
MÖB-11/2010.
(MÖB-11/2010-2014.)

J e g y ző k ö n y v ∗
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Napirendi javaslat

1. Dr. Baka András úr, az OIT és a Legfelsőbb Bíróság elnökének előadása: „A
mentességekről, a mentelmi jogról, kitekintéssel az európai jogfejlődésre” címmel,
utána konzultáció
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Dr. Rubovszky György (KDNP), a bizottság elnöke

Dr. Simon Gábor (MSZP), a bizottság alelnöke
Dr. Varga István (Fidesz)
Göndör István (MSZP)
Szabó Gábor (Jobbik)
Szilágyi Péter (LMP)

A bizottság titkársága részéről

Dr. Karsai József főtanácsadó

Meghívottak részéről

Megjelent

Dr. Baka András, a Legfelsőbb Bíróság és az Országos Igazságszolgáltatási
Tanács elnöke
Dr. Géczi József Alajos volt országgyűlési képviselő, a Mentelmi,
összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság volt elnöke
Dr. Stágel Bence országgyűlési képviselő, kísérve a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem hallgatóinak csoportját
A Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság szakértői
Az Országgyűlési Könyvtár, az INFO Szolgálat, a Sajtószolgálat és az
Országgyűlés Hivatala részéről több munkatárs
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 07 perc)

Elnöki megnyitó

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Jó napot kívánok mindenkinek! Szeretettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait és
megkülönböztetett tisztelettel vendégeink, elsősorban dr. Baka András úr, a Magyar
Köztársaság Legfelsőbb Bírósága és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökét, a mai
bizottsági ülésünk főelőadóját.

Külön szeretném köszönteni dr. Géczi József Alajos urat, aki, ha jól tudom,
12 esztendeig a Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság elnöke volt, de
szóljon bele, elnök úr, ha nem jól mondtam. (Dr. Géczi József Alajos: Közben volt Isépy
Tamás elnök úr is.) Igen, Géczi úr 1994-től 1998-ig volt a bizottság elnöke, majd 2002-től
2010-ig.

Tisztelettel megállapítom, hogy a bizottság tagjaiból öten vannak jelen, tehát a
bizottságunk határozatképes.

A napirend elfogadása

El kell fogadnunk a napirendet. Egyetlen napirendi pontot jeleztem előre, dr. Baka
András úr, aki a Legfelsőbb Bíróság és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke,
vállalta, hogy előadást tart a mentességekről, a mentelmi jogról, kitekintéssel az európai
jogfejlődésre címmel. Mint tudjuk, Baka úr 17 éven keresztül az Európai Bíróságon
dolgozott.

Kérdezem a tisztelt bizottságot, elfogadja-e a napirendet. Aki a napirenddel egyetért,
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás. – Mindenki jelez.) Megállapítom, hogy a napirendet a
bizottság egyhangúlag elfogadta.

Tisztelettel előre szeretném jelezni: a rend szerint a hónap első keddjén tart ülést az
Országos Igazságszolgáltatási Tanács. Tekintettel arra, hogy most a hónap első keddje a
hónap első munkanapja volt, ezért az Országos Igazságszolgáltatási Tanács is áttette az ülését
a hónap második keddjére, ebből adódóan az elnök úr maximum ¾ 11-ig tud a bizottság
rendelkezésére állni, jóllehet, ő ezt előre jelezte, és kérte, amennyiben mód van rá, akkor a
mai bizottsági ülést tegyük át egy korábbi időpontra. Sajnos, ennek az az akadálya – ez
magyarázat arra, hogy a kormánykoalíció tagjai közül szerény személyemen kívül senki nincs
jelen –, hogy a miniszterelnök úr frakcióülést tart az irodaház hetedik emeletén a napi
ügyekről, illetve a költségvetésről, és erre való tekintettel a kormánypárti képviselők nyilván
ezen vannak jelen.

