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Országgyű lési határozati javaslat

Az Országgyű lés

. . ./2016 ( ) OGY

határozat a

Gőgös Zoltán országgyű lési képviselő mentelmi ügyében

Az Országgyűlés Gőgös Zoltán országgy ű lési képviselő mentelmi jogát a Budapesti II . és III .

Kerületi Bíróság 11 .Bpk.1734/2015/5 . számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel . -

INDOKOLÁS

A Mentelmi bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY

határozat 146. § (5) bekezdés b) pontja alapján a fenti – indokolással ellátott – határozat i

javaslatot nyújtja be az Országgy űlésnek .

A Budapesti II . és III. Kerületi Bíróság 11 .Bpk.1734/2015/5 . számú átiratában indítványozt a

Gőgös Zoltán országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését rágalmazás vétsége

miatt, Sneider Tamás feljelentése alapján .

A feljelentésben foglaltak szerint :

Gőgös Zoltán 2015 . március 19-én a Hír TV „Magyarország él őben” című műsorában a

következő rágalmazást és becsületsértést kimerítő állítást fogalmazott meg:

„Egy dolgot akarnak, hogy a Sneidernek a mocskosságáról ebbe az irányba eltolni a történetet ,

aki azt mondta, hogy az a jó, hogy itt az öregeket ölik, mert akkor ők erősödnek. ”

Kijelentem, hogy én soha semmilyen fórum előtt nem nyilatkoztam így, a hangfelvételen sem e z

hangzott el. Állításait egyébként egy illegálisan készített és nyilvánosságra hozott hangfelvételr e

alapozta, pontatlanul idézve és kiforgatva az ott elhangzott szaváimat .

Országgyű lé s
Mentelmi bizottság



2

A valóság ezzel szemben az, hogy a hangfelvételen szó szerint a következ ő hangzott el:

„Nagyon feljött a Dunántúl hál Istennek . Meg ugye jönnek a cigányb űnözők és aztán gyilkolják

az idős embereket és ezt most már nagyon jól el tudjuk mondani . Sajnos sok idős ember azért

szavaz ránk, hogy megvédjük őket. ”

Mivel a más halála felett való öröm a közvélekedés szerint - így álláspontom szerint is -

elítélendő és emberiségellenes, így a torz elferdített kijelentés megvalósítja mind a rágalmazás ,

mind a becsületsértés tényállásait . Az elkövető tettét súlyosbítja az, hogy a sérelmezett állítás t

közérdekű tevékenységemmel összefüggően, egy MTI közleményben tette közzé, lehetővé téve

azt, hogy a hazugsága a legteljesebb kör ű nyilvánosság elé juthasson .

A Mentelmi bizottság az ügyet a 2016 . február 29-i ülésén tárgyalta. Az ülésen megjelent Gőgös

Zoltán elmondta, hogy : egy vitás ügy kapcsán egy tv-felvételen beidézett, lehet, hogy ne m

pontosán egy betyársereges rendezvényrő l származó féllegális, vagy illegális hangfelvételt, am i

elég sokszor elhangzott. Végül közölte: állok elébe a döntésnek .

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 Országgyűlés, illetve a képvisel ők zavartalan munkavégzését kívánj a

biztosítani .

Erre tekintettel a Mentelmi bizottság 4 igen és 2 nem szavazattal azt javasolja az

Országgyű lésnek, hogy

Gőgös Zoltán országgy ű lési képviselő

mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fel

Előadó: dr. Vejkey Imre

Budapest, 2016 . február 29 .
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Országgyűlés Mentelmi bizottság

országgyűlési határozati javaslat
kezdeményezése

Kövér László ,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat
80.§ (1) bekezdése alapján »Gőgös Zoltán országgyűlési képviselő mentelmi
ügyében" címmel a mellékelt országgyűlési határozati javaslatot kívánom
benyújtani.

Budapest, 2016. február 29 .
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