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Az Országgyűlés

. . ./2015 ( ) OGY

határozat a

Hende Csaba országgyű lési képviselő mentelmi ügyében

Az Országgyű lés Hende Csaba országgyűlési képviselő mentelmi jogát a Kiskunfélegyház i

Járásbíróság 2.Bpk.33/2015/3 . számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel .

INDOKOLÁS

A Mentelmi bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014. (II. 24.) OGY

határozat 146. § (5) bekezdés b) pontja alapján a fenti — indokolással ellátott — határozat i

javaslatot nyújtja be az Országgyű lésnek .

A. Kiskunfélegyházi Járásbíróság 2 . Bpk.33/2015/3. számú átiratában indítványozta Hende

Csaba országgyű lési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését rágalmazás vétsége miatt ,

dr . Vadai Ágnes feljelentése alapján .

A feljelentés szerint: Kunszálláson 2014 . március 16 . napján Lezsák Sándornak, az Országgyű lé s

alelnökének a kampányán Hende Csaba honvédelmi miniszter, országgyűlési képviselő is

beszédet mondott. Ebben egyebek mellett ismertette, hogy a korábban a Honvédelm i

Minisztériumban államtitkárként dolgozó dr . Vadai Ágnes saját honlapjának a kezelésére ké t

gazdasági társasággal is szerződést kötött, annak ellenére, hogy e feladat ellátása a Honvédelm i

Minisztérium Kommunikációs F őosztályának a kötelessége lett volna, illetve a saját honlap
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kezelését dr. Vadai Ágnesnek a saját jövedelmébő l kellett volna fizetnie . Beszédében elmondta

az is, hogy az ügyészség vádat emelt Vadai Ágnes ellen .

A feljelentő a Hende Csaba beszédében elhangzottakból sérelmesnek tartotta, hogy Hende Csaba

valótlanul állította azt, hogy : „Az ügyészség vádat emelt Vadai Ágnessel szemben.” Feljelentő

előadta továbbá, hogy a fórumon elhangzottakról el őször a Hír tv számolt be, majd a hírt ez t

követően gyakorlatilag a teljes magyar sajtó átvette .

A Mentelmi bizottság az ügyet a 2015 . május 5-i ülésén tárgyalta .

A Mentelmi bizottság hatáskör hiányában nem foglalkozott a cselekmény büntetőjogi

értékelésével és ebben a vonatkozásban nem vizsgálta a tényállást . A magánvádas ügyekben

követett mentelmi jogot töretlenül fenntartó gyakorlata a mentelmi jog célját, az Országgy űlés,

illetve a képviselők zavartalan munkavégzését kívánja biztosítani .

A Mentelmi bizottság többségi szavazattal azt javasolja az Országgyű lésnek, hog y

Hende Csaba országgy ű lési képviselő

mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fe l

Előadó: dr . Vejkey Imre

Budapest, 2015 . május 5 .



Országgyíílés Mentelmi bizottság

országgyűlési határozati javaslat
kezdeményezése

Kövér László ,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnökűr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat
So.§ (1) bekezdése alapján „Hende Csaba országgyűlési képviselő mentelmi
ügyében” címmel a mellékelt országgyűlési határozati javaslatot kíváno m
benyújtani .

Budapest, 2015 . május 5.

Dr. Vejke
bizo
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