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határozati javaslata

Tatai-Tóth András mentelmi ügyében

A Magyar Köztársaság Országgyűlése Tatai-Tóth András országgyűlési képviselő mentelmi jogát a

Tatai Városi Bíróság B . 187/2002/4-1. számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel .

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 Tatai Városi Bíróság a B .187/2002/4-I. szám alatti megkeresésében kérte az Országgyűlés

állásfoglalását Tatai-Tóth András országgyűlési képviselő mentelmi joga felfüggesztése tárgyában,

mivel ellene Bálint Csaba (Tata Nefelejcs út . 35 . sz. alatti lakos) feljelentést tett becsületsértés

vétsége miatt .

A feljelentés szerint : Tatai-Tóth András 2002. április 18-án 21 óra körüli időben Tatán artikulátlan

hangon, becsületsértő kifejezéseket használva kiabált feljelentővel és egy kb . 15 cm. nagyságú

papírgalacsint dobott feléje .

A Mentelmi bizottság az ügyet a 2002 . november 18-i ülésén tárgyalta . A Mentelmi bizottság

először az eljáró bíróságnak azon intézkedését vizsgálta, amikor úgy bocsátotta ki az ügyben az

„Idézés büntetőügyben" elnevezésű iratát, hogy nem kérte Tatai-Tóth András mentelmi jogának

felfüggesztését az Országgyűléstől . A bizottság megállapította, hogy ezt követően a bíróság

álláspontját felülvizsgálva kérte a mentelmi jog felfüggesztését, ezzel feloldotta a mentelmi jog

provizórikus megsértését és így a mentelmi jog megsértésére vonatkozó eljárás lefolytatása

okafogyottá vált, ezzel egyidejűleg a bizottság állást foglalt és a rendelkező részben foglalt

határozati javaslatot nyújtja be az Országgyűlésnek a mentelmi jog felfüggesztése tárgyában .
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Az ülésen jelen levő képviselő úr előadta, hogy a választási kampányban plakátjait zömmel

aláírás nélküli, hazugságokat tartalmazó plakátokkal, szórólapokkal ragasztották felül . A

feljelentésben szereplő időpontban is észlelte, hogy a hivatalos városi plakáthelynél plakátjai felül

vannak ragasztva, ezért ezeket eltávolította onnan . Ekkor egy autó állt meg mögötte. Ebben ült a

feljelentő Bálint Csaba alpolgármester, aki azt kérdezte tőle, hogy : „Miért szedted le a

plakátjainkat? Ha a tiétek, akkor átadom" - közölte vele Tatai-Tóth András és beejtette a kocsiba az

előzőleg leszedett plakátokat .

Elmondása szerint nem kiabált, becsületsértő kifejezéseket nem használt . Mentelmi jogával

kapcsolatosan úgy nyilatkozott, hogy annak elbírálását a bizottságra, illetve az Országgyűlésre

bízza .

A Mentelmi bizottság hatáskör hiányában nem foglalkozott a büntetőjogi felelősség kérdésével és

ebben a vonatkozásban nem vizsgálta a tényállást . A rendelkezésre álló iratokból megállapította,

hogy ebben az esetben a választási kampányra jellemző „szokásos" vitáról van szó .

Az ügy büntetőjogi útra történő terelésére vonatkozó szándékot zaklató, a képviselő és rajta

keresztül az Országgyűlés munkáját zavaró jellegűnek minősítette annál is inkább, mivel a

feljelentésről a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség megállapította, hogy „közvádra

üldözendő bűncselekmény nem állapítható meg" .

Mindezek alapján a Mentelmi bizottság egyhangú szavazattal azt javasolja az Országgyűlésnek,

hogy

Tatai-Tóth András országgyűlési képviselő

mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fel

Előadó : dr. lsépy Tamás

Budapest, 2002 . november 20.
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