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határozati javaslata

Sós Tamás országgyű lési képviselő mentelmi ügyében

A Magyar Köztársaság Országgyűlése Sós Tamás országgyűlési képviselő mentelmi jogát az

Egri Városi Bíróság 1 . B. 313/2008/2-I. számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszt i

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 Országgy ű lésnek .

Az Egri Városi Bíróság 1 . B. 313/2008/2-I . szám alatti megkeresésében kérte az Országgy ű lé s

állásfoglalását Sós Tamás országgyűlési képviselő mentelmi joga felfüggesztése tárgyában,

mivel ellene Dr . Pócs Alfréd egri lakos feljelentést tett rágalmazás vétsége miatt .

A feljelentés szerint : „ Sós Tamás 2008. március 25. napján kiszivárgott és később az MSZP

honlapján közzé tett, az MSZP Eger Városi Szervezetének gyűlésén elhangzott beszédébe n

feljelentő személyét érintő valótlan kijelentéseket tett. ”

A Mentelmi bizottság az ügyet a 2008 . szeptember 16-i ülésén tárgyalta .
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A bizottság a feljelentésb ől és képviselő úr írásbeli feljegyzéséből megállapította, hogy a z

MSZP egri szervezetének gyűlésén az egri kórházzal kapcsolatosan Sós Tamástól elhangzott

politikai beszéd semmiképpen nem minősül rágalmazásnak . Erre tekintettel a bizottság a

feljelentést zaklató jellegűnek, az érintett képviselő és az Országgyűlés tekintélyéne k

lejáratására szolgálónak minősítette, ezért többségi szavazattal azt javasolja az

Országgyűlésnek, hogy

Sós Tamás országgyű lési képviselő

mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fe l

Előadó: Dr. Bőhm András

Budapest, 2008 . szeptember 18 .
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