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. . ./2011 ) OGY

határozat a

Dr. Budai Gyula országgyű lési képviselő mentelmi ügyében

A Magyar Köztársaság Országgyűlése dr . Budai Gyula országgyűlési képviselő mentelmi

jogát a Pesti Központi Kerületi Bíróság 30 . B. 33 .981/2010/5 . számú megkeresésével érintet t

ügyben nem függeszti fel .

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) bekezdés e

alapján a fenti - indokolással ellátott - határozati javaslatot nyújtja be az Országgyűlésnek .

A Pesti Központi Kerületi Bíróság 30 . B. 33 .981/2010/5 . szám alatti megkeresésében kérte az

Országgyűlés állásfoglalását dr . Budai Gyula országgyűlési képviselő mentelmi joga

felfüggesztése tárgyában, mivel ellene Nagy Béla a Kunsági Erdészeti és Faipari Zrt .volt

gazdasági vezérigazgató-helyettese feljelentést tett rágalmazás vétsége miatt .

A feljelentés szerint : dr. Budai Gyula — aki ekkor a Magosz szövetségi igazgatója volt — 2010 .

február 26-án sajtótájékoztatót tartott, amelyen elmondta, hogy 2010. január 7-én bejelentés t

tett a Fővárosi Ügyészségi Nyomozó Hivatalnál egy 303 hektáros erdő értékesítésével

kapcsolatban, miután levelet kapott attól, aki eladta ezt a földterületet. A levélíró beszámolt

arról, hogy 2004-ben kötött szerződést a Nemzeti Földalapkezel ő Szervezettel (NFA), a

tulajdonában levő 303 hektár erdőt adta el 105 millió forintért, de 5 millió forintot kellett

fizetnie Benedek Fülöp részére, amit Nagy Bélán keresztül meg is tett . Budai Gyula felidézte :

ebben az időben Benedek Fülöp szakállamtitkárként a Földművelődésügyi és Vidékfejlesztés i

Minisztériumban (FVM) dolgozott, ő felügyelte az NFA-t, a levélben szereplő Nagy Béla
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pedig a Kunsági Erdészeti és Faipari Zrt . gazdasági vezérigazgató-helyettese . Ebben az

időben az FVMfelügyelete alá tartozott az állami erdők, illetve a magánerdők értékesítése is .

Budai Gyula bejelentése alapján ismertette : az NFA 2004. december 9-én 105 millió forinto t

utalt át az idős hölgy számlájára . Ez bankszámla-kivonattal is igazolható, amelyet Buda i

Gyula megkapott. A vételár megérkezését követően a bejelntő 5 millió forintot vett ki a

számlájáról. Ezt az összeget pedig a bejelentő fia átadta Nagy Bélának, aki ezt Benede k

Fülöpnek továbbította. A bejelentés alapján a kecskeméti nyomozó ügyészség befolyással val ó

üzérkedés bűntette miatt rendelt el nyomozást. Budai Gyula megjegyezte : az erdőt értékesítő

személy is bűncselekményt követett el, passzív vesztegető, de ha feltárja a bűncselekmény

elkövetését, akkor mentesül a felelősségre vonás alól.

A feljelentő kijelentette a fentiekkel kapcsolatosan : a sajtótájékoztatón elhangzott, személyét ,

becsületét érintő állítások valótlanok, számos ténybeli tévedést is tartalmaznak, és nem vet t

részt jogsértő cselekményben .

A Mentelmi bizottság az ügyet a 2011 . szeptember 27-i ülésén tárgyalta.

Az ülésen hivatali elfoglaltság miatt dr . Budai Gyula nem tudott megjelenni, az errő l szóló

írásbeli értesítésben mentelmi jogával kapcsolatosan úgy nyilatkozott, hogy kéri annak

fenntartását .

A Mentelmi bizottság hatáskör hiányában nem foglalkozott a cselekmény büntet őjogi

értékelésével. A magánvádas ügyekben követett mentelmi jogot fenntartó gyakorlata a

mentelmi jog célját : az Országgyűlés, az országgyűlési képviselők zavartalan munkavégzését

kívánja biztosítani .

Mindezekre tekintettel a Mentelmi bizottság 7 igen szavazattal azt javasolja az

Országgyűlésnek, hogy

Dr. Budai Gyula országgyű lési képviselő

mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fe l

Előadó : dr. Cser-Palkovics András

Budapest, 2011 . szeptember 29 .

Dr. Rubovszky Gy

elnök
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