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h a t á r o z a t i  javaslata

Papp József országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

A Magyar Köztársaság Országgyűlése Papp József országgyűlési képviselő mentelmi jogát a

Győri Városi Bíróság B.768/2000/21. 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 Győri Városi Bíróság B.768/2000/21.szám alatti megkeresésében kérte az Országgyűlés

állásfoglalását Papp József országgyűlési képviselő mentelmi joga felfüggesztése tárgyában,

mivel ellene dr. Pintér József  csornai önkormányzati képviselő rágalmazás  vétsége miatt

viszonvád útján tett feljelentést.

A viszonvád útján előterjesztett feljelentés szerint: Papp József feljelentőről azt mondta: „A

képviselő úr alattomos politikai szándékok szánalmasan vergődő, komikus bábjává vált

ezekkel az ügyekkel”.

Az ügy előzménye tehát az, hogy Papp József országgyűlési képviselő, Csorna város

polgármestere feljelentést tett dr. Pintér József önkormányzati képviselő ellen rágalmazás és

becsületsértés miatt 2000. április 27-én. E feljelentés szerint Pintér képviselő úr egy Csornai

ingatlan (területcsere) ügyben a városi televízió magazinműsorában többször megvádolta.

Papp polgármester úr a vitát lezárandó, a nevezett ügyben Megyei Főügyészségi vizsgálatot

kért, Pintér képviselő úr pedig a Megyei Közigazgatási Hivatalnál kezdeményezett
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vizsgálatot. Mindkét szerv vizsgálati eredményeinek ismeretében dr. Pintér József továbbra is

teljesen alaptalan, a vizsgálat megállapításaival, ellentétes törvénysértésekkel vádolta meg

Papp Józsefet. E feljelentés alapján indult rágalmazási büntetőügyben a Győri Városi Bíróság

2002. március 19-én tárgyalást tartott. (Papp József ekkor még nem volt országgyűlési

képviselő.) A tárgyaláson dr. Pintér József a korábbiakban ismertetett kijelentés miatt

viszonvádat terjesztett elő Papp József ellen rágalmazás vétsége miatt.   

A Mentelmi bizottság az ügyet a 2003. június 24-i , majd a szeptember 2-i ülésén tárgyalta.

A kétfordulós tárgyalásra azért volt szükség, mivel az első tárgyaláson a bizottság úgy

határozott, hogy szükséges képviselő úrtól információk beszerzése. aki ezen az ülésen hivatali

elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni. A szeptember 2-i ülésen képviselő úr

választókerületi elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni, de írásban közölte, hogy

feljelentését visszavonta, tehát ezzel tulajdonképpen az „alapügy” megszűnt.

A Mentelmi bizottság hatáskör hiányában nem foglalkozott a büntetőjogi felelősség

kérdésével, és ebben a vonatkozásban nem vizsgálta a tényállást.

A mentelmi jog fenntartása tárgyában kialakított döntése során a bizottság a

véleménynyilvánítás szabadságának alkotmányos alapelvére, továbbá a fenti gesztusértékű

feljelentés visszavonásra volt tekintettel, azzal, hogy az inkriminált kijelentésben szereplő

jelzőktől elhatárolódik.

Mindezek alapján a Mentelmi bizottság többségi szavazattal azt javasolja az

Országgyűlésnek, hogy

Papp József országgyűlési képviselő

mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fel

Előadó: dr. Csákabonyi Balázs

Budapest, 2003. szeptember 4.
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