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határozati javaslata

Dr. Karsai József országgyű lési képviselő mentelmi ügyébe n

A Magyar Köztársaság Országgyűlése dr . Karsai József országgyű lési képviselő mentelmi

jogát a Pesti Központi Kerületi Bíróság 6 .B .3345912008 . számú megkeresésével érintett

ügyben nem függeszti fel .

INDOKOLÁS

A Mentelmi bizottság az országgyű lési 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 Országgyű lésnek.

A Pesti Központi Kerületi Bíróság 6 .B .33459/2008. szám alatti megkeresésében kérte a z

Országgyűlés állásfoglalását dr. Karsai József országgyűlési képviselő mentelmi joga

felfüggesztése tárgyában, mivel ellene Schmidt Gábor és Schmidt Mária (Battonya, Táncsics

u. 27/A. szám alatti lakosok ) feljelentést tett rágalmazás és becsületsértés vétsége miatt .

Schmidt Gábor Legfőbb Ügyészségen tett feljelentésében azt sérelmezte, hogy dr . Karsai

József 2008. január 30-án a tv2 Mokka című műsorában azt mondta róla : „van valam i

baja . . . nincs vele valami rendben, mindenhonnan elküldték, azért nincs neki munkája” ,

illető leg „ azt várta el tőlem, hogy kirúgjanak valakit azért, hogy őneki állása legyen " .

Schmidt Mária az ügyben eljáró bíróságnál tett feljelentésében azt sérelmezte, hogy dr . Karsai

József 2008 . január 30-án a tv2 Mokka című műsorában a „ van egy kis baj vele . . . baj van, baj
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van" kijelentése elsősorban reá nézve sértő , továbbá az az utalás, hogy egy vudu babát küldött

a képviselő úrnak, a rágalmazás vétségét valósítja meg .

A Legfőbb Ügyészség Schmidt Gábor feljelentését az eljárás lefolytatása céljából megküldte a

Pesti Központi Kerületi bíróságnak, ahol a két feljelentést egyesítették .

A Mentelmi bizottság az ügyet a 2008 . május 27-ei ülésén tárgyalta . Az ülésen megjelent dr.

Karsai József el őadta: a TV műsorban a riporteri kérdésre úgy válaszolt, hogy neveket ne m

említett. Kijelentéseit nem tartja rágalmazásnak. Mentelmi jogával kapcsolatosan úgy

nyilatkozott, hogy a bizottság illetve az Országgyűlés döntését magára nézve kötelezőnek

tartja, azt elfogadja .

A bizottság a rendelkezésre álló iratanyag áttanulmányozása és képvisel ő úr meghallgatása

után megállapította, hogy a feljelentések zaklató jelleg űek, az érintett képviselő és az

Országgyű lés tekintélyének lejáratására szolgálnak .

Mindezek alapján a Mentelmi bizottság egyhangú szavazattal azt javasolja a z

Országgyűlésnek, hogy

Dr. Karsai József országgy űlési képviselő

mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fe l

Előadó: Dr. Cser-Palkovics Andrá s

Budapest, 2008 . május 29 .
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