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határozat a

Rogán Antal országgyű lési képviselő mentelmi ügyében

Az Országgyű lés Rogán Antal országgyű lési képviselő mentelmi jogát á Budai Központi Kerületi

Bíróság 31 . Bpk.646/2015 . számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel .

INDOKOLÁS

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

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

javaslatot nyújtja be az Országgyűlésnek .

A Budai Központi Kerületi Bíróság 31 . Bpk.646/2015 . számú átiratában indítványozta Rogán

Antal országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését rágalmazás vétsége miatt ,

dr. Szilvásy György feljelentése alapján .

A feljelentés szerint : Rogán Antal 2014 . december 2. napján az MTI útján az alábbi közleményt

adta ki :

„Nem én találkozgattam rendszeresen Portik Tamással, hanem Gyurcsány Ferenc vol t

titokminisztere Szilvásy György” – hangoztatta a fideszes politikus, jelezve : aki tudni ' akarja ,

hogy honnan fúj a szél, annak ebben az ügyben is a két szocialista politikust kell megkérdeznie .
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Megjegyezte azt is : hangfelvételek formájában bizonyíték is van arra, hogy Szilvásy Györg y

maga volt az, aki megbízta Portik Tamást, hogy járasson le vezet ő fideszes politikusokat . Rogán

Antal felidézte, azon az ő neve is elhangzott . "

A fenti idézett valóságnak nem megfelel ő tényállítások és valótlan tényre közvetlenül utal ó

kijelentések a becsület csorbítására alkalmasak .

A Mentelmi bizottság az ügyet a 2015 . szeptember 15-i ülésén tárgyalta .

A Mentelmi bizottság hatáskör hiányában nem foglalkozott a cselekmény büntet őjogi

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

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

illetve a képviselők zavartalan munkavégzését kívánja biztosítani .

A Mentelmi bizottság szavazása során nem kapott többséget a mentelmi jog felfüggesztésér e

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

Rogán Antal országgyű lési képviselő

mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fe l

Előadó : dr. Vejkey Imre

Budapest, 2015 . szeptember 16 .



Országgyűlés Mentelmi bizottság

országgyűlési határozati javaslat
kezdeményezése

Kövér László ,
az Országgyűlés elnöke részér e

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat
80.§ (i) bekezdése alapján „Rogán Antal országgyűlési képviselő mentelmi
ügyében” címmel a mellékelt országgy űlési határozati javaslatot kívánom
benyújtani .

Budapest, 2015 . szeptember 16.

Dr. Vejke Int
a bizottság •ln
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