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határozati javaslata

Dr. Wekler Ferenc országgyúlési képviselő mentelmi ügyében

A Magyar Köztársaság Országgyűlése dr . Wekler Ferenc országgyűlési képviselő mentelmi jogát a

Komlói Városi Bíróság 1 .8 .10/2004/8/11 . számú megkeresésével érintett ügyben felfüggeszti .

INDOKOLÁS

A Mentelmi bizottság az országgyűlési 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 Komlói Városi Bíróság 1 .8.10/2004/8/11. számú megkeresésében kérte az Országgyűlés döntését

dr. Wekler Ferenc országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztése tárgyában, mivel

ellene dr . Reisz Terézia viszonvád útján feljelentést tett rágalmazás vétsége miatt .

A rendelkezésre álló adatokból megállapíthatóan dr. Wekler Ferenc rágalmazás vétsége miatt

feljelentést tett dr . Reisz Terézia ellen, mivel 2003 . február 13-án Mecseknádasd község

képviselőtestületi ülésén minden alapot nélkülöző rágalmazó kijelentéseket tett. Ezután dr. Wekler

Ferenc dr. Reisz Terézia és társai ellen ismét feljelentést tett rágalmazás vétsége miatt, a 2003 .

december 8-i sajtótájékoztatón történt rágalmazó kijelentéseik alapján . Az eljáró bíróság e két

ügyet egyesítette, és ennek tárgyalásán értesült dr . Wekler Ferenc arról, hogy dr . Reisz Terézia a

feljelentésében foglaltak miatt viszonváddal élt ellene, mert megítélése szerint a feljelentésben

foglaltak reá nézve sérelmes állításokat tartalmaznak .

Országgyűlési határozati javaslat
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A Mentelmi bizottság az ügyet a 2004 . augusztus 31-i ülésén tárgyalta .

A bizottság azért javasolja a mentelmi jog felfüggesztését, mivel viszonvád esetén - az eddigi

gyakorlatának megfelelően - biztosítani kell az eljárásban résztvevő két személy, vagyis a

mentelmi joggal rendelkező országgyűlési képviselő és az e jogosultságot nélkülöző feljelentő

ügyfélegyenlőségét . Ebből következően a bizottság a tényállást nem vizsgálta és természetesen

abban a kérdésben sem foglalt állást, hogy a viszonvád előterjesztésének törvényes feltételei

fennállnak-e, avagy nem, mivel ez a bíróság feladata .

Mindezek alapján a Mentelmi bizottság azt javasolja az Országgyűlésnek, hogy

dr. Wekler Ferenc országgyűlési képviselő mentelmi jogát

az adott ügyben függessze fel .

A bizottság előadója: dr. Géczi József Alajos

Budapest, 2004 . szeptember 1 .

r . Gécz* zsef Alajos
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