dr . Rubovszky György

Budapest, 2011 . szeptember 7 .

Dr. Rubovszky Gy ö

elnök
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