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Törvényjavaslat kezdeményezése

Tisztelt Elnök Asszony!

Mellékelten - a Házszabály 85 . 5 (2) bekezdése alapján - benyújtom a.Z
ors ággyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV- törvény módosításáról szóló
törvényjavaslatot .

A törvényjavaslat társadalmi-gazdasági és szakmai körülményeit bemutató
indokolását mellékelten csatolom .

A törvényjavaslat elfogadásához a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló
1949 . évi XX. törvény 20 . 5-ának (6) bekezdése alapján a jelen lévő képviselők
kétharmadának szavazata szükséges .
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2005 . évi . . . törvény

az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990 . évi LV. törvény

módosításáról

1.§

Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990 . évi LV. törvény 5 .§-ának (1)

bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) A képviselő ellen csak az Országgyűlés előzetes hozzájárulásával lehet

szabálysértési eljárást, valamint büntetőeljárást indítani vagy folytatni, továbbá

szabálysértési vagy büntető eljárási kényszerintézkedést, illetve a rendőrségről szóló

1994. évi XXXTV. törvényben (a továbbiakban : rendőrségi törvény) meghatározott

kényszerítő eszközt alkalmazni . A képviselőt csak tettenérés esetén lehet

feltartóztatni, előállítani vagy őrizetbe venni . Ez a mentesség nem vonatkozik a

rendőrségi törvényben meghatározott igazoltatásra és közlekedésrendészeti

intézkedésre ."

2.§

Ez a törvény a kihirdetését követő 8 . napon lép hatályba .
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INDOKOLÁS

Általános indokolás

Hatályos szabályozásunkban az országgyűlési képviselők mentelmi jogának elvi
alapjait tekintve, annak két fontos elemét kell kiemelni . A „felelőtlenség"
(indemnitás) mentességet teremt egyes, a közjogi tisztség ellátásával kapcsolatban
megvalósított cselekedetek (leadott szavazat, a képviselői megbízatás gyakorlása
során közölt tény vagy vélemény) miatti felelősségre vonás alól . Ez a mentesség
szűk körű, csak a képviselői munka egyes területeire vonatkozik, azonban feltétlen
(nem függ valamely szerv döntésétől) és végleges (a volt képviselőt is határidő
nélkül megilleti) . Ugyanakkor ez a mentesség nem vonatkozik az államtitoksértésre,
a rágalmazásra és a becsületsértésre, valamint a képviselők polgári jogi felelősségére .
A mentelmi jog másik fontos eleme a „sérthetetlenség" (inviolabilitás), ami az egyes
hatóságok - például rendőrség, ügyészség, bíróságok - előtti eljárás feltételes
tilalmát jelenti . Ennek alapján a képviselővel szemben az adott eljárás lefolytatása az
Országgyűlés egyedi döntésétől függ . A sérthetetlenség rendkívül széles körben,
lényegében valamennyi szabálysértés vagy bűncselekmény esetében fennáll,
amennyiben a képviselő alaposan gyanúsítható annak elkövetésével . A mentelmi
jognak ezt a körét az országgyűlési képviselők jog áll ásáról szóló törvény a
következőképpen határozza meg : „AA képviselőt csak tettenérés esetén lehet őri .Zetbe venni, és
ellene csak af,, Országgyűlés előzetes ho~~ájárulásával lehet büntetőe járást, valamint
s.Zabálysértési ejárást indítani, vagy folytatni, továbbá büntető e járójogi kénys~erinté~kedést
alkalmam . "

Számos olyan garanciális elem van (így az elévülés nyugvása a mentességi ideje
alatt), ami megfelelően biztosítja azt, hogy legtöbb esetben a mentességet élvező
személlyel szemben is eredményesen lefolytatható a szabálysértési vagy a
büntetőeljárás .

