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határozati javaslata

Dr. Böhm András országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

A Magyar Köztársaság Országgyűlése dr . Böhm András országgyűlési képviselő mentelmi

jogát a Pesti Központi Kerületi Bíróság 13 . B . 24.350/2006/2. 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 Pesti Központi Kerületi Bíróság 13 . B . 24 .350/2006/2 . szám alatti megkeresésében kérte az
Országgyűlés állásfoglalását dr . Böhm András országgyűlési képviselő mentelmi joga
felfüggesztése tárgyában, mivel ellene dr . Kupper András országgyűlési képviselő
feljelentést tett rágalmazás vétsége miatt .
A feljelentés szerint : A 2006. évi országgyűlési választásokat megelőző ajánlószelvény-
gyűjtésben dr. Böhm András erdélyi fiatalokat kért fel, hogy számára ajánlószelvényeket
gyűjtsenek. Emiatt egy választópolgár kifogást terjesztett elő . Az ügyben a Fővárosi Bíróság
megállapította, hogy dr . Böhm András megsértette a választási eljárásról szóló törvényt .
Ezt követően dr. Böhm András a Magyar Televízió 2006. március 9-i Napkelte című
műsorában többek között kijelentette, hogy „ . . . Én azt hallottam ezektől az erdélyi fiataloktól,
hogy ugyanabban a lépcsőházban találkoztak erdél i fiatalokkal iskolatársaikkal akik
Kupper Andrásnak, a Fidesz ottani képviselő-ielöltiének gyűitöttek . Nyilván odahaza ezt
elmesélték, mi azt gondoltuk, hogy ebben nincs fogszabálysértés, Tópofa történetnek tartottuk .
Kupper András is Tópofának tartotta, Ő felielentett engem . Azóta persze vannak adataink,
hogy Budapest nagy részében gyűitöttek a Fidesznek, és mi ebbe nem találunk semmi
rendkívülit. Pontos adataink vannak.„
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A fenti kijelentések súlyosan sértik feljelentő becsületét, mivel azok teljes mértékben
alaptalanok.

A Mentelmi bizottság az ügyet a 2006 . július 11-i ülésén tárgyalta .
Ezen hivatalos elfoglaltsága miatt dr . Böhm András nem tudott megjelenni, de álláspontját
írásban részletesen kifejtette . E szerint : A Fővárosi Bíróság ítéletét tudomásul veszi, de
fenntartja kifogásait. A feljelentés tárgyává tett, idézett sérelemmel kapcsolatosan pedig úgy
nyilatkozott : természetesen nem állította, hogy erdélyi fiatalok segédkeztek a választási
eljárásban Kupper Andrásnak, hanem azt, hogy neki ezt saját segítői, kampánystábjának
tagjai mondták. A közlés valódiságát ellenőrizni nem volt módja, de nem is volt oka kételkedni
a tájékoztatás hitelességében.
Azt kérte a bizottságtól, hogy ne javasolja mentelmi jogának felfüggesztését, mivel véleménye
szerint kijelentéseivel nem csorbította feljelentő becsületét .

A Mentelmi bizottság kormánypárti képviselőinek álláspontja szerint a két közszereplő,
országgyűlési képviselő egymás közötti ügye nem terjedt túl a politikai vita keretein, ezért
nem indokolt a mentelmi jog felfüggesztése .
Az ellenzéki képviselők arra hivatkoztak, hogy azért követett el becsületsértést dr . Böhm
András, mivel végül is törvénysértéssel vádolta Kupper Andrást és ez, vagyis valakit
törvénysértéssel vádolni, a töretlen bírói gyakorlat szerint egyértelműen becsületsértés . Ennek
ellenére nem javasolták a mentelmi jog felfüggesztését a Mentelmi bizottság magánvádas
ügyekben kialakított gyakorlata miatt .

Mindezek alapján a Mentelmi bizottság egyhangú szavazattal elvetette az elnök mentelmi jog
felfüggesztésére vonatkozó indítványát és így azt javasolja az Országgyűlésnek, hogy

Dr. Böhm András országgyűlési képviselő

mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fel

Előadó: Szűcs Lajos

Budapest, 2006 . július 13 .
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