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Meggyes Tamás országgyű lési képviselő mentelmi ügyében

A Magyar Köztársaság Országgyűlése Meggyes Tamás országgyű lési képviselő mentelmi

jogát a Komáromi Városi Bíróság 6 .B . 179/2008/6 . számú megkeresésével érintett ügybe n

felfüggeszti .

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 Komáromi Városi Bíróság 6 .B. 179/2008/6 . szám alatti megkeresésében kérte az

Országgyűlés állásfoglalását Meggyes Tamás országgyűlési képviselő mentelmi joga

felfüggesztése tárgyában, mivel ellene Horváth Mihály Esztergom Város Önkormányzatának

képviselője feljelentést tett rágalmazás vétsége miatt .

A feljelentés öt pontban sorolja fel Meggyes Tamás sérelmezett kijelentéseit :

Ezek között szerepel, hogy Esztergom Város Önkormányzatának 2008 . május 22. napján

tartott képviselőtestületi ülésén Meggyes Tamás összefüggésbe hozta házának és szolgálat i

autójának felgyújtásával Horváth Mihályt . Ezt követően Meggyes Tamás rendkívüli

sajtótájékoztatón és különböző médiáknak adott nyilatkozataiban, köztük a helyi Hídlap cím ű
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újságban, a TV2 Mokka cím ű műsorában és a Heti Válasz című hetilapban úgy nyilatkozott,

hogy a házának felgyújtása ügyében felbujtóként meggyanúsított személy Horváth Mihály

megbízásából megkereste az egyik önkormányzati képviselőt több millió forint kilátásba

helyezésével, a képviselőtestület feloszlatása és Kovács Gábor polgármesterré történő

megválasztása céljából.

A Mentelmi bizottság az ügyet a 2008 . november 18-i ülésén tárgyalta .

A Mentelmi bizottság tagjai közül a mentelmi jog felfüggesztésére igennel szavazók

álláspontja szerint Meggyes Tamás sérelmezett kijelentései nem függenek össz e

országgyűlési képviselői minőségével, mivel ezeket, mint Esztergom városának

polgármestere tette, ezért a mentelmi jog által védett képvisel ő i véleménynyilvánítás i

szabadság nem alkalmazható . Ezen kívül a kijelentések súlyára való tekintettel is indokolt ,

hogy az ügy elbírálására bíróság előtti eljárásban kerüljön sor .

A mentelmi jog felfüggesztésére nemmel és tartózkodással szavazók álláspontja szerint itt két

közszereplő egymás közötti vitájáról van szó . Utaltak továbbá arra a sajnálatos tényre, hogy

Meggyes Tamás házát és szolgálati lakását felgyújtották .

Mindezek alapján a Mentelmi bizottság 5 igen, 2 nem és 2 tartózkodás szavazattal az t

javasolja az Országgyűlésnek, hogy

Meggyes Tamás országgyű lési képviselő

mentelmi jogát az adott ügyben függessze fe l

Előadó: dr . Géczi József Alajo s
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