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Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján az Országgyűlésrő l szóló ,
T/6391 . számú törvényjavaslathoz az alább i

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 77 .§ (2) bekezdése a következ ők szerint módosuljon, egyben a 77 . § egészüljön
ki új (3)-(4) bekezdéssel :

77 . §

(1) A képviselő bíróság vagy hatóság előtt – képviselői megbízatásának ideje alatt és azt követően –

nem vonható felel ősségre leadott szavazata, továbbá a képvisel ő i megbízatásának gyakorlása során

a képviselői megbízatásával összefüggésben általa közölt tény vagy vélemény miatt .

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott mentesség nem vonatkozik a képvisel ők polgári jogi

felelősségére [és a következ ő bűncselekményekre: visszaélés szigorúan titkos és titkos

minősítésű adattal, visszaélés bizalmas minősítésű adattal, visszaélés korlátozott terjesztésű

minősített adattal] .

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott mentesség nem vonatkozik a következő bűncselekményekre :

visszaélés szigorúan titkos és titkos minősítésű adattal, visszaélés bizalmas minősítésű adattal ,

visszaélés korlátozott terjesztésű minősített adattal, továbbá a rágalmazás és a becsületsérté s

bűncselekményre sem, kivéve, ha a képviselő

a) a becsületsértést közhatalmat gyakorló személy vagy olyan más közszerepl ő sérelmére követi el .,

akinek tevékenysége a politikai közvélemény feladatszerű alakítására kiterjed ,

b) a rágalmazást annak tudatában követi el, hogy a közlés a lényegét tekintve valótlan .
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(4) A (3) bekezdés b) pontjában foglalt feltétel fennáll, ha a képviselő az általa megismert tény

alapján a közlést megelőzően az eljárásra jogosult bíróság vagy más hatóság el őtt eljárást indíthatott

volna, de azt elmulasztotta .

INDOKOLÁS

A mentelmi jognak az a célja, hogy a törvényhozás tagjai személyes biztonságának védelmével a
törvényhozó testület egészét óvja a küls ő befolyástól . A mentelmi jog alapvető szabályai
Magyarországon hosszú ideje nem változtak, mivel az ilyen kezdeményezések tekintetében —
politikai egyeztetések dacára — nem jött létre konszenzus .

Elfogadhatatlan, hogy a mentelmi jog tartalmának megváltoztatására irányuló javaslatot
kormánypárti képvisel ők úgy terjesztenek be egyeztetés nélkül, hogy éppen a képvisel ők politikai
szólásszabadságának kérdését érintik . A törvényjavaslat a rágalmazást és a becsületsértés t
korlátozás nélkül a felelőtlenség körébe vonja . A hatályos szabálytól eltérően akkor is örök időkre
védelmet élvezne a képviselő , ha nyilvánvalóan tudatában volt annak, hogy az általa közölt tény
valótlan .

Ez a változtatás nem csupán az országgyűlési képviselőket érinti . A hatályos szabályozás számo s
„közhivatalt betöltő személyt” is mentelmi joggal ruházz fel, s esetükben az országgy űlési
képviselőkre vonatkozó szabályokat rendeli alkalmazni .

A módosító javaslat tartalmilag visszaállítja a hatályos szabályokat, azt csak azzal egészíti ki, hog y
a képviselő tényállításának valótlanságát egyértelműen bizonyítja, ha a tény ismeretében eljárást
indíthatott volna, de azt elmulasztotta .

Budapest, 2012 . március ,

r. Ujhelyi István
MSZP

Dr. Harango Tamás
MSZP

Dr. Lamperth Mónika
MSZP
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