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Országgyűlés Mentelmi bizottság

országgyűlési határozati javaslat
kezdeményezése

Kövér László,
az Országgyűlés elnöke részére
Helvben
Tisztelt Elnök Úr!
Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 80. § (1)
bekezdése alapján .Demeter Márta országgyűlési képviselő mentelmi
ügyében" címmel - a legfőbb ügyész KSB.5259/2018/7-I. szám alatti megkeresése
szerinti közvádas büntetőüggyel kapcsolatban - a mellékelt országgyűlési határozati
javaslatot kívánom benyújtani.
Budapest, 2019. július 12.
Tisztelettel:
;....-.-:;··,

Dr. Hargitai János
a bizottság elnöke

Országgyűlés
Mentelmi bizottság

Országgyűlési határozati javaslat
Az Országgyűlés
.../2019. ( ) OGY
határozata
Demeter Márta országgyűlési képviselő mcntelrni ügyében
Az Országgyűlés Demeter Márta országgyűlési képviselő mentelmi jogát a legfőbb ügyész

KSB.5259/2018/7-l. számú átiratával érintett ügyben felfüggeszti.
INDOKOLÁS
A legfőbb ügyész KSB.5259/2018/7-I. számú átiratában indítványozta Demeter Márta
országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését hivatali visszaélés bűntette
miatt.
Az ügyben lefolytatott nyomozás eredményeként az alábbi tényállás állapítható meg:
A rendelkezésre álló adatok szerint Demeter Márta országgyűlési képviselő, az
Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának akkori alelnöke 2018. szeptember
19-én az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 98. §-ának (4) bekezdése által
adott felhatalmazás alapján belépett a kecskeméti MH 59. Szentgyörgyi Dezsó
Repülőbázis területére, ahol a honvédelmi miniszter előzetes tudomásával repülési
naplóadatokba tekintett be.
Az iratbetekintés során a Honvédelmi Minisztérium eljáró biztonsági szakreferense
Demeter Márta országgyűlési képviselőt tájékoztatta arról, hogy a repülési naplóadatok a

honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 38. §-ának (7) bekezdése alapján
közérdekből nem nyilvánosak.
Demeter Márta országgyűlési képviselő az iratok között megtekintette a Magyar
Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokságának megbízott parancsnoka által kiállított,
2018. szeptember 6-án kelt engedélyt, amely az állami repülések céljára kijelölt
légterekben végrehajtott repülések szabályairól szóló 3/2006. (II.2.) HM rendelet 22. §
ának (1) bekezdése alapján hozzájárult ahhoz, hogy 2018. szeptember 10-én a ciprusi
Páfoszi Nemzetközi Repülőtér és a kecskeméti MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis
között légi utánszállítást végző A- 319 katonai szállítógép utaslistájára a Magyar
Honvédség hivatásos állományú tisztjének, - Orbán Viktor miniszterelnök, országgyűlési
képviselő lányával azonos nevet viselő gyermekét, - Orbán Flórát felvegyék.
Demeter Márta országgyűlési képviselő, az előbbi közérdekből nem nyilvános adatot
szándékosan elferdítve 2018. október rő-án a Benkó Tibor honvédelmi miniszterhez
,,Miért szállíthatja a Magyar Honvédség Airbus A- 319 repülőgépe kiképző repülés
keretében a miniszterelnök családtagját?" címmel K/2684. szám alatt, továbbá a dr. Pintér
Sándor belügyminiszterhez ,,Hogy történhet meg, hogy a Magyar Honvédség Airbus A319 repülógépe kiképző repülés keretében szállítja a miniszterelnök családtagját?" címmel
K/ 2685. szám alatt intézett írásbeli kérdésben valótlan tényállítást tett arra, hogy a
honvédségi repülőúton Orbán Viktor miniszterelnök, országgyűlési képviselő gyermeke,
Orbán Flóra vett részt.
Demeter

Márta

országgyűlési

képviselő

a

honvédelmi

miniszterhez

és

a

belügyminiszterhez intézett írásbeli kérdésének az Országgyűlés Hivatalához történt
benyújtását követően az azokról készített fényképfelvételeket a Facebook közösségi
oldalon lévő profiloldalára még aznap feltöltötte, és azokhoz olyan kommentárt fűzött,
amely szerint a Magyar Honvédség a hivatalos repülőúton a miniszterelnök közvetlen
hozzátartozóját törvénysértő módon szállította.
Demeter Márta országgyűlési képviselő az Alaptörvény 7. cikkének (2) bekezdése szerint
őt megillető, a Kormány tagjaihoz intézhető kérdés feltételének a jogával visszaélve
közérdekből nem nyilvános adatot a nagy nyilvánosság előtt azért tett meghamisítva
közzé, hogy ennek révén Orbán Viktor miniszterelnök, országgyűlési képviseld és a
Magyar Honvédség negatív társadalmi megítélését érje el.
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A cselekmény a Btk. 305. §-{mak c) pontjába ütköző hivatali visszaélés bűntette
megalapozott gyanújának a megállapítására alkalmas.
A bűncselekmény megalapozott gyanúját a tanúvallomások és az okiratok támasztják alá.
A Mentelmi bizottság az ügyet a 2019. július 12-i ülésén megtárgyalta.
Demeter Mária az ülésen megjelent és az üggyel kapcsolatban előadta, hogy véleménye
szerint az indítványjogilag és tartalmilag is alaptalan, továbbá, hogy az eljárás az ellenzéki
képviselők ellenőrzési jogosítványainak korlátozására irányuló újabb törekvésnek
minősül.
A Mentelmi bizottság az ügy érdemében úgy döntött, hogy követi a közvádas
bűncselekmények esetén fennálló, a mentelmi jog felfüggesztésére vonatkozó gyakorlatát,
és az országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését javasolja.
Mindezekre tekintettel a Mentelmi bizottság 4 igen és 2 nem szavazattal azt javasolja az
Országgyűlésnek, hogy

Demeter Márta országgyűlési képviselő
mentelmi jogát az adott ügyben függessze fel.
Előadó: dr. Hargitai János

Budapest, 2019. július 12.
Dr. Hargitai János
elnök

