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határozati javaslata

Dr. Molnár Csaba országgyű lési képvisel ő mentelmi ügyében

A Magyar Köztársaság Országgyűlése dr. Molnár Csaba országgy űlési képviselő mentelmi

jogát a Pesti Központi Kerületi Bíróság 16 . B.29.169/2009 . 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 Pesti Központi Kerületi Bíróság 16 . B.29.169/2009 . szám

alatti megkeresésében kérte az Országgyűlés állásfoglalását dr. Molnár Csaba országgyűlési

képviselő mentelmi joga felfüggesztése tárgyában, mivel ellene Meggyes Tamás Esztergo m

polgármestere feljelentést tett rágalmazás vétsége miatt.

Feljelentő a feljelentésében előadta, hogy az Országgyűlés 2009. október 26 . napján tartott

nyilvános parlamenti ülésnapján napirend el őtti felszólalásban és az arra adott válaszokban

Dr. Szabó Zoltán, az MSZP országgyűlési képviselője becsületének csorbítására alkalmas

valótlan tényt állított, mely szerint „ . . .Meggyes Tamás egy két lábon járó önkényuralm i

jelkép.”
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Ezen kijelentéseket követően a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszteri választ adó dr .

Molnár Csaba és Dr . Ujhelyi István egy azonnali kérdéssel, mint a Miniszterelnöki Hivata l

államtitkára válaszolt .

Válaszukban, az Esztergom városában a város polgármesterének személye ellen lezajlot t

tüntetés résztvevőinek Meggyes Tamás általi lefényképezését ítélték el . Dr. Molnár Csab a

állítása szerint a lefényképezettekkel szemben különböző munkajogi szankciókat hoztak .

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

A mentelmi jog fenntartására szavazó 5 bizottsági tag álláspontja szerint a közszerepl ők

közötti vitás ügyek büntetőeljárási útra terelése nem szolgálja a parlamenti demokrácia ügyét ,

sőt kimondottan csorbítja az Országgyűlés tekintélyét. Véleményük szerint abszurditásho z

vezetne, ha a pártok, frakciók szóvivőinek, az országgyűlési képviselőknek a nyilatkozataihoz

mindannyiszor feljelentések, magánindítványok kapcsolódnának .

A mentelmi jog felfüggesztésére szavazó négy bizottsági tag szerint viszont a plenáris ülése n

elhangzott, bűncselekmény gyanúját megfogalmazó súlyos állítások már túllépik azt a határt ,

amit egy közszereplő tűrni köteles .

Mindezek alapján 4 igen, 5 nem, 1 tartózkodás szavazattal azt javasolja az Országgyűlésnek ,

hogy

Dr. Molnár Csaba országgyűlési képviselő
mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fe l

Előadó: Tatai-Tóth András

Budapest, 2010. február 11 .

Dr. Géc i József Álajos
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