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határozati javaslata

Czomba Sándor országgyű lési képviselő mentelmi ügyében

A Magyar Köztársaság Országgy űlése Czomba Sándor országgyűlési képviselő mentelm i

jogát a Szolnoki Városi Bíróság 17 .B.1108/2008. számú megkeresésével érintett ügyben

felfüggeszti .

INDOKOLÁS

A Mentelmi bizottság az országgy űlési 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 Szolnoki Városi Bíróság 17 .B.1108/2008. szám alatti megkeresésében kérte az

Országgyűlés állásfoglalását Czomba Sándor országgyűlési képviselő mentelmi jog a

felfüggesztése tárgyában, mivel ellene dr . Helmeczy László és Tóth Viktor feljelentést tet t

rágalmazás vétsége miatt .

A feljelentés szerint : A Hír TV 2008 . augusztus 1-jén sugárzott Célpont című műsorában azt

állította: Tóth Viktor Veres János kampányfőnöke dr. Helmeczy László ügyvéd

közreműködésével arra adott megbízást egy Baráth Miklós nevű személynek, hogy a HÍR T V

két ártatlan újságírójának gépkocsijába kábítószert csempésszen azért, hogy ellenü k

büntetőeljárás induljon és így a HIR TV-t mint ellenzéki sajtóorgánumot lejárassák.
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Czomba Sándor ezt követően augusztus 5-én két képvisel őtársával dr . Tílki Attila és dr.

Simon Miklós tartott közös sajtótájékoztatóján a műsort kommentálva kijelentette, hogy Dr.

Helmeczy László és Tóth Viktor bűnös tevékenységet folytatott, amennyiben a Miklós nevű

diller nem akadályozza meg az akciót, akkor a két HÍR TV-s ártatlanul kerül letartóztatásra ,

később pedig esélyük sem lett volna magukat tisztázni.

A sajtótájékoztatóról tudósítást adott az Index-kelet hírportál, a Kelet-magyarország napilap ,

továbbá a Kölcsey Televízió .

A Mentelmi bizottság az ügyet a 2009. június 22-i ülésén tárgyalta .

A Mentelmi bizottság tagjai közül a mentelmi jog felfüggesztésére igennel szavazók

álláspontja szerint Czomba Sándor sajtótájékoztatón tett kijelentései nem függenek össz e

országgyűlési képviselői minőségével, ezért a mentelmi jog által védett képviselői

véleménynyilvánítási szabadság erre az ügyre nem alkalmazható .

A mentelmi jog felfüggesztésére nemmel szavazók illetve tartózkodó szavazó álláspontj a

viszont az, hogy itt közszerepl ők egymás közötti vitájáról van szó, ezért a Mentelmi bizottsá g

ilyen tárgyú ügyekben eddig alkalmazott gyakorlata szerint a mentelmi jog fenntartás a

indokolt .

Mindezek alapján a Mentelmi bizottság 4 igen, 2 nem, egy tartózkodó szavazattal az t

javasolja az Országgyűlésnek, hogy

Czomba Sándor országgyű lési képviselő

mentelmi jogát az adott ügyben függessze fe l

Előadó: dr. Géczi József Alajo s

Budapest, 2009 . június 24 .
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