Nagy hagyománya van annak az ülésfajtának, amit most tisztelettel szeretnénk
megtartani. A mentelmi bizottságnak a korábbi munkája során több alkalommal voltak neves
jogász előadói. Most is egy ilyent szerveztünk, és jeleztem az elnök úrnak, hogy a korábbi
statisztikai adatokkal szemben a mi időszakunkban ilyen sok ügy a mentelmi jog megsértése
miatt még nem volt, ezért kértem, hogy ezzel kapcsolatban is tegyen nyilatkozatot. Én arra
készülök, hogy a nagyon szűken fogalmazó törvényszöveghez képest általános érvényű
állásfoglalást hozunk, hogy ennek valamilyen korlátai lehessenek, és ez mégsem legyen a
hatóságok objektív felelőssége, mint ahogyan a mai gyakorlat szerint tekintjük. Tehát, ha
tudtak róla, ha nem tudtak róla, hogy egy képviselőt idéznek meg büntető- vagy szabálysértési
ügyben, akkor a bizottság a hatályos jog alapján megállapítja a mentelmi jog megsértését, és
ez akkor is előfordul, hogyha a képviselő olyan helyzetben lett volna, hogy feltárhatta volna a
képviselői mivoltát, de nem tette meg.
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Ennyi előzmény után tisztelettel megadom a szót az elnök úrnak, és nagyon szépen
köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.

Dr. Baka Andrásnak, a Legfelsőbb Bíróság és az Országos Igazságszolgáltatási
Tanács elnökének tájékoztatója

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelettel üdvözlöm a bizottság tagjait, és
szeretném megköszönni a meghívást. Ez, ahogyan az elnök úr is említette, folytatója azoknak
a hagyományoknak, amelyeket a mentelmi bizottság korábban is folytatott. Ahogyan
áttekintettem a Karsai József úr által szerkesztett, a korábbi előadásokat tartalmazó kötetet,
abból látható, rangos előadókat hívtak meg abból a célból, hogy a mentelmi jog különböző
aspektusait tárgyalják.

Tulajdonképpen meglepett a felkérés, mert a Legfelsőbb Bíróság és az Országos
Igazságszolgáltatási Tanács elnökének a mentelmi joggal közvetlenül nincs feladata, nem
úgy, mint a legfőbb ügyésznek, aki a mentelmi jog felfüggesztése terén különös szerepet
játszik. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökeként időről időre kimutatásokat kapok
a mentelmi jog felfüggesztésével kapcsolatban, hogy milyen és hány ezzel kapcsolatos ügy
szerepelt, egyébiránt közvetlen kapcsolatom nincs a mentelmi joggal.

Gondolkoztam is, hogy mi az, ami a korábbi előadások tükrében fontos és érdekes
lehet, hiszen itt részben a korábbi előadások során volt már szó, elhangzott a mentelmi jog
története, kialakulása, funkciói, a mentelmi jog tartalma, és nem olyan régen, pontosabban
ebben az évben jelent meg Polt Péter „Áldás vagy átok” című könyve, amelyik a parlamenti
mentelmi jog intézményét foglalja össze rendkívüli alapossággal, kitekintéssel arra is, hogy a
különböző országokban a mentelmi jog alakulása hogyan történt.

A 15 uniós tagállam mentelmi jogával kapcsolatban az Európai Parlament
kutatócsoportja állított össze egy nagyon részletes és terjedelmes anyagot, amely a parlamenti
mentelmi jog helyzetével foglalkozik a különböző országokban. Ez egy olyan összeállítás,
amelyet minden mentelmi bizottsági tag haszonnal forgathat, hiszen ebből adott esetben a
jogalkotásra vonatkozó inspirációkat is lehet nyerni.

Ezek után arra gondoltam, hogy röviden szólnék egy pár szót a mentelmi jog
kialakulásáról, ezt követően a mentelmi jog tartalmáról. Amiben én újat tudok mondani, és
ami Polt Péter könyvéből és más nemzetközi összeállításokból is kimaradt, ez a strasbourgi
esetjog, ugyanis nagyon kevesen tudják, hogy a mentelmi jog korlátja az európai emberi jogi
egyezményben meghatározott jogoknak, tehát korlátja a bírósághoz fordulásnak, korlátja a
szólásszabadságnak, korlátja lehet az emberi jogok nemzetközi egyezményében, az emberi
jogi konvencióban megfogalmazott jogoknak, ilyen módon a mentelmi jog a strasbourgi
bíróság felülvizsgálata alá is tartozó jogintézmény, így a strasbourgi bíróság jó néhány
esetben megfogalmazott alapelveket, és kialakított egy gyakorlatot a mentelmi joggal
kapcsolatban. Azt hiszem, ez az, ahol én bizonyosan újat tudok mondani.

