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Az Országgyűlé s
Mentelmi bizottsága

Országgyűlési határozati javaslat

Az Országgyű lés

. . ./2014 ( ) OGY

határozat a

Szabó Tímea országgyű lési képviselő mentelmi ügyében

Az Országgyű lés Szabó Tímea országgyűlési képviselő mentelmi jogát а Pesti Központi Kerületi

Bíróság 20 . B. 10.248/2014/6 . számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel .

INDOKOLÁS

А Mentelmi bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY

határozat 146 . § (5) bekezdés b) pontja alapján а fenti – indokolással ellátott – határozat i

javaslatot nyújtja be az Országgyű lésnek.

А Pesti Központi Kerületi Bíróság 20 . B. 10.248/2014/6 . számú átiratában indítványozta Szabó

Tímea országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését rágalmazás vétsége miatt ,

Pétermann Csaba feljelentése alapján .

А feljelentés szerint : Szabó Tímea 2013. augusztus végén és szeptember elején több alkalommal

nyilatkozo tt meg az országos médiában illetve tartott tájékoztatót а Pető Intézettel kapcsolato s

ügyekben, amely intézet pénzügyi vezetője а feljelentő . Ezek közül kiemelendő az ATV-ben

2013 . szeptember 4-én az „Egyenes beszéd” című adásban tett megnyilatkozása, amelybe n

feljelentőt név szerint megemlíti, illetve feljelentő Pető Intézetben kifejtett tevékenységével
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kapcsolatban több, а feljelentő becsülete csorbítására alkalmas hamis tényállítást és kifejezést i s

állított.

А Mentelmi bizottság az ügyet а 2014. jűnius 10-i ülésén tárgyalta .

Szabó Tímea mentelmi jogával kapcsolatosan azt kérte а bizottságtól, illetve az Országgyű léstő l,

hogy а magánvádas mentelmi ügyekben követett 24 éves gyakorlat szerint járjon e1.

А Mentelmi bizottság hatáskör hiányában nem foglalkozott а cselekmény büntetőjogi

é rtékelésével . А magánvádas ügyekben követett mentelmi jogot töretlenül fenntartó gyakorlata а

mentelmi jog célját, az Országgyű lés, illetve а képviselők zavartalan munkavégzését kívánja

biztosítani .

Mindezekre tekintettel а Mentelmi bizottság 3 igen, 2 nem szavazattal azt javasolja az

Országgyűlésnek, hogy

Szabó Tímea országgy ű lési képviselő

mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fel .

Előadó : dr. Vitányi István

Budapest, 2014 . június 11 .



Az Országgyűlés Mentelmi bizottsága

országgyűlési határozati javaslat
kezdeményezése

Kövér László ,
az Országgyűlés elnöke részér e

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II . 24.) ОСУ határozat
80. § (1) bekezdése alapján „Szabó Tímea orszá " ési képviselő mentelmi
ügyében” címmel а mellékelt országgyűlési határozati javaslatot kíváno m
benyújtani .

Budapest, 2014. június 11 .

Dr. Vejkey
о izottsá
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