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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 ,,Jakab Péter országgyűlési képviselő mentelmi ügyében"
címmel - a Pesti Központi Kerületi Bíróság 13.Bpk.41.505/2022/3-I. szám alatti
megkeresése szerinti magánvádas büntetőüggyel kapcsolatban - a mellékelt
országgyűlési határozati javaslatot kívánom benyújtani.

Budapest, 2022. szeptember 12.

Tisztelettel:
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pr. HargJai János
a bizottság elnöke
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Országgyűlési határozati javaslat

A:z Országgyűlés

... /2022. ( ) OGY

határozata

Jakab Péter országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Az Országgyűlés Jakab Péter országgyűlési képviselő mentelmi jogát a Pesti Központi

Kerületi Bíróság 13.Bpk.41.505/2022/3-I. számú átiratával érintett ügyben nem függeszti

fel.

INDOKOLÁS

A Pesti Központi Kerületi Bíróság 13.Bpk.41.505/2022/3-I. számú átiratában
indítványozta Jakab Péter országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését

rágalmazás vétsége miatt.

Az indítvány szerint Potocskáné Kőrösi Anita, korábbi országgyűlési képviselő 2022.

június 27-én terjesztette elő feljelentését Jakab Péterrel szemben. A feljelentésben

megfogalmazott történeti tényállás lényege szerint a feljelentett Jakab Péter 2022. május

30-án Facebook posztot tett közzé hivatalos Facebook oldalán a feljelentő személyével

kapcsolatban. A feljelentő Potocskáné Kőrösi Anita előadta, hogy ő a Jobbik Magyarország

Mozgalom politikai párt elnökhelyetteseként tevékenykedett, 2022. május 10-én a Jobbik

Magyarország Mozgalom Országos elnöksége ülésén döntés született a rá ruházott

hatáskörökről, amely szerint a párt gazdasági ügyeinek intézése az ő hatáskörébe került.

Jakab Péter a nevezett Facebook posztjában a feljelentő szerint valótlan tényeket és

becsületsértő tényállításokat tett a feljelentővel kapcsolatban nagy nyilvánosság előtt,

majd etikai eljárást is kezdeményezett ellene.
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Ilyen, a feljelentő által sérelmezett, a bejegyzésben szereplő becsületsértő szövegrész a

következő: ,,elnöki jogkört ragad magához, semmibe veszi a törvényeket", ,,vagy épp

engem, mintfrakcióvezetőt megkerülve utasítja a hivatalomat szerződések megkötésére

mindenféle jogkör nélkül", tudja, hogy egy párt elnökhelyettese, de még elnöke sem

utasíthat semmire sem egy alapítványt. Még a párt alapítványát sem. Tiltja a törvény.

És tudja azt is, ha egy pártalapítvány többet költ, mint amennyije van, csődbe megy. És

mégisfigyelmen kívül hagyja mindezt. Törvényt is, közgazdaságtant is."

A feljelentő álláspontja szerint a Facebook bejegyzés valótlan tényállításokat tartalmaz, a
fentiekben említett sérelmezett állításokat pedig részletesen cáfolta feljelentésében.

Potocskáné Kőrösi Anita feljelentő kérte a feljelentett Jakab Péter büntetőjogi felelősségre

vonását.

A Mentelmi Bizottság az ügyet a 2022. szeptember 12-i ülésén megtárgyalta. Jakab Péter

az ülésen nem jelent meg.

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

Jakab Péter országgyűlési képviselő

mentelmijogát az adott ügyben ne függessze fel.

Előadó: dr. Hargitai János

Budapest, 2022. szeptember 12.
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