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Novák Előd országgyűlési képviselő mentelmi ügyébe n

Az Országgyűlés Novák Előd országgyűlési képviselő mentelmi jogát a Budai Központi

Kerületi Bíróság 19. B. 1972/2012/6 . számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszt i

fel .

INDOKOLÁS

A Mentelmi bizottság az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 77. § (1)

bekezdése, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY

határozat 130. § (5) bekezdés b) pontja és a 87 . § (1) bekezdése alapján a fenti – indokolással

ellátott – határozati javaslatot nyújtja be az Országgy űlésnek .

A Budai Központi Kerületi Bíróság 19 . B. 1972/2012/6. számú átiratában indítványozta

Novák Előd országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését rágalmazás vétsége

miatt .

Az indítványhoz mellékelt büntetőeljárást felfüggesztő végzés szerint Kubatov Gábor

feljelentő 2012 . október 12-én rágalmazás vétsége miatt a Központi Nyomozó Főügyészségen

joghatályos magánindítványt terjesztett el ő Novák Előd feljelentett ellen, aki 2012 .

szeptember 24-én az MTI Zrt . részére közzététel végett sajtóközleményt juttatott el, amelybe n

azt állította, hogy „Kubatov Gábor” ( . . .) „Biszku Bélához hasonlóan kerülte eddig a

médianyilvánosságot saját bűncselekménye, a jogosulatlan adatkezelés ügyében”, továbbá:
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„egyértelművé vált: a Fidesz elnökségének jóváhagyásával működteti törvénytelen

adatbázisát, amelyben más pártok szimpatizánsait is nyilvántartják” .

A Központi Nyomozó Főügyészség – annak megállapítását követően, hogy a cselekmény nem

közvádra üldözendő – megküldte az iratokat a magánvádas eljárás lefolytatására hatáskörre l

és illetékességgel rendelkez ő Budai Központi Kerületi Bíróságnak .

A feljelentő Kubatov Gábor álláspontja szerint az idézett sérelmezett kijelentések alkalmasa k

arra, hogy becsületét csorbítsák, országgyűlési képviselői, politikusi, valamint magánemberi

hitelét kérdőjelezzék meg .

A Mentelmi bizottság az ügyet a 2013 . február 12-i ülésén tárgyalta .

Novák Előd képviselő úr előadta, hogy kijelentéseit azért tette, mert még most sem tudjuk ,

milyen listák léteznek . A feljelentés egyes részeit abszurdnak min ősítette. A bizottság

elnökének kérdésére válaszolva kijelentette, hogy kéri mentelmi jogának felfüggesztését .

Az ellenzéki képviselők álláspontja szerint mivel a közvéleményt foglalkoztatja az ügy,

indokolt lenne a mentelmi jog felfüggesztése, aminek eredményeképpen az ügy bíróság el őtt

tisztázódna. Ez lenne az érdeke a feljelentő Kubatov Gábor országgyűlési képviselőnek is .

A kormánypárti képviselők szerint ugyan a fenti javaslat politikailag érthető , de ez mégsem

írhatja felül azt a ciklusokon átnyúló töretlennek mondható mentelmi bizottsági gyakorlatot,

amely a magánvádas ügyekben a mentelmi jog fenntartását javasolja az Országgyűlésnek a

zavartalan munkavégzés céljából .

Mindezekre tekintettel a Mentelmi bizottság többségi szavazattal azt javasolja a z

Országgyű lésnek, hogy

Novák Előd országgyű lési képviselő

mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fe l

Előadó : dr . Cser-Palkovics Andrá s

Budapest, 2013 . február 14.
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