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Országgyűlés Mentelmi bizottság

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. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő
mentelmi ügyében” címmel - a Pesti Központi Kerületi Bíróság el őtt
25.Bpk.13.172/2017/2 . szám alatti magánvádas büntetőüggyel kapcsolatban - a
mellékelt országgyűlési határozati javaslatot kívánom benyújtani .

Budapest, 2018 . február 19 .

Országgyű lés Hivatala
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Érkézett : 2018 EBR 19,

országgyűlési határozati javaslat
kezdeményezése

Tisztelettel :
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Pr.H~argitai i'anos
a bizottság elnöke
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Országgyűlés
Mentelmi bizottság

Országgyűlési határozati javaslat

Az Országgyűlés

. . ./2018 . ( ) OGY

határozat a

Dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Az Országgyűlés Dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő mentelmi jogát a Pesti

Központi Kerületi Bíróság 25. Bpk.13.172/2o17/2. számú átiratával érintett ügyben nem

függeszti fel .

INDOKOLÁS

A Pesti Központi Kerületi Bíróság 25.Bpk.13.172/2017/2 . számú átiratában

indítványozta dr . Hadházy Ákos országgyűlési képviselő mentelmi jogának

felfüggesztését rágalmazás vétsége miatt, prof. dr. Patyi András feljelentése alapján .

A feljelentés szerint : dr. Hadházy Ákos 2017. április 27-én az ATV televízió m űsorában,

valamint a „www.korrupcioinfo .hu” internetes portálon „Pénzeső az egyetemen! ”

címmel prof. dr. Patyi András sértettről és az általa képviselt szintén sértett Nemzet i

Közszolgálati Egyetemről többek között az alábbi, becsület csorbítására alkalma s

állításokat fogalmazta meg :

„A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, aminek a rektora Patyi András, aki az a Paty i

András, aki mindent megtesz azért, hogy ne lehessen népszavazásokat tartan i

Magyarországon (. . .)”
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„Rendkívül súlyos túlárazások vannak és nagyon sok teljesen fölösleges pénzkiadás

van, indokolhatatlan pénzkiadás. Ezt ők ugye úgy mondják, hogy szabálytalanság, én

meg úgy mondom, lopás .”

(. . .) Patyi András lopásokban vesz részt és nagyon jól érthet ő, hogy vagy legalábbis

ahhoz asszisztál és nagyon jól érthető, hogy miért akarja ő a népszavazásoka t

blokkolni . "

A feljelentő szerint : „a tényállítások alkalmasak arra, hogy a társadalmi

megbecsülésemet, azaz az egyéni sajátosságaimról, tulajdonságaimról ,

magatartásomról, személyes értékeimről a környezetemben kialakult társadalm i

értékítéletet negatív irányba befolyásolják, legalábbis ennek a veszélyét váltsák ki . ”

Továbbá a feljelentő úgy véli, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, mint jogi személ y

rágalmazásának lehet ősége is fennáll, mivel meghatározott társadalmi kötelezettségeket

visel, és olyan feladatok is ellát, amelyek teljesítése a társadalom részér ől kedvező
megbecsülést válthat ki, valamint a szóban forgó televíziós m űsorban és az említett

cikkben szereplő , a „lopásokban vesz részt”, "blokkolom a népszavazásokat", „korrupt

vagyok', „lenyúlom, osztogatom a pénzt ennek-annak”, „Magyarországon a korrupci ó

ellenes stratégiából is lehet lopni az NKE-n” kifejezések objektív, köznyelvi értelemben ,

szóban és írásban egyaránt alkalmasak a becsület csorbítására, kimerítve ezzel a

feljelentő szerint a rágalmazás bűncselekményének törvényi tényállását . A feljelentő
meggyőződése szerint a tényállítások, és az azokra történő utalások túllépték a

véleménynyilvánítás határát azzal, hogy a feljelentett tényként közölte a fentieket, anna k

szükségtelenül becsületcsorbító jellegével megsértette a feljelentő társadalmi

megbecsüléséhez fűződő jogait, valamint a feljelentő azt is sérelmezi, hogy a

tényközlések nagy nyilvánosság előtt hangzottak el .

A Mentelmi bizottság az ügyet a 2o18 . február 19-i ülésén tárgyalta .

Dr. Hadházy Ákos az ülést megelőzően írásban közölte álláspontját, amely szerint : „A

vitatott közlésben jóhiszeműen vontam le következtetést a feljelentésben sem vitatot t

tényekből, így — ha a bizottság magánvádas ügyekben követett töretlen gyakorlat a

ellenére szükség lenne rá — nyugodt szívvel állok bármilyen eljárás elé .”
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A Mentelmi bizottság az ügy érdemében úgy döntött, hogy követi a magánvádas

ügyekben mentelmi jogot fenntartó, ciklusokon átível ő töretlen gyakorlatát, amely a

mentelmi jog célját, az Országgyűlés, illetve a képvisel ők zavartalan munkavégzését

biztosítja, erre tekintettel a szavazás során nem kapott többséget a mentelmi jog

felfüggesztésére vonatkozó indítvány, ezért a határozati javaslat az, hogy az Országgy űlés

Dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő

mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fel .

Előadó: dr. Hargitai János

Budapest, 2o18 . február 19 .

r. Har. itai János

elnök
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