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országgyűlési határozati javaslat
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Kövér László
az Országgyűlés elnöke
részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A:z egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 80. § (1)
bekezdése alapján ,,Orosz Anna országgyűlési képviselő mentelmi ügyében"
címmel - a Kecskeméti Járásbíróság 26.Bpk.655/2022/7. szám alatti megkeresése
szerinti magánvádas büntetőüggyel kapcsolatban - a mellékelt országgyűlési
határozati javaslatot kívánom benyújtani.

Budapest, 2022. szeptember 12.
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Országgyűlési határozati javaslat

Az. Országgyűlés

... /2022. ( ) OGY

határozata

Orosz Anna országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Az Országgyűlés Orosz Anna országgyűlési képviselő mentelmi jogát a Kecskeméti

Járásbíróság 26.Bpk.655/2022/7. számú átiratával érintett ügyben nem függeszti fel.

INDOKOLÁS

A Kecskeméti Járásbíróság 26.Bpk.655/2022/7. számú átiratában indítványozta Orosz
Anna országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését rágalmazás vétsége miatt.

Az indítvány szerint a Kecskeméti Járásbíróságon rágalmazás vétsége miatt magánvádas

büntetőeljárás indult dr. V. 1. sértett, feljelentő 2022. január 31. napján tett feljelentése

alapján Donáth Anna Júlia és társai ellen. A feljelentett személyek közül Orosz Anna,

Hajnal Miklós és Tóth Endre országgyűlési képviselők.

A feljelentés lényege a következő. A www.kecsup.hu internetes újság, amely Kecskemét és

régiójának lapja, mind a honlapján, mind a Facebook felületén 2022. január 20. napján

változtatás nélkül közzétette a Momentum Mozgalom Párt elnöksége által kiadott
közleményt, amely tartalmazta a feljelentő párttagsága felfüggesztésének tényét az

alábbiak szerint:

,,A Momentum elnöksége a mai nappal azonnali hatállyalfelfüggesztette V. I. kecskeméti
önkormányzati képviselő tagságát. A lépés nem előzmények nélküli és V. sorozatos etikai

vétségei után került rá sor."

A feljelentés tartalmazza továbbá, hogy a feljelentőt a Momentum Mozgalom Pártban

etikai vétség miatt nem marasztalták el és a pártban soha nem hoztak olyan határozatot
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vagy döntést, amely etikai vétség elkövetését állapította meg, amelyről az elnökség is tud,

ugyanis a pártban meghozott minden etikai döntésről az elnökséget hivatalosan értesítik.

A feljelentés szerint a Momentum Mozgalom Párt elnökségét 2022. január 20. napján hét

személy alkotta, köztük volt alelnökként Orosz Anna, valamint elnökségi tagként Hajnal

Miklós és Tóth Endre is.

A feljelentő 2019. november 18. napján lépett be a Momentum Mozgalom Pártba és a

közlemény kiadását követően, 2022. január 20. napján lépett ki.

A feljelentő álláspontja szerint a fenti cselekmény a Büntető Törvénykönyvről szóló 226.

§ (2) bekezdés b) pontjába ütköző nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás

vétségének törvényi tényállását valósította meg, mert a Momentum Mozgalom Párt

elnöksége, így a feljelentett országgyűlési képviselők fenti, nagy nyilvánosság előtt tett

rágalmazó tényállítása - miszerint a feljelentőt tagként sorozatos etikai vétségek

elkövetésével vádolták - a becsület csorbítására, valamint a feljelentő társadalmi

megítélése negatív irányú befolyásolására alkalmas volt.

A Mentelmi Bizottság az ügyet a 2022. szeptember 12-i ülésén megtárgyalta. Orosz Anna

az ülésen nem jelent meg.

A Mentelmi Bizottság elnöke jelen ügyben az eddigi - magánvádas ügyekben a mentelmi

jogot minden esetben fenntartó - gyakorlat szűkebb értelmezését indítványozta,
tekintettel arra, hogy a cselekmény elkövetésének idején az érintett még nem volt

országgyűlési képviselő. Mindezek miatt a mentelmi jog felfüggesztését javasolta a

bizottságnak. A szavazás során azonban - 3 igen, 3 nem szavazati aránnyal - nem kapott

többséget a mentelmi jog felfüggesztésére vonatkozó indítvány, ezért a Mentelmi Bizottság

javaslata az, hogy az Országgyűlés

Orosz Anna országgyűlési képviselő

mentelmijogát az adott ügyben ne függessze fel.

Előadó: dr. Hargitai János

Budapest, 2022. szeptember 12.
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