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Országgyű lési határozati javaslat

Az Országgyű lés

. . ./2015 ( ) OGY

határozat a

dr. Vadai Ágnes országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Az Országgyűlés dr . Vadai Ágnes országgy űlési képviselő mentelmi jogát a Pesti Központ i

Kerületi Bíróság 3 .Bpk.32.901/2014/11 . 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. Pesti Központi Kerületi Bíróság 3 .Bpk.32.901/2014/11 . számú átiratában indítványozta dr.

Vadai Ágnes országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését rágalmazás vétsége

miatt, Bozó Zoltán feljelentése alapján .

A feljelentés szerint :

2014. október 8 . napján (szerda 16 :00) az Országos Sajtószolgálat internetes portálján a

Demokratikus Koalíció közleményként (1 . rész) cikk jelent meg „Közös Jövőnk? — Számlagyáros

a leendő Csongrád Megyei Közg tílésben? "címmel. 2014. október 8 . napján (szerda 16 :01) az

Országos Sajtószolgálat internetes portálján a Demokratikus Koalíció közleményként (2 . rész) az

előző cikk folytatásaként egy újabb cikk jelent meg személyemet érint ően. A cikk telje s

terjedelemben megjelent a Demokratikus Koalíció honlapján is dr. Vadai Ágnes országgy űlés i

képviselő nevével fémjelezve. A fenti sajtótermékekben a feljelentett az alábbi becsületem

csorbítására alkalmas állításokat teszi :

Országgyű lés
Mentelmi bizottság



2

„Az ügyészség álláspontja szerint Metalcom Zrt . nevében részben valótlan tartalmú számlá k

kerültek kiállításra, ezeket felhasználták, a kifizetések több százmillió forint értékbe n

megtörténtek a Metalcom Zrt. részére. Annak a Metalcom Zrt .-nek, melynek ebben az

időszakban résztulajdonosa Bozó Zoltán volt, aki most a kormánypárt szentes i

polgármesterjelöltje, aki biztos befutó helyet kapott a megyei listán . Az ügyészség annak

ellenére, hogy rögzítette a részben valótlan számlák felhasználását, mégsem emelt vádat sem a

cég vezető tisztségvisel őivel szemben, mint ahogyan két település Fideszes kötődésű

polgármestere ellen sem . ”

Visszautasítom az engem ért vádakat és támadásokat és hangsúlyozom, hogy sem nekem, se m

pedig a cégemnek semmi köze nincsen a cikkben említett valótlan tartalmú számlákhoz és a z

azzal kapcsolatos büntetőeljáráshoz . Mélyen megalázónak és becsületcsorbítónak tartom a cik k

címét is, és visszautasítom azt a rágalmat, hogy én „számlagyáron” lennék, hiszen a cikk címe –

annak tartalmát tekintve – egyértelműen az én személyemmel azonosítható .

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 ügyekbe n

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

illetve a képviselők zavartalan munkavégzését kívánja biztosítani .

A Mentelmi bizottság többségi szavazattal azt javasolja az Országgy ű lésnek, hogy

dr. Vadai Ágnes országgyű lési képviselő

mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fe l

Előadó: dr. Vejkey Imre

Budapest, 2015 . május 5 .



Országgyűlés Mentelmi bizottság

országgyűlési határozati javaslat
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. Vadai Ágnes országgyűlési képviselő
mentelmi ügyében ” címmel a mellékelt országgyűlési határozati javaslatot
kívánom benyújtani .

Budapest, 2015 . május 5.
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