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határozati javaslata

Horváth Csaba országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

A Magyar Köztársaság Országgyűlése Horváth Csaba országgyűlési képviselő mentelmi jogát

a Pesti Központi Kerületi Bíróság 27 . B . 29.577/2009/4. számú megkeresésével érintet t

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 Országgyűlésnek .

A Pesti Központi Kerületi Bíróság 27 . B . 29.577/2009/4. szám alatti megkeresésében kérte az

Országgyűlés állásfoglalását Horváth Csaba országgy űlési képviselő mentelmi joga

felfüggesztése tárgyában, mivel ellene Vitézy Dávid a BKV Zrt . felügyelő-bizottságának volt

tagja feljelentést tett rágalmazás vétsége miatt .

A feljelentés szerint : Horváth Csaba 2009 . december 7-én a Magyar Televízió „Az Este” című

műsorában egy a BKV-val kapcsolatos vitában következ ő kijelentést tette: „Azért egy

politikai szálat hadd említsek meg, egyetlen egy politikai szálat sikerült eddig feltalálni, egy
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több tízmillió forintos Vitézy Helyi Théma támogatást, és a Vitézy családnak egy másik tagja ,

aki a BKV felügyelő-bizottságában ebben az időben közreműködött. Nem állítom, hogy itt

bármilyen szabálytalanság történt. "

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

Horváth Csaba képviselő úr írásban közölte álláspontját : A műsorban Tarlós István képviselő

úrral együtt vettem részt és a BKV-nál tapasztalt visszaélések politikai vonatkozásairó l

vitáztunk. Tarlós úr felvetésére, miszerint ezek a politikai szálak egyedül a Magyar

Szocialista Párthoz köthetőek, a feljelentés tárgyává tett inkriminált kijelentéssel reagáltam.

Akkori ismereteim szerint állításom megfelelt a valóságnak, mivel akkor csak ez az egy

politikai összefüggés volt ismert a közvélemény elő tt a BKV kifizetései és politikai szereplők

között. Azóta több eset és politikai szál is felmerült a BKV-val kapcsolatban, amelye k

azonban nem cáfolják akkori állításom valóságtartalmát .

A bizottság az eset összes körülményének mérlegelése és a magánvádas ügyekben követet t

gyakorlata alapján, figyelemmel az Alkotmánybíróságnak a véleménynyilvánítási szabadsá g

és az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény mentelmi joggal

kapcsolatos rendelkezéseire, továbbá arra, hogy lényegileg két közszerepl ő egymás közti

vitájáról van szó, négy igen és egy nem szavazattal azt javasolja az Országgy ű lésnek, hogy

Horváth Csaba országgyű lési képvisel ő

mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fe l

Előadó: dr. Simon Gábor

Budapest, 2010 . június 10 .
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