Az elmúlt években, de különösen a közelmúltban számos olyan konkrét eset
történt, amikor a közúti közlekedésben, közúti ellenőrzés során vagy bekövetkezett
baleset miatt a képviselők mentelmi jogukra hivatkozva megtagadták az
alkoholszonda, illetőleg a vérvizsgálat alkalmazását. A szeszes italtól vagy a
vezetésre hátrányosan ható szertől befolyásolt állapot kimutatására vonatkozó
légzésminta (hagyományos vagy digitális alkoholszonda), vizelet- vagy vérvizsgálat
kikényszerítésére a képviselővel szemben nincs mód és törvényes lehetőség . Ezért
az eljáró hatósággal együttműködni nem kívánó képviselő esetében a vizsgálat nem
végezhető el, sőt az utólag sem pótolható. Az azonnali vizsgálat megtagadása miatti
időmúlás pedig azt eredményezi, hogy az ittas vagy bódult állapotban történő
járművezetés utólag már nem bizonyítható .
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A módosítás a hatályos szabályozásban meglévő fogalmi pontatlanságok és
ellentmondások feloldása mellett arra tesz javaslatot, hogy a rendőrségről szóló
1994. évi XXXIV. törvényben szabályozott rendőri intézkedések közül az igaoltatás
és a kö.Zlekedésrendés.Zeti inté.kedés megtagadására a képviselőnek ne legyen lehetősége,
illetőleg ezekre az esetekre a képviselő mentelmi joga ne vonatkozzék .

Részletes indokolás

az 1 . §-hoz :

A képviselői mentelmi jogon belül a sérthetetlenségre vonatkozó jelenlegi 5 .§ (1)
bekezdése a törvény hatálybalépése óta változatlan formában létezik . Az azóta eltelt
másfél évtized alatt megszületett a rendőrségről szóló 1994 . évi V. törvény, a
szabálysértésekről szóló 1999 . évi LXIX. törvény, valamint a 2043-ban hatályba
lépett, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény . Mind a szabálysértési
törvény, mind a büntetőeljárási törvény önállóan határozza meg az egyes
eljárásokban alkalmazható kényszerintézkedéseket .

A szabálysértési törvény szerinti kényszerintézkedések : a feltartóztatás és az
előállítás; a szabálysértési őrizet ; az elővezetés ; a ruházat, csomag és jármű
átvizsgálása ; a lefoglalás ; és a rendbírság .

A büntetőeljárási törvény szerinti kényszerintézkedések : az őrizetbe vétel; az
előzetes letartóztatás ; a lakhelyelhagyási tilalom és a házi őrizet; az ideiglenes
kényszergyógykezelés ; az úti okmány elvétele ; az óvadék; a házkutatás, a motozás és
a lefoglalás ; a számítástechnikai rendszer útján rögzített adatok megőrzésére
kötelezés ; a zár alá vétel és a biztosítási intézkedés ; valamint az eljárás rendjének
biztosítása (ezen belül : rendbírság, elővezetés, testi kényszer alkalmazása) .

A felsorolás alapján is látható, hogy a szabálysértési eljárás és a büntetőeljárás
kényszerintézkedései között nem teljes az átfedés, a kényszerintézkedések
keverednek, sőt a szabályozás egyes elemei az úgynevezett kényszerítő eszközök
kategóriájára is kiterjednek, mely szerepét és alkalmazását tekintve is más kategóriát
jelent . A képviselők jogállásáról szóló törvény hatályos szövege a
kényszerintézkedések kapcsán kizárólag a büntetőeljárásban alkalmazhatóakat
tilalmazza a mentelmi joggal rendelkező képviselők esetében . Megállapítható, hogy
a hatályos szabályozásban az alkalmazás tilalma nem terjed ki a szabálysértési
eljárásban lehetséges feltartóztatás, előállítás vagy szabálysértési őrizet eseteire .
Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy a mentelmi jognak a kényszerintézkedések teljes
körére kell vonatkoznia, ezért a szövegben jelenleg is szereplő és a
büntetőeljárásban alkalmazott őrizetbe vétel mellett indokolt nevesíteni a
szabálysértések során alkalmazható feltartóztatás és előállítás eszközét is .
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Az 1994-ben megszületett rendőrségi törvény részletesen is tartalmazza azokat a
kényszerítő eszközöket (testi kényszer, bilincs, vegyi eszköz . . .), melyeket a
rendőrség eljárása során alkalmazhat . A mentelmi jogra vonatkozó szabályozás
teljes körűvé és egyértelművé tétele indokolja, hogy a tilalom ezekre az eszközökre
is kiterjedjen, konkrét utalással nevesítve azokat .

