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határozati javaslata

Dr. Havas Szófia országgyűlési képviselő mentelmi ügyébe n

A Magyar Köztársaság Országgy űlése dr. Havas Szófia országgyű lési képviselő mentelmi

jogát a Budai Központi Kerületi Bíróság 12 . B. XII. 2348/2007/7. 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) bekezdés e

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

A Budai Központi Kerületi Bíróság 12 . B. XII. 2348/2007/7 . szám alatti megkeresésébe n

kérte az Országgyűlés állásfoglalását dr . Havas Szófia országgyűlési képviselő mentelmi joga

felfüggesztése tárgyában, mivel ellene dr. Kázmér Tibor a Szent János kórház vol t

főigazgatója feljelentést tett rágalmazás vétsége miatt.

A feljelentő szerint: „Dr.Havas Szófia elkövető a Magyar Nemzet cím ű napilap 2007.

december 22-el számában a Lánchíd Rádióban elhangzott interjúval összefüggésben akkén t

nyilatkozott, hogy . . . hamis vád miatt feljelentem a főigazgatót, azaz dr. Kázmér Tibort. Az

egész írás azt sugallja, és az olvasó számára egyértelm űen azt közvetíti, hogy dr. Havas

Szófia esetében a munkáltatói jogkörömb ől fakadó kötelezettségeim teljesítésén túlmenően
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nevezettet hatóság előtt bűncselekmény elkövetésével vádoltam meg . Ez valótlan . . . Soha sehol

semmikor nem állítottam, hogy dr . Havas Szófia bűncselekményt követett volna el. "

A Mentelmi bizottság az ügyet a 2008 . május 6-i ülésén tárgyalta .

A bizottság többségi álláspontját kifejtő öt képviselő szerint nem indokolt a mentelmi jog

felfüggesztése, mivel egy mostani és egy korábbi közszereplő közötti vitáról van szó . Hasonló

ügyekben a bizottság szinte kivétel nélkül mindig a mentelmi jog fenntartását javasolta a z

Országgyű lésnek. Érvelésüket alátámasztotta az is, hogy az ülésen bemutatásra került dr.

Kázmér Tibor közvádas bűncselekmény miatti Havas Szófiára utaló feljelentése tárgyába n

hozott ügyészségi végzés, mely az eljárást bűncselekmény hiányában megszüntetette .

A bizottság kisebbségben maradt négy képviselője szerint azért kell felfüggeszteni dr . Havas

Szófia mentelmi jogát, mert ő is tett feljelentést dr. Kázmér Tibor ellen, tehát ha ebben az

ügyben a mentelmi jog fennmarad, akkor aránytalanság áll be a kölcsönös feljelentések miatt

indult eljárásoknál .

Mindezek alapján a Mentelmi bizottság azt javasolja az Országgyűlésnek, hogy

Dr. Havas Szófia országgyű lési képviselő

mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fe l

Előadó: dr. Géczi József Alajo s

Budapest, 2008 . május 7 .

éczí Józs Alajos
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