Ami a mentelmi jog kialakulását illeti, ez egyenesen a római jogi előzményekre
vezethető vissza, ahol a néptribunus személye a városon belül szent és sérthetetlen volt, a mai
szóhasználattal élve ez fokozott büntetőjogi védelmet jelentett. Aki a néptribunusra kezet
emelt, azt az emberi közösségtől elkülönítettnek nyilvánítottak, és az ilyen személyt az isteni
kiengesztelés céljából bárki megölhette. A mai mentelmi jog nem fogalmaz meg ilyen
következményeket (Derültség.), és talán nem is biztos, hogy a modern mentelmi jog
kialakulása a rómaiaknál keresendő. Én inkább azt hiszem, hogy ez a parlamentáris
demokráciák angol és francia változataiban keresendő, ahol a törvényhozásnak nagyon hosszú
és kegyetlen harcot kellett folytatnia az abszolút hatalommal szemben, és az alkotmányos
vívmányok megőrzésében jelentős szerepet kapott a képviselői mentelmi jog, amely
alkalmasnak bizonyult, hogy a végrehajtó hatalom működésének túlkapásaival szemben a
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képviselőház működőképességét biztosítsa, és megakadályozza a politikai csatározások
kriminalizálódását.

Ugyanakkor a mentelmi jognak egy másik követelménynek is mindig meg kellett
felelnie, az alkotmányosságnak, vagyis nem válhatott a kiválasztottak privilégiumává, nem
sérthette a törvény előtti egyenlőséget és a jog uralmát. A mentelmi jog ezekben az
országokban, Angliában, Franciaországban és később a modern jogokban nem személyes
kiváltság, hanem a törvényhozás egészét védő garancia. Rámutatok egy-egy ügyben arra,
hogy a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága szerint sem személyes kiváltság, hanem a
törvényhozás egészét védelmező garancia, ezért ezt kell a modern kori szabályozásnak
tükröznie.

A fő alapelv az, hogy a parlament működésének alapja a szólás- és a
véleménynyilvánítás szabadsága, ez a parlamentarizmus fundamentuma, és tulajdonképpen a
parlamenti működés során a szavazásban és a felszólalásokban a képviselő élvezze a lehető
legnagyobb védelmet a parlamenti tevékenysége, a parlamenti eljárása során.

A sérthetetlenség a mentelmi jog másik aspektusa. Az első, azaz a szólás és
véleménynyilvánítás szabadsága, egy félreérthető szóval a felelőtlenség, tehát a képviselő
nem tartozik jogi felelősséggel a szavazásaiért és a parlamentben elhangzott beszédeiért, a
másik pedig a sérthetetlenség, vagyis a képviselő ne legyen fenyegetve a represszív
eljárásokkal szemben, ily módon ebben a helyzetben bizonyos értelemben védett helyzetben
tudja ellátni a feladatát.

A mentelmi jognál nem véletlenül emeltem ki az angol és a francia fejlődést. Itt két
különböző irányzatról van szó. Az angol irányzatot a hosszú évszázados fejlődés és a
szokásjog jellemzi. Ez azt eredményezte, hogy tulajdonképpen az angol jogban a parlament
képviselői nem is érezték annak a szükségességét, hogy speciális jogintézményeket hozzanak
létre, hiszen az angol jog az évszázados fejlődés során ezeket a védett intézményeket
létrehozta, nem volt szüksége a különböző jogintézményekre.

Néhány ilyen elem: már 1397-ben, amikor az uralkodó botrányos pénzügyi politikája
miatt felszólalt egy képviselő, akkor ezt a képviselőt, Thomas Haxey-t halálra ítélték, aki
végül is a parlament nyomására kegyelemben részesült.

Ugyancsak a jogfejlődés egy másik állomása, hogy 1512-ben egy képviselőt elítéltek
egy törvényjavaslata miatt, azonban a parlament kimondta, hogy a parlamenti ügyben
elhangzott nyilatkozata miatt akár a jelenlegi, akár egy későbbi parlament nem hozhat
intézkedést, és akik ez ellen fellépnek, akár a jelen parlamentben, akár egy későbbi
parlamentben, azok fellépése semmisnek és érvénytelennek tekintendő.

Egy 1667-es parlamenti határozat nagyon szemléletesen fogalmaz: „Senki sem
kételkedik abban, hogy ami törvényesen megvan állapítva, az törvény. Semmi sem lehet
azonban törvénnyé, amit előbb valaki javaslatba nem hozott, amilyen kevéssé okozhat
jogtalanságot a törvény, épp oly kevéssé teheti ezt az, aki a törvényt javaslatba hozta. A Ház
tagjainak oly szabadoknak kell lenniük, mint maga a Ház. A parlament határozata nem
irányulhat az állami rend ellen, épp oly kevéssé irányulhat ellene a vitatkozás, amelynek
eredménye, mert mielőtt a törvény létrejön, javasolni és megvitatni kell azt.” Nagyon szép a
fogalmazás, ezért választottam. Tehát látjuk, hogy az angol fejlődés fokozatosan védi a
képviselők mentelmi jogát a külső befolyással szemben.

