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Simonka György országgyű lési képviselő mentelmi ügyébe n

Az Országgyű lés Simonka György országgyűlési képviselő mentelmi jogát a Pesti Központi

Kerületi Bíróság 4 .B.VIII .32 .727/2013/6 . számú megkeresésével érintett ügyben nem fiiggeszt i

fel .

INDOKOLÁS

A Mentelmi bizottság az Országgyűlésrő l szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 77 . § (1) bekezdése ,

valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 130. §

(5) bekezdés b) pontja és a 87 . § (1) bekezdése alapján a fenti — indokolással ellátott — határozat i

javaslatot nyújtja be az Országgyű lésnek .

A Pesti Központi Kerületi Bíróság 4 .B .VIII .32.727/2013/6. számú megkereséséhez mellékelt

végzésében indítványozta Simonka György országgy űlési képviselő mentelmi jogának

felfüggesztését rágalmazás vétsége miatt .

Gyurcsány Ferenc – jogi képviselője útján – 2013. április 23-án feljelentéssel élt ismeretlen tettes

ellen a sérelmére elkövetett rágalmazás vétsége miatt. Feljelentésében előadta, hogy a Blikk

napilapban és a Blikk.hu internetes portálon 2013. április IS-én megjelent egyik cikkbe n

foglaltak szerint:	 2006-ban emberek szemét lövette ki, s máig büszke arra, hogy a nemzet i

ünnepen „rendet tett.” Véleménye szerint a hivatkozott cikkben valótlan, illetve hamis látszato t

keltő tényállítás hangzott el, miszerint ő emberek szemét lövette ki, ami emberi méltóságát sérti,
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emellett becsületének csorbítására is alkalmas . A bíróság megállapította, hogy a sérelmezett

közlések Simonka Györgytől származnak.

A Mentelmi bizottság az ügyet a 2013 . november 12-i ülésén tárgyalta .

Simonka György közfeladatai ellátása miatt az ülésen személyesen nem tudott megjelenni, err ő l

szóló levelében tájékoztatta még a bizottságot, hogy véleményét továbbra is vállalja .

A Mentelmi bizottság hatáskör hiányában nem foglalkozott a cselekmény büntet őjogi

értékelésével. A magánvádas ügyekben követett mentelmi jogot töretlenül fenntartó gyakorlata a

mentelmi jog célját : az Országgy ű lés, illetve a képvisel ők zavartalan munkavégzését kívánja

biztosítani.

Mindezekre tekintettel a Mentelmi bizottság egyhangú szavazattal azt javasolja az

Országgyű lésnek, hogy

Simonka György országgyű lési képviselő

mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fe l

Előadó: dr . Varga István

Budapest, 2013. november 14 .

Dr. Rubovszky Győr
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