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Az Országgyűlés
Mentelmi, összeférhetetlenségi és

mandátumvizsgáló bizottsága

Országgyű lési határozati javaslat

Az Országgyűlés

. . ./2012 ) OGY

határozat a

Tasó László országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

A Magyar Köztársaság Országgy ű lése Tasó László országgyűlési képviselő mentelmi jogát a

Debreceni Városi Bíróság 71 . B. 2149/2011/3 . számú megkeresésével érintett ügyben nem

függeszti fel .

INDOKOLÁS

A Mentelmi bizottság az országgy ű 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 Országgyűlésnek .

A Debreceni Városi Bíróság 71 . B . 2149/2011/3. szám alatti megkeresésében kérte az

Országgyűlés állásfoglalását Tasó László országgyűlési képviselő mentelmi jog a

felfüggesztése tárgyában, mivel ellene Csokai János Nyíradonyi lakos feljelentést tett

rágalmazás vétsége miatt .

A feljelentés szerint : „Feljelentő korábban több esetben kérte egy nyíradonyi ingatlan

privatizációs szerződését, amely korábban az ő családja tulajdonában állt, majd

államosították és később a város tulajdonába kerülve azt értékesítették. Feljelentő az

értékesítésről készített szerződést mint közérdekű adatot kérte megtekintésre, amelyet Tas ó

László nem teljesített. Feljelentő többszöri megkeresésére válaszul, Tasó László 2011 .

szeptember 26-án a feljelentéshez csatolt e-mailt küldte, amelyben becsület csorbításár a

alkalmas tényt állít Csokai János feljelentőről, amely alkalmas a rágalmazás vétség

elkövetésére.”
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A Mentelmi bizottság az ügyet a 2012 . február 13-i ülésén tárgyalta .

Az ülésen hivatali elfoglaltság miatt Tasó László nem tudott megjelenni, az err ől szóló

írásbeli értesítésben az üggyel kapcsolatban a következő nyilatkozatot tette : „ Csokai János,

aki Nyíradonyba haza sem jár, de szándékosan megtévesztve az interneten tájékozódóka t

nyíradonyty. com címmel honlapot m űködtet. A honlap egyetlen valóban "nyíradonyi "

vonatkozása a város önkormányzatának a rágalmazása, lejáratása . Feljelentő két éve

folyamatosan olyan kártérítéssel zaklatja és járatja le a város önkormányzatát, mellye l

kapcsolatban még a kérését sem tudja pontosan megfogalmazni, illetve valótlan állításokka l

tünteti fel rossz színben a helyi döntéshozókat. Ettől függetlenül hivatalos választ kapott

minden hivatalos megkeresésére a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól, a Hajdú -

Bihar Megyei Kormányhivataltól, és Nyíradony Város Jegyzőjétől is, de ezek minden esetben ,

az érdemi vizsgálat utáni elutasításról szóltak.

Amennyiben a Bizottság mégis úgy ítéli meg, hogy egy magánlevél ilyen módon történő

közzétételével, érdemi vizsgálatot és eljárást érdemel Csokai János feljelentése, illetve a

Debreceni Városi Bíróság megkeresése, úgy javasolja az Országgy űlésnek a mentelmi jogom

felfüggesztését” .

A Mentelmi bizottság hatáskör hiányában nem foglalkozott a cselekmény büntet őjogi

értékelésével . A magánvádas ügyekben követett mentelmi jogot fenntartó gyakorlata a

mentelmi jog célját: az Országgyűlés, az országgyűlési képviselők zavartalan munkavégzésé t

kívánja biztosítani .

Mindezekre tekintettel a Mentelmi bizottság 6 igen és 2 nem szavazattal azt javasolja a z

Országgyűlésnek, hogy

Tasó László országgyű lési képviselő

mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fe l

Előadó: Dr. Varga István

Budapest, 2012 . február 13 .

Dr. Rubovszky Györ
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