A francia út gyökeresen más, ott ez nem évszázados fejlődés eredménye, ugyanis a
franciák rögtön törvényt hoztak. Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatát követően,
1789. június 23-án egy olyan dekrétum született Mirabeau javaslatára, amely kimondja, hogy
valamennyi képviselő személyében sérthetetlen, és az 1790. június 26-ai dekrétum
biztosította, hogy a Nemzetgyűlés felhatalmazása nélkül a hatóságok nem indíthattak a
képviselők ellen eljárást. Ez az úgynevezett francia modell, és azt kell mondanom, hogy
Európában a két modell valamelyik változata érvényesül a jogi szabályozásban.
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Itt nem kívánok többet szólni a mentelmi jog kialakulásáról, illetve fejlődéséről. Tehát
két út van, az angol és a francia modell. Látni kell, hogy a kontinentális jogokban a francia
modell a jellemző, ezt követi, bár eltérő szabályozással a német megoldás, amelyhez a mi
megoldásunk, a mi mentelmi jogunk is hasonlít, és az angolszász jogrendszerek országaiban –
Ciprus, Málta, Nagy-Britannia – pedig inkább az angol modell a jellemző.

Ami a mentelmi jog tartalmi elemeit illeti, már szóltam róla, tehát két elemből áll. Az
egyik eleme a felelőtlenség, tehát a képviselői tevékenység büntethetetlenségére irányul, azt
jelenti, hogy a képviselőt nem lehet felelősségre vonni a leadott szavazata miatt, továbbá a
megbízatása gyakorlása során az általa közölt tény vagy vélemény miatt. Tehát a tények
közlésével, a vélemények közlésével másoknak lehet kárt okozni, de a parlamenti munka
során a szavazás és a képviselői felszólalásra kiterjedő felelőtlenség a felelősségre vonásnak
gátat szab. A felelőtlenség személyi körét illetően a képviselői jogálláshoz kapcsolódik, tehát
ez abból következő jog. Más személyre a képviselői immunitás akkor sem terjed ki, ha az
illető a parlament ülésén szólal fel. Ez alól vannak kivételek, ugyanis vannak bizonyos
országok, ahol a minisztert, ha felszólal a parlament ülésén, és nem képviselő, ebben az
esetben őt is megilleti az immunitás joga. Magyarországon ez nem így van.

Mire terjed ki a tárgyi kör? Egyrészt kiterjed a szavazásra, másrészt a
szólásszabadságra. Tehát a képviselői felelőtlenség intézménye a képviselői munka során a
szavazásra és a szólásszabadságra terjed ki, tehát a saját szavazatuk leadására vonatkozik, de
nem érvényesül olyan esetben, amikor valaki más helyett nyomja meg a szavazógombot, mert
tudomásom szerint ilyen már előfordult a parlamentarizmus történetében. Ez nyilván okirat-
hamisítás, ami más megítélés alá esik.

Tulajdonképpen a kérdés az, hogy a képviselőcsoportokban történő szavazásra is
kiterjed-e, ez egy eldöntendő kérdés. Véleményem szerint ki kellene terjednie, hiszen ez a
képviselő munka velejárója. Az más kérdés, hogy a joggyakorlatban nagyon ritkán derülhet ki
a szélesebb nyilvánosság előtt, hogy a képviselő hogyan szavazott a frakcióülésen, illetve mit
szólt, mit mondott a frakcióülésen.

A szólásszabadság egy alapvető jog, a képviselői munka lényege. Tényközléssel,
véleménynyilvánítással valósul meg, de vannak esetek, amelyekre nem vonatkozik. A magyar
jogban ilyen a rágalmazás, a becsületsértés, az államtitok védelme, tehát egy-két olyan terület
van, amelyekre nem vonatkozik, mivel ezt a jogalkotó kivetette. A korlátozás sem abszolút, a
korlátozást is szűkíti a jogalkotó, azzal, hogy bizonyos cselekményekre ezt nem terjeszti ki.
Vannak olyan országok, például Nagy-Britannia, ahol a képviselői szólásszabadság abszolút,
és majd erre hozok egy strasbourgi döntést példának. A szólásszabadságot védő
felelőtlenséget a képviselői minőségben tett és az Országgyűlés tagjai által közölt tényre és
véleményre kiterjedően szabályozza a jog. A felelősség nem abszolút természetű, a
törvényben is van korlátja, tehát az államtitoksértésre, a rágalmazásra, a becsületsértésre, a
polgári jogi felelősségre ezek a kérdések nem terjednek ki, és nem terjednek ki olyan
magánjellegű megnyilvánulásokra, amelyek kérdésében az országgyűlési minőségnek nincs
köze. Például, ha az országgyűlési képviselő a szomszédjával vitatkozik, ehhez nem sok köze
van a képviselői minőségnek, tehát ez magánjellegű megnyilvánulás, erre is van példa a
strasbourgi jogban.

