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Kövér László ,
az Országgyűlés elnöke részére
Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014 . (II. 24 .) OGY határozat
80 .§ (1) bekezdése alapján „Pócs János országgyűlési képviselő mentelmi
ügyében” címmel - a Jászberényi Járásbíróság el őtt 13 . Bpk.969/2o16. szám alatti
magánvádas büntetőüggyel kapcsolatban - a mellékelt országgy űlési határozati
javaslatot kívánom benyújtani .

Budapest, 2017. február 15 .
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Az Országgy űlés
. . ./2017 ( ) OGY
határozat a
Pócs János országgyűlési képvisel ő mentelmi ügyébe n

Az Országgyűlés Pócs János országgy űlési képvisel ő mentelmi jogát a Jászberényi Járásbírósá g
13 . Bpk.969/2016/2 . számú végzésével érintett ügyben nem függeszti fel .

INDOKOLÁ S

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 Jászberényi Járásbíróság 13 . Bpk.969/2016/2 . számú végzésében indítványozta Pócs Jáno s
országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését rágalmazás vétsége miatt, Vajda Attila
feljelentése alapján.

A feljelentés szerint : Pócs János országgyűlési képviselő 2016 . év szeptember 30. napján 19 :00
és 20:00 közötti időben Jászkiséren, a Művelődési Házban és az el őtte lévő közteriileten az t
hangoztatta több ember füle hallatára, hogy Vajda Attila „börtöntöltelék” és azért jött Jászkisérre ,
hogy kirabolja a rendezvény megtartására összegy űlt embereket.

2
A Mentelmi bizottság az ügyet a 2017 . február 15-i ülésén tárgyalta.
Képviselő úr írásbeli nyilatkozatában közölte, hogy a bizottság, valamint a parlament el őtt
kiegészíteni valója nincs az ügyhöz, a bizottság és a parlament döntését tudomásul veszi .
A Mentelmi bizottság hatáskör hiányában nem foglalkozott a cselekmény büntet őjogi
értékelésével és ebben a vonatkozásban nem vizsgálta a tényállást . A magánvádas ügyekben
követett mentelmi jogot töretlenül fenntartó gyakorlata a mentelmi jog célját, az Országgy űlés,
illetve a képviselők zavartalan munkavégzését kívánja biztosítani .
A Mentelmi bizottság szavazása során nem kapott többséget a mentelmi jog felfüggesztésér e
vonatkozó indítvány, ezért a határozati javaslat az, hogy az Országgy űlés
Pócs János országgyűlési képviselő
mentelmi jogát az adott ügyben ne fűggessze fel

Előadó: dr. Vejkey Imre
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