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Országgyű lési határozati javaslat

Az Országgyű lés

. . ./2014 ( ) OGY

határozat a

dr.Józsa István országgyű lési képviselő mentelmi ügyében

Az Országgyű lés dr. Józsa István országgyű lési képviselő mentelmi jogát а Pesti Központi

Kerületi Bíróság 9. B. 32.737/2013/3 . számú megkeresésével érinte tt ügyben nem függeszti fel .

INDOKOLÁS

А Mentelmi bizottság az Országgyű lésrő l szóló 2012. évi XXXVI. törvény 77. § (1) bekezdése ,

valamint az egyes házszabályi rendelkezések 130 . § (5) bekezdés b) pontja és а 87. § (1 )

bekezdése alapján а fenti – indokolással ellátott – határozati javaslatot nyújtja be az

Országgyű lésnek.

А Pesti Központi Kerületi Bíróság 9 . B . 32.737/2013/3 . számú átiratában indítványozta dr. Józsa

István országgyű lési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését rágalmazás vétsége miatt, dr .

Futó Barnabás, а KOZGÉP Z rt. sértett jogi képviselőjének feljelentése alapján.

А feljelentés szerint : dr . Józsa István 2013 . július 18-án а Magyar Szocialista Párt székházában

tartott sajtótájékoztatóján, majd ezt követ ően az АТУ „Egyenes beszéd” című műsorában а

gazdasági társaság becsületének csorbítására alkalmas valótlan tényállításokat közölt, ezze l

sérülhet а KOZGÉP-ről kialakíto tt azon kép, miszerint а társaság szerződésszerűen kifizeti а vele

szerződött alvállalkozóit, illetőleg az alvállalkozói kifizetéseknél а vonatkozó jogszabályok

alapján jár el, valamint, hogy а társaság jogszerűen végzi а tevékenységét .
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А Mentelmi bizottság az ügyet а 2014. május 12-i ülésén tárgyalta .

Dr. Józsa István az ülésen elmondta, hogy választópolgári panaszok érkeztek hozzá а 1(0- ZОЁР

gyakorlatával kapcsolatban, ennek adott hangot а sajtótájékoztatón és а tv-műsorban. Ez

képviselő i munkája, tehát méltatlannak érzi, hogy emiatt beperelték .

А Mentelmi bizottság hatáskör hiányában nem foglalkozott а cselekmény büntetőjogi

értékelésével . А magánvádas ügyekben követe tt mentelmi jogot töretlenül fenntartó gyakorlata а

mentelmi jog célját, az Országgyűlés, illetve а képviselők zavartalan munkavégzését kívánj a

biztosítani .

Dr. Józsa István а Mentelmi bizottság alelnöke. Fenti nyilatkozata után az üléstermet elhagyta, а

szavazásban nem vett részt .

А Mentelmi bizo ttság 3 igen, 2 nem szavaza ttal azt javasolja az Országgyű lésnek, hogy

dr. Józsa István országgy ű lési képviselő

mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fe l

Előadó : dr . Vejkey Imr e

Budapest, 2014 . május 13 .

Dr. Vejkey mre

elnök



Az Országgyűlés Mentelmi bizottsága

országgyűlési határozati javaslat
kezdeményezése

Kövér László ,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat
80. § (1) bekezdése alapján „dr. Józsa István országgyűlési képviselő
mentelmi ügyében” címmel а mellékelt országgyűlési határozati javaslatot
kívánom benyújtani .

Budapest, 2014. május 13 .
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