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Az Országgyűlés
Mentelmi bizottsága

Országgyű lési határozati javaslat

Az Országgyűlés

. . ./2014 ( ) OGY

határozat a

dr. Budai Gyula országgyű lési képviselő mentelmi ügyében

Az Országgyűlés dr. Budai Gyula országgy ű lési képviselő mentelmi jogát а Budai Központi

Kerületi Bíróság 14 .В .1875/2013/7-1 . számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel .

INDOKOLÁS

А Budai Központi Kerületi Bíróság 14 .В .1875/2013/7-1 . szám alatt i megkeresésével

indítványozta dr . Budai Gyula országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését

rágalmazás vétsége miatt, Péterfia Ferenc feljelentése alapján .

А feljelentés szerint : Dr. Budai Gyula 2011 . novemberében elszámoltatási és korrupció-ellene s

kormánybiztosként feljelentővel szemben а BRFK felé valótlan tartalmú feljelentéssel élt, maj d

feljelentő munkahelyére а Külügyminisztériumba is átiratot eszközölt, szintén valótlan

tartalommal. Ezekben feljelentőt, mint а Bécsi Magyar Nagykövetség korábbi alkalmazottját

összefüggésbe hozta а nagykövetség szolgálati lakásainak felújításával kapcsolatos és 40 MFt

kárt okozó bűncselekménnyel. Ezek és az ezekről szóló nagy nyilvánosság előtt közzétett

közlemények (MTV Híradó, MTI Hírcentrum) feljelent ő számára súlyos hátrányt, így

állásvesztést is okoztak, olyan színben került feltüntetésre, mint aki visszaélést, b űncselekményt

követett e1 .
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А Mentelmi bizottság az ügyet а 2014 . május 19-i ülésén tárgyalta .

Dr. Budai Gyula az ülésen hivatali elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni, err ő l írásban

tájékoztatta а bizottság elnökét . Kérte, hogy а Mentelmi bizottság ügyében mentelmi jogána k

fenntartására vonatkozó határozati javaslatot hozzon .

А Mentelmi bizottság hatáskör hiányában nem foglalkozott а cselekmény büntetőjog i

értékelésével . А magánvádas ügyekben követett mentelmi jogot töretlenül fennt artó gyakorlata а

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

biztosítani . Döntése meghozatalakor figyelemmel volt arra is, hogy az érintettek közszerepl ő

politikusok .

Mindezekre tekintettel а Mentelmi bizottság 4 igen, 2 nem szavazattal azt javasolja az

Országgyűlésnek, hogy

dr. Budai Gyula országgyű lési képviselő

mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fel

Előadó : dr. Vejkey Imre

Budapest, 2014 . május I.$ :

Vejkey)Imre
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Az Országgyűlés Mentelmi bizottsága

orszá	 " ési határozati iavaslat
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. Budai Gyula országgyűlési képviselő
mentelmi ügyében” címmel а mellékelt országgyűlési határozati javaslato t
kívánom benyújtani .

Budapest, 2014. május ."

Tisztelettel :
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