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Országgyűlés Mentelmi bizottság

országgyűlési határozati javaslat
kezdeményezése

Kövér László,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekról szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat
80.§ (1) bekezdése alapján „Dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő
mentelmi ügyében” címmel - a Békéscsabai Járásbíróság 14.B.222/2017. számú
magánvádas büntetőüggyel kapcsolatban - a mellékelt országgyűlési határozati
javaslatot kívánom benyújtani .

Budapest, 2017 . november 13 .
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Az Országgyűlés
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határozat a

Dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő mentelmi ügyébe n

Az Országgyűlés Dr. Hadházy Ákos országgy ű lési képviselő mentelmi jogát a Békéscsabai

Járásbíróság 14. B.222/2o17/5. számú átiratával érintett ügyben nem függeszti fel .

INDOKOLÁS

A Békéscsabai Járásbíróság 14. B.222/2017/5 . számú átiratában indítványozta

dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését rágalmazás

vétsége miatt, Simonka György feljelentése alapján .

A feljelentés szerint: A Békés Megyei Hírlap 2017. 01. 11 .-én megjelent számában

„Hadházy: követhetetlen cégháló” című cikkében Hadházy Ákos azt állította, hogy :

„Például a Simonka György közvetlen érdekeltségébe tartozó Simba Hungary Kft

megbízta a szintén hozzá köthető Likefest Kft-t, hogy húszmillió forintért 12 hétvégén

tartsanak paprika — és dinnyekostóltatást tíz hipermarketben. A közbeszerzés

kijátszását veti fel az eset — említett konkrét példát Hadházy Ákos . ”

»Nem voltam döntéshozója egyetlen említett cégnek sem. Ezenkívül a térsé g

képviselőjeként és az ágazathoz értő szakemberként láttam, hogy a promóciónak és a

kapcsolódó marketing tevékenységnek köszönhet ően a termeló'k helyzete stabilabbá vált

a felvevő piaccal szemben .
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Hadházy Ákos ezzel azt a látszatot kelti, mintha én a közmegbízatásomat arra

használnám fel, hogy segédkezzek közbeszerzés kijátszásában, ezáltal rombolja a

munkámba fektetett közbizalmat és lejárat a választóim és az ország közvéleménye

előtt ."

A Mentelmi bizottság az ügyet a 2017 . november 13-i ülésén tárgyalta .

Dr. Hadházy Ákos írásban közölte álláspontját az ügyben: „A vitatott közlésben

jóhiszeműen vontam le következtetést a feljelentésben sem vitatott tényekból, így – ha a

bizottság magánvádas ügyekben követett töretlen gyakorlata ellenére szükség lenne rá –

nyugodt szívvel állok bármilyen eljárás elé .”

A Mentelmi bizottság az Országgy űlésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény mentelmi jogra

vonatkozó rendelkezései és a megküldött iratanyag összevetéséből megállapította, hogy a

Békéscsabai Járásbíróság megsértette dr . Hadházy Ákos országgyűlési képviselő

mentelmi jogát azzal, hogy 2017 . augusztus 29-én úgy tartotta a büntetőeljárás részét

képező személyes meghallgatást, hogy dr . Hadházy Ákos mentelmi joga az ügyben ne m

volt felfüggesztve. A Mentelmi bizottság észlelte, hogy az eljáró bírósági titkár

tudomással bírt dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselői megbízatásáról .

A Mentelmi bizottság tudomásul vette, hogy a személyes meghallgatást követ ően az

ügyben eljáró bíró a szeptember 29-én kelt büntet őeljárást felfüggesztő végzésével ,

illetve az október 20-i mentelmi jog felfüggesztésére vonatkozó indítványával orvosolta a

mentelmi jog megsértését .

A Mentelmi bizottság ezután az ügy érdemében úgy döntött, hogy követi a magánvádas

ügyekben mentelmi jogot fenntartó, ciklusokon átível ő töretlen gyakorlatát, amely a

mentelmi jog célját, az Országgyűlés, illetve a képvisel ők zavartalan munkavégzését

biztosítja.
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A Mentelmi bizottság szavazása során nem kapott többséget a mentelmi jo g

felfüggesztésére vonatkozó indítvány, ezért a határozati javaslat az, hogy az Országgy űlés

Dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő

mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fel

Előadó: dr. Hargitai János

Budapest, 2017 . november 13 .
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