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határozati javaslata

Meggyes Tamás országgyű lési képvisel ő mentelmi ügyében

A Magyar Köztársaság Országgyű lése Meggyes Tamás országgyűlési képviselő mentelmi

jogát a Szombathelyi Városi Bíróság 28 .B .7861200912 . számú megkeresésével érintett ügyben

nem függeszti fel .

INDOKOLÁS

A Mentelmi bizottság az országgyű lési 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 Szombathelyi Városi Bíróság 28 .B .786/2009/2 . szám alatti megkeresésében kérte az

Országgyűlés állásfoglalását Meggyes Tamás országgyűlési képviselő mentelmi joga

felfüggesztése tárgyában, mivel ellene Díbusz Ferenc 2009 . június 18 . napján feljelentést tett

becsületsértés vétsége miatt, az esztergomi Híd lapban 2009 . május 30-án megjelent

"Meggyes Tamás levéllel és feljelentéssel fordult a megyei főügyészhez" című cikkben

foglalt alábbi két kitétellel kapcsolatban .

A feljelentő szerint : Meggyes Tamás Esztergom Város polgármestere a cikk utolsó előtti

bekezdésében foglalkozik vele, melyben az alábbiak jelentek meg szó szerint :
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„A polgármester két konkrét ügy részletezésével folytatja a feljelentést, a volt házasságköt ő

terem és az okmányiroda felújításának esetével, ahol egyértelmű bűncselekmények ellenére

sem végződött megnyugtató eredménnyel a nyomozás, s őt kitér arra is, hogy a házasságkötő

terem átépítése ügyében megindult nyomozati eljárásban az eljáró Dibusz őrnagy a

vádlottnak, Martin Gabriellának a szabadulás előnyét helyezte kilátásba, ha Meggyes

Tamásra nézve terhelő vallomást tesz, mégsem folytak ez ügyben vizsgálatok. "

A Mentelmi bizottság az ügyet a 2010 . február 8-i ülésén tárgyalta .

A bizottság megállapította, hogy két közszerepl ő egymás közötti ügyér ől van szó . A

Mentelmi Bizottság tagjai közül a mentelmi jog felfüggesztése tárgyában tartózkodó k

álláspontja szerint azonban, bár a Meggyes Tamás ellen indított jelen ügyben a feljelent ő

közszereplőnek minősül, viszont a feljelentettel, mint országgyűlési képviselővel szemben

becsülete megvédésére egyensúlytalan helyzetben van. Az országgyűlési képviselőknek már

csak ebbő l adódóan is tartózkodniuk kellene az esetlegesen sért őnek, becsület csorbítására

alkalmasnak minősíthető kijelentésektől, nyilatkozatoktól . A bizottság eddigi gyakorlat a

szerint ilyen ügyekben csak kivételes esetekben indokolt a mentelmi jog felfüggesztése, ezér t

4 nem szavazattal és 4 tartózkodás mellet azt javasolja az Országgyű lésnek, hogy

Meggyes Tamás országgyű lési képviselő

mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fe l

Előadó: dr . Géczi József Alajo s

Budapest, 2010 . február 11 .
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