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Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 80. § (1)
bekezdése alapján ,,Szabó Timea országgyűlési képviselő mentelmi ügyében"
címmel - a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 16.Bpk.1648/2020/2. szám alatti
megkeresése szerinti magánvádas büntetőüggyel kapcsolatban - a mellékelt
országgyűlési határozati javaslatot kívánom benyújtani.
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Szabó Timea országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Az Országgyűlés Szabó Tímea országgyűlési képviselő mentelmi jogát a Budapesti II. és

III. Kerületi Bíróság 16.Bpk.1648/2020/2. számú átiratával érintett ügyben nem függeszti

fel.

INDOKOLÁS

A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 16.Bpk.1648/2020/2. számú átiratában
indítványozta Szabó Tímea országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését

becsületsértés vétsége miatt.

2020. október 16. napján Óbuda-Békásmegyer korábbi polgármestere magánindítvánnyal

élt a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságon Szabó Tímea országgyűlési képviselő ellen
becsületsértés vétsége miatt. A magánindítvány szerint Szabó Tímea 2020. október 7-én

16:33 órakor Facebook oldalán olyan nyilvános bejegyzést posztolt, amely bejegyzésben a

becsület csorbítására alkalmas kijelentéseket tett a feljelentő személyére nézve.

A feljelentés lényege szerint a feljelentő, Óbuda-Békásmegyer korábbi polgármestere

személyével kapcsolatban a bejegyzés több hamis állítást fogalmaz meg: ,,Nem elég, hogy

az EP-választások idején elhallgatta a szülők és az óvoda munkatársai elől az esetet,

amire bizonyítékok is vannak... " ,,(. ..) Elhallgatta a szülők és a munkatársak elől is a
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bűntényt, nulla támogatást nyújtott azért, nehogy szavazatokat veszítsen a Fidesz az

európai választásokon."

A feljelentő szerint a bejegyzés és az abban szereplő állítások egy korábbi ügyhöz

kapcsolódnak, amelyben polgármestersége utolsó évében nyomozás folyt: az ügy lényege

szerint a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztálya

eljárást folytat az óvoda egyik óvodapedagógusa ellen a Btk. 197. § (2) bekezdése szerinti

szexuális erőszak, a 204. §-a szerinti gyermekpornográfia és a 208. §-a szerinti kiskorú

veszélyeztetése bűntette miatt, az óvodapedagógus pedig vélhetően évekkel korábban

felvételeket készített az óvodába, illetve a csoportjába járó gyerekekről az óvoda

mosdójában, ezeket a felvételeket pedig a dark weben terjesztették.

A feljelentő szerint a folyamatban lévő nyomozás érdekeire és a téma érzékenységére

tekintettel, valamint a nyomozóhatósággal történt egyeztetés alapján a folyamatban lévő
nyomozásról sem a nyilvánosságot, sem a képviselő-testületet nem tájékoztatta, azonban

véleménye szerint ez nem jelenti azt, hogy az önkormányzati vezetés az ügy eltusolására

bármilyen lépést eszközölt volna.

A feljelentő szerint a nyilvános Facebook bejegyzés több hamis állítást fogalmaz meg a
személyével kapcsolatban, és hangsúlyozza, hogy a tudomására jutott információk alapján

azonnal levéllel fordult az óvodavezetőhöz, kérve, hogy haladéktalanul tegye meg a

szükséges intézkedéseket.

A feljelentő a feljelentésben részletezi, hogy Szabó Tímea által valótlan állítások

hangzottak el az ügy kapcsán. A feljelentő szerint a nagy nyilvánosság előtt, egyértelműen

politikai célból és a közvélemény félrevezetése céljából elhangzott állítások alkalmasak a

becsület csorbítására, azok elkövetője bűncselekményt valósított meg, ezért kéri az

elkövető felelősségre vonását.

A Mentelmi bizottság az ügyet a 2020. november 16-i ülésén megtárgyalta. Szabó Tímea

az ülésen nem jelent meg.
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A Mentelmi bizottság az ügy érdemében úgy döntött, hogy követi a magánvádas

bűncselekmények esetén fennálló, a mentelmi jogot fenntartó gyakorlatát, amely a
mentelmi jog célját, továbbá az Országgyűlés, illetve a képviselők zavartalan

munkavégzését biztosítja, erre tekintettel a szavazás során nem kapott többséget a

mentelmi jog felfüggesztésére vonatkozó indítvány, ezért a Mentelmi bizottság javaslata

az, hogy az Országgyűlés

Szabó Timea országgyűlési képviselő
mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fel.

Előadó: dr. Hargitai János

Budapest, 2020. november 16.
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Dr. Hargitai János
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