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Tóth József országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

A Magyar Köztársaság Országgyűlése Tóth József országgyűlési képviselő mentelmi jogát a

Hajdúböszörményi Városi Bíróság 1 .B.218/2005/3 . 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 Hajdúböszörményi Városi Bíróság 1 .B.218/2005/3 .szám alatti megkeresésében kérte az

Országgyűlés állásfoglalását Tóth József országgyűlési képviselő mentelmi joga

felfiggesztése tárgyában, mivel ellene Oláh József Polgár város polgármestere feljelentést tett

rágalmazás vétsége miatt .

A feljelentés szerint : „ a 2004. július 23-ai Blikk nevű újságban megjelent Ötmillióért bérelt

verőlegény? L. János: Képviselőket kellett lerendeznem címen egy cikk, amelyben az szerepel,

hogy én és Károlyi Attila 5,1 millió forintért béreltem fel verőlegényt, hogy az három helyi

képviselőt, Struba Józsefet, Molnár Jánost, és Tóth Józsefet tüntesse el Polgárról, illetve

rendezze le, hogy Tóth József tolószékben végezze . Ezek az újságban megjelent vádak nem

igazak, semmi valóságalapja sincs, ilyesmi nem történt . .. nekem komoly közéleti, politikai és

erkölcsi sérelmet okozott . "

A fentiekből is látható, hogy az ügyben bírósági eljárás igen hosszan elhúzódott . Tóth József

időközben országgyűlési képviselői mandátumot szerzett, a bíróság ezt követően is több

mozzanat után küldte meg a feljelentést az Országgyűlésnek .
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Tekintettel arra, hogy a feljelentett képviselő magánvádlotti személyes érintettsége sem az

idézett cikkből, sem pedig a lefolytatott nyomozás adatait tartalmazó iratanyagból nem volt

megállapítható, a Mentelmi bizottság elnöke az ügyben eljáró bíróhoz fordult a tényállás

pontosítása, tisztázása céljából . Ennek alapját korábbi hasonló ügyek miatti azon levelezés

képezte, amikor is a bizottság elnökének dr. Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság és az OIT

elnöke azt válaszolta, hogy nem jár a mentelmi jog sérelmével olyan előkészítő intézkedés,

amelyben a feljelentőt a bíróság felhívja feljelentésének pontosítására, kiegészítésére . Ez jelen

ügyben úgy történt meg, hogy az eljáró bíró a bizottsági elnök levelét megküldte a feljelentő

ügyvédjének, aki azt válaszolta, hogy a sérelmezett cikkben megjelent nyilatkozat tartalmával

egyetértő képviselők nevei is szerepelnek, köztük Tóth József neve is, egy önkormányzati

képviselői nyilatkozatban . Ilyet azonban a megküldött bírósági iratanyag nem tartalmaz .

A Mentelmi bizottság az ügyet a 2007 . március 5-i ülésén tárgyalta.

Tóth József képviselő úr írásban közölte álláspontját, amely szerint az ügyben személyes

érintettségére vonatkozó tényállás nem tisztázott, és az nem is értelmezhető . Beadványában

azt is közölte, hogy az Országgyűlésnek a mentelmi jog felfüggesztése tárgyában hozott

döntését elfogadja .

A Mentelmi bizottság álláspontja szerint, e nem egyértelműen tisztázott tényállású ügy,

amelyben kérdéses Tóth József képviselő magánvádlottkénti személyes érintettsége, nem

olyan súlyú, amely indokolná a mentelmi jog felfüggesztését. Ugyanezt támasztja alá a

közszereplők egymás közti perlekedésére vonatkozó módosult törvényszöveg is, képviselői

jogállási törvény 4 . §-a értelmében a mentesség kiterjed a közszereplő politikus sérelmére

elkövetett becsületsértésre, valamint - amennyiben nem volt tudomása arról, hogy a közlés

lényegét tekintve valótlan - rágalmazásra .

Mindezek alapján a Mentelmi bizottság egyhangú szavazattal azt javasolja az

Országgyűlésnek, hogy

Tóth József országgyűlési képviselő

mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fel

Előadó: dr. Géczi József Alajos

Budapest, 2007 . március 7 .

Dr. eczi J s Alajos
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