A védelem időbeli hatálya a képviselői minőséghez kötődik, a képviselői munka alatt,
a képviselői mandátum alatt áll fenn. De a mandátumot követően is kiterjed azokra a
cselekményekre, állításokra, amelyeket korábban, az Országgyűlésben képviselőként tett. Azt
hiszem, ez önmagában is logikus. Amit a tartalomról idáig mondtam, ez a felelőtlenség
kérdéséről szólt.

A másik elem a sérthetetlenség, ami tulajdonképpen eljárási akadály, azt jelenti, hogy
a képviselőkkel szembeni eljárásokra, kényszerintézkedésekre a parlament jóváhagyása nélkül
nem kerülhet sor. A képviselőt nem lehet szabadságában korlátozni, ez a büntethetőségét
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kizáró ok, de ez a jog csak a megbízatása gyakorlása idején érvényes, és csak addig
alkalmazható, ameddig az Országgyűlés a képviselő mentelmi jogát nem függesztette fel.
Büntető- és szabálysértési eljárás megindításához, illetve folytatásához megkívánt előzetes
országgyűlési hozzájárulás tulajdonképpen büntethetőséget és felelősséget kizáró okot jelent,
amelyet minden eljáró hatóságnak tiszteletben kell tartania. Az Országgyűlési
hozzájárulásnak kifejezettnek kell lennie, a tettenérés esete a kivétel, amikor az illetőt
bűncselekmény elkövetése esetén tetten érik.

A büntető- és a szabálysértési eljárás megkülönböztetésének van egy jelentősége. A
büntetőeljárásoktól eltérően, ahol a képviselő nem mondhat le a mentelmi jogáról, a
szabálysértés elkövetése esetén a képviselő lemondhat a mentelmi jogáról, azonban a
büntetőeljárás esetén a felfüggesztéséről csak az Országgyűlés határozhat.

Még azt kell elmondanom – és itt térnék rá tulajdonképpen a téma nemzetközi
vonatkozásaira –, hogyan viszonyul a képviselői mentelmi jog, hogyan kezeli a strasbourgi
Emberi Jogok Európai Bírósága ezeket a mentelmi jogi kérdéseket, milyen a mentelmi joggal
és a mentességgel kapcsolatos joggyakorlat. Az emberi jogok európai egyezménye számos
jogot véd, s előfordulhat, hogy ezeket a jogokat egy képviselő éppen mentelmi joga folytán
sérti meg. Például az egyezmény 6. cikkelye a tisztességes tárgyaláshoz való jog kapcsán azt
mondja, hogy mindenkinek joga van arra, hogy ügyét a törvény által létrehozott független és
pártatlan bíróság tisztességesen, nyilvánosan, ésszerű határidőn belül tárgyalja, és hozzon
határozatot polgári jogai és kötelezettségei tárgyában, illetve az ellene felhozott büntetőjogi
vádak megalapozottságát illetően. Ha valakinek a jogait megsérti egy képviselő, és utána arra
hivatkozik, hogy mentelmi joga van, akkor az illetőnek az egyezményben biztosított
bírósághoz fordulási joga sérül, mert ő nem fordulhat bírósághoz, hiszen a képviselőnek
mentelmi joga van.

Hogyan érvényesülnek akkor az egyezmény szabályai? Tulajdonképpen ilyen eset már
volt 1969-ben, amikor egy bécsi illetőségű kérelmező keresetet kívánt indítani az őt
parlamenti felszólalásában becsületében megsértő képviselővel szemben, azonban a bíróság
nem fogadta be a keresetet. Akkor az Emberi Jogi Bizottság – akkor még bizottság is és
bíróság is volt – azt mondta, hogy azért, mert az állam az egyezményt elfogadta, és azért, mert
azt mondta az állam, hogy a 6. cikkelyt vagy az egyezményt el kell fogadni, és ezt magára
nézve kötelezőnek állította, ez nem jelenti azt, hogy egyidejűleg le kívánt mondani a
parlamentáris rendszerek alapvető elvéről, egy olyan elvről, amely minden civilizált államban
rögzítésre kerül, a mentelmi jogról, ezért a kérelmet elfogadhatatlannak nyilvánították.

