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Országgyűlési határozati javaslat
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határozati javaslata

Dr. Simicskó István országgy űlési képviselő mentelmi ügyében

A Magyar Köztársaság Országgy űlése Németh Zsolt országgyűlési képviselő mentelmi jogát

a Pesti Központi Kerületi Bíróság 14. B. 28023/2009/7. számú megkeresésével érintet t

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 Országgy űlésnek.

A Pesti Központi Kerületi Bíróság 14 . B . 28023/2009/7 . szám alatti megkeresésében kérte az

Országgyűlés állásfoglalását dr . Simicskó István országgyűlési képviselő mentelmi joga

felfüggesztése tárgyában, mivel ellene Szima Judit, a Tettrekész Magyar Rend őrség

Szakszervezetének főtitkára feljelentést tett becsületsértés vétsége miatt.

A feljelentés szerint : „2009. június 16-án kedden 19:59 órakor az Index.hu internetes

portálon „A rendőrségnek nem feladata a fajelméletgyártás” címmel megjelent írás tanúsága

szerint Dr. Simicskó István az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának Elnöke úgy
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nyilatkozott, hogy a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete vezetőitől „ kifejezetten

szélsőséges gondolatokat” tartalmazó „fajelméletek” illetve „háborús uszítást ”

megfogalmazó nyilatkozatok jelentek meg . "

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

A bizottság az eset összes körülményének mérlegelése és a magánvádas ügyekben követett

gyakorlata alapján, figyelemmel az Alkotmánybíróságnak a véleménynyilvánítási szabadsá g

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

kapcsolatos rendelkezéseire, hat igen és egy nem szavazattal azt javasolja az

Országgyű lésnek, hogy

dr. Simicskó István országgy űlési képviselő

mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fe l

Előadó: Dr. Rubovszky György

Budapest, 2010 . június 10 .
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