Indokolt ugyanakkor áttekinteni a rendőrségi törvényben ugyancsak meghatározott
rendőri intézkedések körét, melyek közül az igazoltatás esetében értelemszerű,
hogy azt a képviselő mentelmi jogára hivatkozással ne tagadhassa meg . Nyilvánvaló,
hogy ha a képviselő a személyazonosság és a mentesség tényének igazolását
elmulasztja vagy megtagadja, akkor mentelmi jogára érvényesen nem hivatkozhat a
hatóság intézkedése során, azaz elvárható, hogy a képviselő az igazoltatás során a
hatósággal együttműködjön.

A módosítás legfontosabb eleme annak biztosítása, hogy a képviselők mentelmi
jogukra hivatkozva ne tudják ellehetetleníteni annak megállapítását, hogy
járművükkel szeszes italtól vagy a vezetésre hátrányosan ható szertől befolyásolt
állapotban közlekedtek, illetve esetlegesen ezzel összefüggésben balesetet okoztak .
Az együttműködés megtagadása miatt bekövetkező időmúlás ebben az esetben
olyan tényező, mely szükségessé teszi, hogy a mentelmi jog ne válhasson a
visszaélés eszközévé, hiszen az ittasság vagy a vezetésre hátrányosan ható szertől
befolyásolt állapot utólag nem bizonyítható, így nem bizonyítható annak
közrehatása sem .

A rendőrségi törvényben szabályozott intézkedések között szerepel az úgynevezett
közlekedésrendészeti intézkedés . Ennek alapján az intézkedő rendőr a közúti
forgalmat irányíthatja, a közlekedési szabályok megtartását, a közlekedés
szabályszerűségét (okmányok, járműbirtoklás, tula) donos-használó
személyazonossága, műszaki-közlekedésbiztonsági állapot) ellenőrizheti, indokolt
esetben a vezetői engedélyt vagy a jármű-okmányokat elveheti, a forgalomban való
további részvételt megtilthatja, szabálytalanul elhelyezett járművet elszállíttathat
vagy kerékbilincset alkalmazhat. Az intézkedés során a jármű vezetőjét a
rendszeresített eszközzel légzésminta, ha nála a vezetési képességére hátrányosan
ható szer befolyása vagy alkoholfogyasztás miatt bűncselekmény vagy szabálysértés
elkövetésének gyanúja merül fel, az egészségügyi szolgálat igénybevételével vér-,
vizelet- és műtétnek nem minősülő módon egyéb minta adására kötelezheti .

Ha a képviselő mentelmi jogára hivatkozva nem hajlandó a fenti intézkedés során a
hatóság képviselőjével együttműködni és az intézkedésnek magát alávetni, ennek
kikényszerítésére a képviselővel szemben nincs mód és törvényes lehetőség . A
módosítás arra tesz javaslatot, hogy az említett intézkedés vonatkozásában a
képviselőnek - ha az eljáró hatóság képviselője indokoltnak tartja a vele szembeni
intézkedést - ne legyen módja mentelmi jogára hivatkozva megtagadni azt .
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Semmi sem indokolja, hogy akár az igazoltatás, akár a közlekedésrendészeti
intézkedés esetében a mentelmi jog érvényesüljön, hiszen elvárható a képviselőtől,
hogy személyazonosságának és menteségének igazolását megtegye (ez egyben saját
érdeke is), másrészt a közbiztonság és a közlekedésbiztonság érvényesülése
szempontjából elvárható, hogy a közlekedésben a járművezetésre alkalmas
állapotban, megfelelő gépjárművel és a közlekedési szabályok betartásával vegyen
részt, illetőleg ezt szükség esetén igazolja .

A módosítás hatálybalépéséről rendelkezik .

Budapest, 2005 . március 31 .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Herényi Károly

MDF

a 2 . ~-hoz :
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