A bírósághoz való fordulás 6. cikkelyben megfogalmazott joga általános jog, de nem
korlátozhatatlan jog. Azonban a korlátozásról és így a mentelmi jogról azt állapította meg a
strasbourgi  Emberi Jogok Európai Bírósága, hogy nem vezethet a szóban forgó jog lényegi
érvényesülésének ellehetetlenítéséhez. A korlátozásnak legitim célra kell irányulnia, az
alkalmazott eszközöknek pedig ezzel arányban kell lenniük. A mentelmi jogot vizsgálva a
strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága több elvet fogalmazott meg. Több ízben
rámutatott a bíróság, hogy az államok körében szinte kivétel nélkül fellelhető és hosszú
hagyományra visszatekintő gyakorlat, hogy a parlamenti képviselők mentelmi jogot élveznek.
Ez a bíróság gyakorlatában legitim célra irányul, tehát korlátozhat egyezményes jogokat is, a
legitim cél pedig a parlamenti véleménynyilvánítás szabadsága és a hatalmi ágak elválasztása.
A bíróság ugyanakkor azt mondta, hogy ellentétes lenne az egyezmény céljával annak
kimondása, hogy a részes államok a parlamenti mentelmi jog valamilyen módon történő
biztosítása révén mentesülnének az egyezményben foglalt kötelezettség alól. Tehát mindig
mérlegelni kell, hogy melyik jog élvez privilégiumot, és ennek a mérlegelésnek az eszköze
annak vizsgálata, hogy a korlátozás, tehát jelen esetben a mentelmi jog arányos volt-e a védett
joggal. Itt is azt mondta a bíróság, hogy a demokráciában a parlament a politikai vita
nélkülözhetetlen színtere, a parlamenti véleménynyilvánítás szabadságának korlátozásához
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ezért a bíróság álláspontja szerint különösen nyomós ok szükséges. A parlamenti mentelmi
jog intézményének léte ennél fogva önmagában még nem jelenti a bírósághoz való jog
aránytalan korlátozását.

A strasbourgi jog esetjog, tehát esetekből áll, az esetekben megfogalmazott elvekből
következtethetünk a bíróság gyakorlatára. Az elérni kívánt céllal arányosnak találta a bíróság
– ezért nagyon érdekes az eset – egy brit parlamenti képviselő megnyilvánulását. A brit
parlamenti képviselő a parlament nyilvános ülésén az elhelyezési és lakáskérdésekről szóló
vitában konkrétan említett egy nevet, egy címet, egy családot, megnevezve őket, megnevezve
a lakáscímüket, és azt mondta, hogy ők a pokol szomszédai, elmondta, hogy miket tesznek –
garázsokat gyújtanak fel, zajonganak, rongálják a kocsikat, lehetetlenné teszik a szomszédok
életét, éjszaka zajonganak és így tovább –, részletezte, hogy az a konkrétan megnevezett
család mit csinált. Az illető család eljárást indított a parlamenti képviselő ellen, és a bíróság
azt mondta, a képviselő mentelmi jogot élvez a felelőtlenség alapján, ezért nem büntethető.
Az angol jogban a mentelmi jog abszolút, tehát még konkrétan megnevezett személyt érintő

rágalmazás vagy becsületsértés, konkrét tényállítás esetén sem tartozik a képviselő

felelősséggel. A strasbourgi bíróság ezt elfogadta, mert azt mondta, hogy a körülményekre
figyelemmel az adott állam nem lépte túl a mérlegelési szabadságát, amikor a mentelmi jogot
abszolút jellegűnek tartotta, és a tartalmat bármilyen parlamenti véleménynyilvánításra
kiterjedő módon határozta meg.

Egy másik olasz ügy – itt egy ügyész és egy szenátor vitája volt – tulajdonképpen
inkább magánszemélyek közötti vita volt, mint politikai vita. Az ügy lényege az volt, hogy a
szenátor az ügyész által folytatott nyomozás kapcsán volt érintett, és ironikus levelet,
gyerekjátékokat küldött az ügyésznek, jó szórakozást kívánva neki a nyomozáshoz. Az ügyész
a becsülete, hírneve sérelmére hivatkozva feljelentést tett a parlamenti képviselő ellen. Ebben
az esetben azonban a strasbourgi bíróság – miután az eljárás meghiúsult a mentelmi jog miatt
– nem találta egyensúlyban lévőnek a bírósághoz való fordulás jogát a korlátozás indokául
szolgáló közérdekkel. Azt mondta, hogy a politikai tevékenységgel való szoros összefüggés
hiányában a mentelmi jog által való korlátozást szigorúbban kell vizsgálni. E szigorúbb
vizsgálat alapján a bíróság a korlátozást nem találta arányosnak, tehát itt elsőbbséget adott az
eljárás lefolytatásának, és tulajdonképpen elítélte Olaszországot.

