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Novák Előd országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

A Magyar Köztársaság Országgyűlése Novák El őd országgyűlési képviselő mentelmi jogát a

Pesti Központi Kerületi Bíróság 2 . B. 33 .392/2009 . számú megkeresésével érintett ügyben

felfüggeszti .

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 Országgy űlésnek .

A Pesti Központi Kerületi Bíróság 2 . B. 33 .392/2009 . szám alatti megkeresésében kérte az

Országgyűlés állásfoglalását Novák Előd országgyűlési képviselő mentelmi joga

felfüggesztése tárgyában, mivel vele szemben a Budapesti V . és XIII . Kerületi Ügyészség

vádat emelt becsületsértés vétsége miatt .

A vádirat szerint : 2008. április 07. napján 10.00 óra körüli időben a Pesti Központi Kerületi

Bíróság épületében folyamatban lévő gyülekezési jog tárgyában hozott közigazgatás i

határozat felülvizsgálata tárgyában tartott tárgyaláson, a felperesként jelen lév őNovák Előd

az alperes BRFK részéről megjelent és az eljárás tárgyát képező tömegdemonstráció során
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parancsnoki feladatkört ellátó rendőr őrnagyot a tanúvallomása megtétele után töb b

alkalommal „ÁVÓ-s"-nak, illetve „ hazugnak” nevezte .

Az érintett rendőrtiszt a cselekménnyel kapcsolatban a joghatályos magánindítványát

elő terjesztette . Az ügyészség becsületsértés vétsége miatti vádirata alapján a bíróság a

tárgyalás mell őzésével hozott végzésével Novák Elődöt egy évi időtartamra próbára

bocsátotta 2009 . január 6-án . Novák Előd kérte a tárgyalás megtartását, erre 2010 . augusztus

26-án került sor, ahol tisztázódott, hogy országgy űlési képviselő , ezért az eljárást a bíró

felfüggesztette és kérte mentelmi joga tárgyában az országgyűlés döntését .

A Mentelmi bizottság az ügyet a 2010 . november 30-i, és a december 14-i ülésén tárgyalta.

Az első tárgyaláson felmerült tisztázandó kérdésként : miért ügyészi vádirat alapján indult az

eljárás a becsületsértési ügyben. Erre tekintettel a bizottság az ügyben a döntést ekkor

elhalasztotta . A december 14-i ülésen a bizottság megállapította, hogy azért az ügyés z

vádirata alapján indult az eljárás, mivel a büntet őeljárásról szóló 1998 . évi XIX. törvény 52 . §

(4) bekezdése szerint : becsületsértés és a rágalmazás közvádra üldözendő, ha hivatalos

személy sérelmére hivatalos eljárás alatt, illetve emiatt, vagy hatóság sérelmére hivatal i

működésével összefüggésben követik el .

A bizottság a közvádas ügyekben szinte kivétel nélkül mindig a mentelmi jog felfüggesztését

javasolja, mivel ez szolgálja az Országgyűlés tekintélyének megóvását és az érintett képvisel ő

érdeke is egyértelműen azt kívánja, hogy az ügy az erre hivatott igazságszolgáltatási szerve k

előtti eljárásban záruljon le.

Mindezekre tekintettel a Mentelmi bizottság 5 igen és 1 tartózkodás szavazattal azt javasolj a

az Országgyűlésnek, hogy

Novák Előd országgyű lési képviselő

mentelmi jogát az adott ügyben függessze fe l
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