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határozati javaslata

Tállai András országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

A Magyar Köztársaság Országgyűlése Tállai András országgyűlési képviselő mentelmi jogát a

Tiszaújvárosi Városi Bíróság 4 .8.11/2004/3 . 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 Tiszaújvárosi Városi Bíróság 4 .8.11/2004/3 . számú megkeresésében kérte az Országgyűlés

döntését Tállai András országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztése tárgyában, mivel

ellene Füzességi József (3800 . Szikszó, Bolt u. 2.) feljelentést tett rágalmazás vétsége miatt .

A feljelentés szerint : Tállai András polgármester, országgyűlési képviselő a Mezőkövesdi Újság

2003 . évi augusztus 29-i számában „Igaza lett az önkormányzatnak" címmel tudósítást közölt . A

cikk valótlan tényállításokat tartalmaz, illetve valós tényeket hamis színben tüntet fel, mivel

lényegében azt állítja, hogy a Miskolci Munkaügyi Bíróság jogerős határozatában megállapította :

Füzességi József a Közösségi Ház volt vezetője súlyos törvényszegéseket és egyéb

szabálytalanságokat követett el . Ezzel szemben a feljelentő szerint a valós tényállás a következő :

Ellenem, mint a Közösségi Ház volt vezetője ellen a Polgármester, mint a munkáltatói jogkör

gyakorlója fegyelmi eljárást indított . A Városi Képviselőtestület, mint Fegyelmi Tanács fegyelmi

határozatával magasabb vezetői megbízatásomat visszavonta s ezzel egyidejűleg egy másik önálló

határozatával az állásomból felfüggesztett . Ezen határozatok ellen keresettel fordultam a Miskolci

Munkaügyi Bírósághoz, mely megállapította, hogy a munkáltató jogellenesen vonta vissza a

magasabb vezetői megbízatásomat és kötelezte a munkáltatót vezetői pótlék és perköltség

viselésére. Ezen határozat kapcsán fejtette ki a Miskolci Munkaügyi Bíróság, hogy, A felperes
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terhére rótt kötelezettségszegés súlya és jellege indokolhatta a felperes munkahelytől való

távoltartását. "

A cikk szerzője ezen ítéleti rendelkezést viszont úgy állítja be mintha a Miskolci Munkaügyi Bíróság

a munkáltató pert nyert volna s a terhemre rótt kötelezettség szegéseket megállapította volna .

A Mentelmi bizottság az ügyet a 2004 . március 23-i ülésén tárgyalta. Az ülésen Tállai András

egyéb közfeladatai ellátása miatt személyesen nem tudott részt venni, de az üggyel kapcsolatos

álláspontját írásban közölte, amely szerint a feljelentő : „munkája során többször került szembe a

törvényekkel, jogszabályokkal, szabályzatokkal . Ezért a munkáltató többször fegyelmi büntetésben

részesítette. Ennek körülményeit a helyi újságban publikáltam, aminek tartalmával a volt vezető

nem ért egyet. A cikk tartalma a vizsgálati jelentésen, a képviselőtestületi döntésen és a munkaügyi

bíróság határozatán alapul. Dokumentumokkal támasztható alá. Az ügyben az önkormányzat

kártérítési és büntető eljárást kezdeményezett. A feljelentő - véleményem szerint - az eljárással

saját felelősségéről kívánja afigyelmet elterelni . "

A Mentelmi bizottság álláspontja szerint Tállai András a sérelmezett cikkben részben összemosta

az ítélet rendelkező részében és indoklásában, továbbá a fegyelmi határozat(ok)ban szereplő

megállapításokat. Ugyanakkor figyelemmel volt a bíróságnak azon fent idézett megállapítására

amely feljelentő állásából való felfüggesztésére vonatkozik . Az ügy büntetőjogi útra való

terelésére irányuló törekvéssel a bizottság tagjainak többsége nem ért egyet, mivel feljelentő

rendelkezésére áll a hatékony személyiségi jogvédelmi lehetőség .

Mindezek alapján a Mentelmi bizottság 5 igen, 1 nem, 3 tartózkodás szavazattal azt javasolja az

Országgyűlésnek, hogy

Tállai András országgyűlési képviselő mentelmi jogát

az adott ügyben ne függessze fel .

A Mentelmi bizottság előadója : Dr. Géczi József Alajos

r. Géc ozsef Alajos
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