Ugyancsak egy hasonló olasz ügyben egy képviselő egy választási gyűlésen elhangzott
sértő megnyilvánulása miatt kívántak igényt érvényesíteni, és ezt lehetetlenítette el a
mentelmi jogra való hivatkozás. A bíróság itt is megállapította a 6. cikkely sérelmét, mivel az
ügy tárgyát képező kijelentések nem kötődtek szorosan a parlamenti törvényhozási
tevékenységhez.

A parlamenti képviselő lemondhat-e a mentelmi jogáról? – ez időről időre felmerül. A
képviselő, akit eljárás alá vonnak, azt mondja, ő szeretné tisztázni magát, a független bíróság
mondja ki az ártatlanságát és a bűncselekmény hiányát. Az esetek nagy részében az államok
gyakorlatából következően nem lehet a mentelmi jogról lemondani, a képviselő nem mondhat
le büntetőügyekben a mentelmi jogáról, a szabálysértési ügyekben igen, és az államok
gyakorlata ezt a megoldást követi. Egy ilyen ügy került Strasbourgba, amikor a képviselő

ellen bűncselekmények miatt eljárás indult, és a mentelmi jog kedvezményezettje a mentelmi
jog fenntartását sérelmezte, mert így nem tudta magát tisztázni. Ez egy törökországi ügy volt.
Az Emberi Jogok Európai Bíróságának Nagykamarája szerint ebben az esetben nem sérültek a
kérelmező 6. cikkely (1) bekezdésében rögzített jogai, a mentelmi jog fel nem függesztése
ugyanis csak időlegesen akadályozza, hogy a kérelmező ügyében a bíróság döntsön, tehát
amikor a képviselői mandátuma lejár, az eljárást folytatni lehet. A bíróság nem találta
sérelmesnek azt, hogy a képviselő nem mondhat le a mentelmi jogáról, mert a mentelmi jog
felfüggesztése csak a parlament által történhet.
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Azt hiszem, ezek a példák is azt mutatják, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága
mindig vizsgálja azt, hogy milyen kérdések vannak napirenden, mérlegel, megnézi, hogy a
védett jog és a mentelmi jog milyen viszonyban vannak egymással, megnézi, hogy a
képviselő tevékenysége politikai tevékenység-e, illetve ehhez kötődik-e. Számos más ügyet is
tudnék említeni, amelyek a strasbourgi jog részleteit rögzítik, a nüánszairól szólnak, azonban
itt most ezeket tartottam a leginkább említésre méltónak. Ezek az ügyek is mutatják, hogy a
mentelmi jog kérdése a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága hatáskörébe tartozik, mint
egy olyan jogintézmény, amely ellentétes lehet az európai emberi jogi egyezmények által
védett más alapjogokkal.

Kedves Képviselő Urak, Elnök Úr! Azt hiszem, ezt a rövid előadásomat befejeztem, és
szívesen válaszolok a kérdésekre.

Az elnök úr felvetette már, mintegy megelőzendően, hogy többször előfordult a
mentelmi jog bíróságok általi megsértése az utóbbi időben. Az én irataim nyilván nem
naprakészek, én két ilyen esetről tudtam, de az elnök úr tudomása szerint ennél több, kilenc
ilyen eset van. Ha a bíróság megsérti a mentelmi jogot, az nyilván probléma. Ha a mentelmi
bizottság megállapítja a mentelmi jog megsértését, erről értesíti az Országos
Igazságszolgáltatási Tanács elnökét, aki felhívja a bíróság figyelmét, hogy a mentelmi jog
megsérült. Én azt mindenképpen meg tudom ígérni, hogy a bíróságokon a bírák
továbbképzési programjában szerepeljen a mentelmi jog kérdése is, erről majd írásban
tájékoztatom az elnök urat.

