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határozati javaslata

Dr. Szabó Zoltán országgy űlési képviselő mentelmi ügyében

A Magyar Köztársaság Országgyűlése dr. Szabó Zoltán országgyűlési képviselő mentelm i

jogát a Pesti Központi Kerületi Bíróság 16 . B .28 .395/2009/6-I. számú megkeresésével érintett

ügyben nem függeszti fel .

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 Országgy űlésnek .

A Pesti Központi Kerületi Bíróság 16 . B.28 .395/2009/6-I. szám alatti megkeresésében kérte a z

Országgyűlés állásfoglalását dr . Szabó Zoltán országgyű lési képviselő mentelmi joga

felfüggesztése tárgyában, mivel ellene Esztergom Város Önkormányzata, illetve Meggye s

Tamás Esztergom Város Polgármestere feljelentést tett rágalmazás vétsége miatt, a

www.atv.hu weboldalon 2009 . szeptember 6-án megjelent becsület csorbítására alkalma s

tényállításokkal kapcsolatban .

Feljelentő a büntetőeljárás megindítására irányuló beadványában kifogásolja a www .atv.hu

weboldalon, 2009 . szeptember 6-án „Viktor segíts!- botrány botrány hátán Esztergomban”
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címmel megjelent cikkben foglaltakat, melyben dr. Szabó Zoltán a következő valótlan

tényállásokat közölte :

„Meggyes nemcsak a Rózsát, hanem korábbi „kedveseit” is gyakran bántalmazta fizikailag .

Szerintem ez lesz ezután is, nála ez az egyetlen létező „problémakezelés” a családi ügyekben .

Erre lett kondicionálva.

A feljelentett személy állításai szerint Esztergom Önkormányzata az eredetileg meghirdetett

eladási ár többszöröséért fizet ki parkolóhelyeket .

A mélygarázsban egy gépkocsi beálló értéke 1 millió és 1 millió 250 ezer forint közé tehető,

Esztergomban azonban a több, mint 300 helyet darabonként négymillió forintért vásárolt a

meg.

Szabó tudomása szerint az eladó 2,5 millió forintért hirdetett meg ott egy parkolóhelyet, a

város venne is 55 darabot, amelyekért 137,5 millió forintot kelleme fizetnie. Csakhogy a

mélygarázsokat értékesítő cég egyik vezetőjének felesége Meggyes Tamás Fidesze s

polgármester feleségének a barátn ője, így a város kétszer annyit, 277,2 millió forintot fog

fizetni, mondta Szabó. A fennmaradt 83 helyhez 348,6 millióért jut hozzá a város.

Az MSZP-politikus szerint Esztergomban is működik a „ narancssárga pénzszivattyú”, ezért jó

lenne tudni, hová kerül a pénz . ”

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

A mentelmi jog fenntartására szavazó négy bizottsági tag álláspontja szerint a két közszereplő

egymás közötti vitájában az egyik fél részér ő l történt politikai véleménynyilvánítás miatt nem

indokolt a mentelmi jog felfüggesztése . A felek vitás ügyének büntetőeljárási útra terelése nem

szolgálja a parlamenti demokrácia ügyét. A képviselői jogállásról szóló törvény módosítot t

rendelkezése úgy fogalmaz : A mentesség kiterjed a közhatalmat gyakorló személy vag y

közszereplő politikus sérelmére elkövetett becsületsértésre, valamint — amennyiben a

képviselőnek nem volt tudomása arról, hogy a közlés lényegét tekintve valótlan —

rágalmazásra. Egyébként is abszurditáshoz vezetne, ha a pártok és frakciók szóvivőinek,

képviselőknek nyilatkozataihoz mindannyiszor feljelentések, magánindítványo k

kapcsolódnának.

A mentelmi jog felfüggesztésére igennel szavazó négy bizottsági tag szerint viszont a sajtóba n

megjelent nyilatkozatban elhangzott súlyos állítások — különösen a közpénz hűtlen kezelése -

már túllépik azt a határt, amit egy közszerepl ő tűrni köteles, továbbá dr . Szabó Zoltán

képviselő úr politikai felszólalása burkolt vádaskodásnak tűnhet .
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Mindezekre tekintettel a bizottság az elnök mentelmi jog felfiiggesztésére irányuló kérdésére 4

igen, 4 nem, 2 tartózkodással voksolt, így azt javasolja az Országgy űlésnek, hogy

Dr. Szabó Zoltán országgyű lési képviselő

mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fel

Előadó: Tatai-Tóth András

Budapest, 2010 . február 11 .
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