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Lengyel Zoltán országgyű lési képviselő mentelmi ügyében

A Magyar Köztársaság Országgyűlése Lengyel Zoltán országgy ű lési képviselő mentelmi

jogát a Legfőbb Ügyész KF. 6335/2008/4-I. 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 a z

Országgyűlésnek .

A Legfőbb Ügyész KF . 6335/2008/4-I számú átiratában indítványozta Lengyel Zoltá n

országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését volt házastársa sérelmér e

elkövetett zaklatás vétsége megalapozott gyanúja miatt .

Az indítvány szerint : Lengyel Zoltán 2007. december hónaptól kezdődően az általa használt

mobiltelefon készülékekről több alkalommal felhívta volt házastársát, illetve SMS-t küldöt t

neki azzal a céllal, hogy magánéletét, intim szféráját megzavarja, szidalmazza . Az elkövetés i

időszak utolsó hónapjaiban néhány napos időközzel, illetve egyes napokon több alkalomma l

tette ezt.

Lengyel Zoltán ezen túlmenően több alkalommal, változó időpontokban az általa használ t

gépjárművel megállt volt házastársa háza előtt és konkrét ok nélkül, kizárólag háborgat ó

jelleggel a gépjármű hangjelzését használta.

A cselekmény elkövetése miatt volt házastársa 2008. július 23-án a rendőrségen joghatályo s

magánindítványt terjesztett előLengyel Zoltánnal szemben .
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A Mentelmi bizottság az ügyet a 2009 . február 17-i ülésén tárgyalta. Az ülésen megjelent

Lengyel Zoltán előadta, hogy volt feleségére rendszeresen panaszkodtak, amit tudomásár a

akart hozni, azonban leveleit, a későbbiekben tértivevényes leveleit nem vette át, ezér t

telefonált, illetve küldött SMS-eket . Elmondta még, hogy gyermekei láthatását akadályozza ,

és ráadásul alaptalan tartásdíj-pert indított ellene, holott ezt rendszeresen fizeti, ninc s

hátraléka .

A bizottság e magánindítvány alapján indult legfőbb ügyész által előterjesztett ügyben a

mentelmi jog felfüggesztését javasolja, mivel ez szolgálja az Országgy ű lés tekintélyéne k

megóvását és az érintett képviselő érdeke is egyértelműen azt kívánja, hogy a gyanú

megalapozottsága, vagy alaptalansága az erre hivatott igazságszolgáltatási szervek el ő tti

eljárásban tisztázódjék. A Legfőbb Ügyész Úr megkeresésében felhívott cselekménye k

kizárólag a képvisel ő úr magánéletéhez kapcsolódnak .

Mindezek alapján a Mentelmi bizottság többségi (8 igen, 1 tartózkodás) szavazattal az t

javasolja az Országgyűlésnek, hogy

Lengyel Zoltán országgyű lési képviselő

mentelmi jogát az adott ügyben függessze fe l

Előadó : dr. Géczi József Alajo s

Budapest, 2009 . február 20 .
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