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Dr. Lázár János országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

A Magyar Köztársaság Országgyűlése dr. Lázár János országgyűlési képviselő mentelmi

jogát a Hódmezővásárhelyi Városi Bíróság 5.B.162/2003/2/I.   számú  megkeresésével érintett

ügyben nem függeszti fel.

INDOKOLÁS

A Mentelmi bizottság az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 5.

§ (5) bekezdése, valamint a Házszabály 130. § (5) bekezdés b. pontja és a 87. § (3) bekezdése

alapján a fenti - indokolással ellátott - határozati javaslatot nyújtja be az Országgyűlésnek.

A Hódmezővásárhelyi Városi Bíróság 5.B.162/2003/2/I. szám alatti megkeresésében kérte az

Országgyűlés állásfoglalását dr. Lázár János országgyűlési képviselő mentelmi joga

felfüggesztése tárgyában, mivel ellene Mónus Áron hódmezővásárhelyi lakos

feljelentést tett.

A feljelentést dr. Lázár János országgyűlési képviselő, polgármester által a

Hódmezővásárhely Megyei jogú város Önkormányzatának 2003. január 9-én megtartott

közgyűlésen elmondottak alapján „kényszerítés bűntette” miatt tette. A Központi Ügyészségi

Nyomozó Hivatal a nyomozást megtagadta, mivel a feljelentett cselekmény nem

bűncselekmény, és egyidejűleg az iratokat áttette a Hódmezővásárhelyi Városi Bíróságnak

esetleges magánvádas rágalmazási eljárás lefolytatása céljából.

Az ügy előzménye: Mónus Áron közösség elleni izgatásért feljelentette dr. Lázár János

Hódmezővásárhely cívis város polgármesterét, azért mert, a Nobel-díjas Kertész Imrét
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népszerűsítette. Dr. Lázár János ezzel kapcsolatos közgyűlési nyilatkozata miatt tett Mónus

Áron ismét – jelen ügy tárgyát képező – feljelentést.

A Mentelmi bizottság az ügyet a 2003. szeptember 2-i ülésén tárgyalta.

A Mentelmi bizottság nem jogosult vizsgálni a feljelentett cselekmény bűncselekményi

jellegét, ugyanakkor az adott esetben a rendelkezésére álló adatok alapján vitathatónak tartja

azt, hogy bármilyen bűncselekmény tényállási eleme fennállna. Ezen túlmenően a cselekmény

büntetőjogi értékelésére irányuló törekvés egyértelműen zaklató jellegű.

Amennyiben a magánvádló mindenképpen elégtételt követel a szerinte terhére elkövetett

súlyos sérelemért, akkor rendelkezésére állnak a mentelmi joggal nem érintett vagyoni

jogkövetkezményeket tartalmazó polgári jogi eszközök.

Mindezek alapján a Mentelmi bizottság egyhangú szavazattal azt javasolja az

Országgyűlésnek, hogy

dr. Lázár János országgyűlési képviselő

mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fel

Előadó: dr. Isépy Tamás

Budapest, 2003. szeptember 4.

Dr. Géczi József Alajos
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