A mentelmi jog megsértésének egy másik esete az, amikor a képviselő nem tárja fel,
hogy ő képviselő, tehát folyik a bírósági eljárás egy magánindítványos eljárásban, de a
képviselő nem nyilatkozik arról, hogy ő képviselő, és mentelmi joga van, a bíróság lefolytatja
az eljárást, nem tudván azt, hogy ő képviselő. Nyilván, ha prominens vagy neves képviselőről
van szó, akkor ezt a bíróság hivatalból is észleli, de más esetekben, ha a képviselő kevéssé
ismert, pláne, ha politikával nem foglalkozó bíró elé kerül, akkor talán a képviselőnek kellene
a mentelmi jogára való hivatkozást megtennie és erre a bíróság figyelmét felhívnia. Itt nem
igazán érzem a mentelmi jog megsértésének az esetét, hiszen a képviselő nem jelezte azt,
hogy képviselő, és mentelmi joggal rendelkezik.

Köszönöm szépen.

Elnöki zárszó

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm az elnök úrnak a körültekintő és számunkra
nagyon sok újdonságot tartalmazó előadását.

Szeretném pontosítani a dolgot: a mentelmi jog megsértése nem minden esetben a
bíróságok által történt, volt úgy, hogy a rendőrség sértette meg bizonyos ügyekben az érintett
képviselők mentelmi jogát.

A másik: most, az előadás során szembesültem egy olyan hibával, amit mi követtünk
el, mert nem minden esetben az elnök urat tájékoztattuk a mentelmi jog megsértéséről,
előfordult, hogy csak az eljáró bíróság elnökéhez fordultunk. Azt hiszem, ahhoz, hogy képben
legyen az elnök úr, minden körülmények között fel fogom hívni az adott bíróság elnökének a
figyelmét, de ezt egyúttal el fogom küldeni az elnök úrnak is, mint az Országos
Igazságszolgáltatási Tanács elnökének, hogy ebben a tekintetben képben legyen.

Még egy olyan körülményre szeretnék kitérni, ami a mentelmi jogok megsértése
kapcsán mutatkozott. Országgyűlési választások voltak. Több olyan büntetőeljárás volt,
amikor az eljárás a még nem képviselő állampolgár ellen indult. Az eljárás egy későbbi
szakaszában vált képviselővé a vádlott vagy gyanúsított, így a hatóság, nem ismerve a
választási eredményeket, az ügyet folytatva sértette meg a mentelmi jogot. Én is hajlamos
vagyok egy olyan fajta megfogalmazásra, hogy a képviselőknek is mindent meg kell tenniük,
hogy a mentelmi jog létére az eljáró hatóságok figyelmét felhívják. Ez nem egy egyéni ötlet.
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Hivatkozni szeretnék egy korábbi előadásra, amit még Géczi József Alajos elnök úr
szervezett, amelyben Kukorelli István alkotmányjogász arról nyilatkozott, hogy az
országgyűlési képviselőnek a mentelmi jogra való hivatkozás kötelezettsége, tehát nem az,
hogy jól felfogott érdekében meg kell tennie, hanem ez kötelessége, amit a büntetőeljárás
során meg kell tennie.

Belőlem még kikívánkozik, hogy problémát okozott a jogszabályunk, akkor, amikor
azt mondja, hogy kivéve a rágalmazási, becsületsértési ügyet. A mentelmi bizottságunk
21 éves gyakorlata az, hogy ezt a kritériumot nem vesszük figyelembe, gyakorlatilag
becsületsértési és rágalmazási ügyben azt javasoljuk az Országgyűlésnek, hogy tartsa fenn a
mentelmi jogot, ez a kialakult gyakorlat, és azt hiszem, nem is szerencsés ezen a gyakorlaton
változtatnunk. Ezt az előadást azért tartom nagyon fontosnak, el is fogom juttatni az
illetékeseknek, mert képviselőtársaim tudják, tudhatják, hogy alkotmányozási folyamat van,
az alkotmányozási folyamat egy része lesz az alkotmány elfogadása, és azt követően az
alkotmány felhatalmazása alapján számtalan jogterület újra szabályozásra kerül, így
nyilvánvalóan a képviselői jogállási törvényhez is hozzá kell nyúlni, és a mentelmi jogot is a
jelenleginél precízebben, jobban kell szabályoznunk. Nagyon fontos az, amit az elnök úr
mondott, és majd annak idején anyagot fogok kérni, mert a nemzetközi anyagok biztosan
nagyon komoly iránytűt jelenthetnek a magyar jogalkotás számára.

Nagyon szépen megköszönöm az elnök úr előadását.
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Jelenlévők! Amennyiben a jövőben a mentelmi bizottság

ülései nem zártak, szívesen látjuk önöket a bizottság ülésein.
Köszönöm a megjelenésüket, mai ülésünket berekesztem.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 55 perc)

Dr. Rubovszky György
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Gálné Videk Györgyi


