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Meggyes Tamás országgyű lési képviselő mentelmi ügyében

A Magyar Köztársaság Országgyűlése Meggyes Tamás országgyűlési képviselő mentelm i

jogát a Szombathelyi Városi Bíróság 28 . B .787/2009/2 . számú megkeresésével érintet t

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 Országgy űlésnek .

A Szombathelyi Városi Bíróság 28 . B .787/2009/2. szám alatti megkeresésében kérte az

Országgyűlés állásfoglalását Meggyes Tamás országgy űlési képviselő mentelmi joga

felfiggesztése tárgyában, mivel ellene Kovács Géza feljelentést tett becsületsértés vétsége

miatt, a személyét sértő, 2009 . szeptember 11 . napján az Echo Televízió műsorában előadott

rágalmazó, becsületsértő kijelentéssekkel kapcsolatban.

Az eljárásra hatáskörrel rendelkez ő illetékes bíróság beszerezte a feljelentő által hivatkozott

állításokat magában foglaló „Meggyes Tamás ismét hazudott, bűncselekmény miatt ismét

feljelentve!” című cikk nyomtatott verzióját, melyben foglaltak szerint Meggyes Tamás szó
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szerint a következőket mondta 2009 . szeptember 11 . napján az Echo Televízió műsorában :

„ MIÉP volt elnöke, helyi elnöke, aki egyébként az országos ifjúsági tagozatnak is elnöke vol t

'89-ben az én III/III-as spiclim volt, aki rólam jelentett, ezt kapta feladatul és ezt maga

vallotta be több újságban . Na Ő az egyik tűntető. " Ezzel a feljelentő szerint Meggyes Tamás

egyértelmű utalást tett személyére .

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

A bizottság megállapította, hogy két közszereplő egymás közötti ügyéről 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 országgy űlési képviselővel szemben

becsülete megvédésére egyensúlytalan helyzetben van. Az országgyű lési képviselőknek már

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

alkalmasnak minősíthető kijelentésektő l, 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 Országgyűlésnek, hogy

Meggyes Tamás országgyű lési képviselő

mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fe l

Előadó: dr. Géczi József Alajo s
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