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Manninger Jenő országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

A Magyar Köztársaság Országgyűlése Manninger Jenő országgyűlési képviselő mentelmi

jogát a Keszthelyi Városi Bíróság 12.B.201/2002/8. 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 Keszthelyi Városi Bíróság 12.B.201/2002/8. szám alatti megkeresésében kérte az

Országgyűlés állásfoglalását Manninger Jenő országgyűlési képviselő mentelmi joga

felfüggesztése tárgyában, mivel ellene Rózsa Roland keszthelyi lakos feljelentést tett

becsületsértés vétsége miatt.

A feljelentés szerint: 2002. április 8-án a késő esti órákban feljelentő öt társával együtt az

MSZP részére plakátokat ragasztott a keszthelyi pályaudvar környékén. E tevékenység

végzése közben érkezett meg Manninger Jenő és  a következőket mondta: „Ti vagytok Veér

Miklós fizetett pribékjei?! Mennyit fizetnek ezért? Ebből bajotok is lehet. Majd utána nézünk

az uraknak…”

Feljelentő előadta, hogy pártaktivistaként ingyenesen végezték a kampányban a

plakátragasztást, ezért az idézett kijelentés első mondata alkalmas becsületének csorbítására.

A Mentelmi bizottság ezt az ügyet először 2002. december 23-án tárgyalta, mivel Manninger
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Jenő képviselő úr bejelentést tett mentelmi joga megsértéséről.  Az eljáró bíróság ugyanis

2002. november 29-ére úgy bocsátotta ki az ügyben az „Idézés büntetőügyben” elnevezésű

iratát, hogy nem kérte Manninger Jenő mentelmi jogának felfüggesztését az Országgyűléstől.

A bizottság megállapította a mentelmi jog megsértését, és erről az elnök a Keszthelyi Városi

Bíróságot értesítette. Ezt követően 2003. június 30-án a bíróság az eljárást felfüggesztette, és

kérte a mentelmi jog felfüggesztése tárgyában történő állásfoglalást.

A Mentelmi bizottság mindezek után az ügyet érdemben a 2003. szeptember 2-i ülésén

tárgyalta.

A Mentelmi bizottság hatáskör hiányában nem foglalkozott a büntetőjogi felelősség

kérdésével, és ebben a vonatkozásban nem vizsgálta a tényállást.

A bizottság szerint nem hagyható figyelmen kívül az, hogy a választási harcokban fokozottan

fordulnak elő sértő kijelentések. A feljelentő által sérelmezett mondat értékelésének

büntetőjogi útra történő terelése indokolatlan és a képviselői munkát zavarónak minősíthető.

Ugyanakkor a bizottság az inkriminált kifejezésektől elhatárolódik, és szükségesnek tartja,

hogy az országgyűlési képviselők még a kampányok során is őrizzék meg higgadtságukat.

Mindezek alapján a Mentelmi bizottság többségi szavazattal azt javasolja az

Országgyűlésnek, hogy

Manninger Jenő országgyűlési képviselő

mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fel
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