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határozati javaslata

Zagyva György Gyula országgyű lési képvisel ő mentelmi ügyében

Az Országgyűlés Zagyva György Gyula országgyűlési képviselő mentelmi jogát a Pesti

Központi Kerületi Bíróság I .B .12 .870/2013/2 . számú megkeresésével érintett ügyben

felfüggeszti .

INDOKOLÁ S

A Mentelmi bizottság az Országgy ű lésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 77. § (1 )

bekezdése, valamint az egyes házszabályi rendelkezések 130 . § (5) bekezdés b) pontja és a

87. § (1) bekezdése alapján a fenti — indokolással ellátott — határozati javaslatot nyújtja be a z

Országgyűlésnek .

A Pesti Központi Kerületi Bíróság 1 .B.12.870/2013/2. számú átiratában indítványozta

Zagyva György Gyula országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését

becsületsértés vétsége miatt .

Az indítvány és az ehhez csatolt hivatalos iratok szerint : Pősze Lajos országgyűlési képviselő

a Budapesti Rendőrkapitányság V. Kerületi Rend őrkapitányság Bűnügyi Osztályán Zagyva

György Gyula országgyű lési képviselővel szemben feljelentést tett. Ebben előadta, hogy

2013. január 10-én a Budapest, V . Széchenyi rakpart 19 . szám alatti Képviselő i Irodaház

második emeletének lift el őtti folyosószakaszán Zagyva György Gyula országgyűlési

képviselő minden előzetes szóváltás, illetve konfliktushelyzet kialakulás nélkül arcon köpt e

ő t . A feljelentést követően Pősze Lajos 2013 . január 11-én tanúkihallgatása során
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magánindítványt terjesztett elő , kérte a sérelmére elkövetett cselekmény miatt Zagyv a

György Gyula országgyűlési képviselővel szemben a büntetőeljárás lefolytatását .

A Mentelmi bizottság az ügyet 2013 . szeptember 10-i ülésén tárgyalta .

Az ülésen megjelent Zagyva György Gyula elmondta, hogy szemben a feljelentésbe n

foglaltakkal nem köpte le P ősze Lajost, szóban tett megjegyzést rá . Kijelentette, hogy az ügy

politikai kárt okoz neki. Kérte mentelmi jogának felfüggesztését .

A Mentelmi bizottság hatáskör hiánya miatt nem foglalkozott a cselekmény büntet őjogi

értékelésével . Az Országgyűlés tekintélyének megőrzése miatt szükségesnek ítélte, hogy az

ügy az erre rendelt igazságszolgáltatási szervek, jelesül a bíróság el őtti eljárásban

tisztázódjon, különös tekintettel az ismertetett tényállásra .

Mindezek alapján a Mentelmi bizottság egyhangú szavazattal azt javasolja a z

Országgyű lésnek, hogy

Zagyva György Gyula országgyű lési képvisel ő

mentelmi jogát az adott ügyben függessze fe l

Előadó: dr. Rubovszky György

Budapest, 2013 . szeptember 12 .

Dr. Rubovszky Györ

elnök


	page 1
	page 2

