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Nyakó István országgyű lési képvisel ő mentelmi ügyében

A Magyar Köztársaság Országgyűlése Nyakó István országgyűlési képviselő mentelmi jogát a

Pesti Központi Kerületi Bíróság 18 . B. VIII. 35806/2008/8. 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 18 . B. VIII. 35806/2008/8 . szám alatti megkeresésébe n

kérte az Országgyűlés állásfoglalását Nyakó István országgyűlési képviselő mentelmi joga

felfüggesztése tárgyában, mivel ellene Meggyes Tamás országgyűlési képviselő , Esztergom

polgármestere feljelentést tett rágalmazás vétsége miatt .

A feljelentés szerint : Nyakó István 2008 . április 25-én sajtótájékoztatót tartott, melynek sorá n

Meggyes Tamás több, becsülete csorbítására alkalmas tényt állított, így többek között a z

alábbiakat:

„Fidesz közeli cégek az ellenzéki vezetés alatt álló önkormányzatoktól több tízmillió s

megrendeléseket kaptak többek között olyan tanulmányokért, melyre semmi szüksége nem vol t

az adott önkormányzattoknak . Legutóbb Esztergom fideszes polgármestere bukott le . A

közpénzből fizetett tanulmány arról szól, hogyan növelje a városvezető személyes

népszerűségét politikai támogatottságát. Tartalmazza, hogy miként lehet megszerezni a
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választók adatait Interneten keresztül azok későbbi politikai felhasználása céljából ,

illetve arra vonatkozó ötleteket, hogy milyen módokon lehet politikai célokra felhasználni az

önkormányzati lap munkatársait, sót azt is tanácsolják, hogy havi rendszerességgel írassana k

velük hangulatjelentéseket. A lebukás után a polgármester a beismerés helyett újab b

botrányos húzással reagált — azóta a pártos, és egyértelm űen kínos részletektől

megszabadított változat is elkészült, amiről azt állítják, hogy az az eredeti. Úgy látszik nincs

az a közpénz, amit sajnálnának a Fidesz pártpolitikai céljainak kiszolgálására . "

A sajtótájékoztatóról az MSZP . hu internetes oldal közölt tudósítást 2008 . április 25-én, és az

elmondottakat egyebekben a Népszava április 26-i cikke is alátámasztja .

A Mentelmi bizottság az ügyet a 2009 . február 17-i ülésén tárgyalta .

A mentelmi jog fenntartására szavazó hat bizottsági tag álláspontja szerint a két közszerepl ő

egymás közötti vitás ügyének büntet őeljárási útra terelése nem szolgálja a parlamenti

demokrácia ügyét, sőt csorbítja az Országgyű lés tekintélyét . A képviselői jogállásról szóló

törvény módosított rendelkezése úgy fogalmaz : A mentesség kiterjed a közhatalmat gyakorl ó

személy vagy közszereplő politikus sérelmére elkövetett becsületsértésre, valamint —

amennyiben a képviselőnek nem volt tudomása arról, hogy a közlés a lényegét tekintv e

valótlan — rágalmazásra. Egyébként is abszurditásokhoz vezetne, ha a pártok és frakció k

szóvivőinek nyilatkozataihoz mindannyiszor feljelentések, magánindítványo k

kapcsolódnának .

A mentelmi jog felfüggesztésére szavazó négy bizottsági tag szerint viszont a

sajtótájékoztatón elhangzott bűncselekmény gyanúját megfogalmazó súlyos állítások -

különösen a közpénz hűtlen kezelésére vonatkozó kitétel - már túllépik azt a határt, amit eg y

közszereplő tűrni köteles .

Erre tekintettel a bizottság az elnök mentelmi jog felfüggesztésére, vonatkozó kérdésére 6

nem és 4 igen szavazattal voksolt, és így azt javasolja az Országgyű lésnek, hogy

Nyakó István országgyűlési képviselő

mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fe l

Előadó: dr . Csákabonyi Baláz s

Budapest, 2009 . február 20.
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