
. •

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése alapján az „Egyes törvények mentelmi jogra vonatkozó
rendelkezéseinek módosításáról" szóló T/239. számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 4 . § (2) bekezdésének a következő módosítását javasoljuk :

„4. § (2) A Kjty . 5 . § (1)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek :

(1) A képviselőt csak bűncselekmény elkövetésének tettenérésekor lehet őrizetbe venni
vagy vele szemben más, szabadságelvonással járó kényszerintézkedést alkalmazni, és
ellene csak az Országgyűlés előzetes hozzájárulásával lehet büntetőeljárást, valamint
szabálysértési eljárást indítani vagy folytatni .
[(2) A mentelmi jog abban az esetben sem akadálya az (1) bekezdésben meg nem
jelölt - így különösen közlekedési hatósági és rendészeti - eljárásokban
intézkedések elrendelésének és foganatosításának, ha az országgyűlési
képviselővel szemben bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésének gyanúja
áll fenn.]
[(3)j (2) A mentelmi jog nem jelenti akadályát az országgyűlési képviselők
felelősségre vonásának a Magyar Köztársaság által elismert joghatósággal rendelkező
nemzetközi bíróság előtt, az annak joghatósága alá tartozó büntetőjogilag üldözendő
cselekmény miatt."

Indokolás

Véleményünk szerint a hatályos törvény módosítása felesleges, hiszen az ma is megfelelő
módon szabályozza az országgyűlési képviselők légzésminta-adásának feltételeit, azaz
egyetlen országgyűlési képviselő sem tagadhatja meg a rendőrségi alkoholszondás ellenőrzést
a mentelmi jogára hivatkozva . Indokolásunk további részében a Mentelmi,
összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság 2005 . május 10-én egyhangú szavazással
elfogadott állásfoglalását szeretnénk szó szerint idézni .
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Módosító javaslat



Állásfoglalás

a képviselői légzésminta-adás (rendőrségi alkoholszondás ellenőrzés) tárgyában

„A Mentelmi bizottság az Országgyűlés tekintélye megóvásának érdekében azt javasolja az
országgyűlési képviselőknek, hogy a közlekedésrendészeti intézkedések során az
alkoholszondás légzésminta-adásnak vessék magukat alá. Az eljárás azonban nem járhat a
képviselői tevékenység akadályozásával.
A Mentelmi bizottság felkéri a parlamenti frakciók vezetőit, hogy amennyiben adott
képviselő mégis megtagadja az együttműködést, akkor vele szemben érvényesítsék
frakciószabályzatukban foglalt, az etikai normák betartására vonatkozó szankciókat .

A Mentelmi bizottság felkéri az Országgyűlés elnökét, hogy a Magyar Parlament etikai
kódexének kidolgozása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. "

Indokolás

Az országgyűlési képviselők mentelmi jogát az Alkotmány konstituálja. (Alk. 20. § (3)
bekezdés.) A szabályozást az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990 . évi LV .
törvény 4-7. §-ai tartalmazzák .
Célja: a képviselő függetlenségének biztosítása, hogy - a tettenéréskor történő őrizetbe vételen
kívül - csak az Országgyűlés előzetes hozzájárulásával lehet ellene büntető, valamint
szabálysértési eljárást indítani, vagy folytatni, továbbá büntetőeljárásjogi kényszerintézkedést
alkalmazni .
A mentelmi jog a képviselő függetlenségét, képviselői tevékenységének zavartalanságát
hivatott tehát biztosítani, amikor az Országgyűlés előzetes hozzájárulását írja elő . Adott
büntető, szabálysértési mentelmi ügy vagy büntetőeljárásjogi kényszerintézkedés tárgyában az
Országgyűlés a plenáris ülésén dönt ; a mentelmi jog felfüggesztéséhez, a kényszerintézkedés
alkalmazásának engedélyezéséhez a jelenlevő képviselők 2/3-ának igen szavazata szükséges .
A mentelmi jog címzettje az országgyűlési képviselő, de az e feletti rendelkezési jog nem őt,
hanem az Országgyűlést illeti meg, hiszen a képviselő mentelmi jogáról - a szabálysértési
eljárás kivételével - nem mondhat le .

A Mentelmi bizottság a jogintézmény alapvető rendeltetése és az országgyűlési képviselői
mentelmi jog szabályainak beható logikai és rendszertani elemzése alapján megállapította,
hogy a Legfelsőbb Bíróság Bűntető Kollégiumának 2003 . november 27-i álláspontjának a
következő részei irányadóak az országgyűlési képviselőkre is :
A mentelmi szabályok nemcsak a szabálysértési törvényben, vagy a büntetőeljárási törvényben
kifejezetten felsorolt kényszerintézkedések alkalmazását, hanem bármilyen más
kényszercselekmény alkalmazását kizárják, amelynek a foganatosítása a továbbiakban azt
eredményezhetné, hogy a mentelmi jogot élvező személy ellen szabálysértési, vagy
büntetőeljárás induljon, illetve a szabálysértési vagy büntetőeljárásban ellene felhasználható
bizonyíték keletkezhessen. Az ilyen kényszercselekmény alkalmazásának megengedése
gyakorlatilag meghiúsítaná a mentelmi jog érvényesülését . . . azt kiüresítené. Mindebből az is
következik a magasabb jogelvre való tekintettel, hogy más típusú eljárásokban, így például
szabálysértési, rendőrhatósági eljárásban sem lehet a képviselővel szemben az Országgyűlés
hozzájárulása nélkül kényszerintézkedést alkalmazni .



Az alkoholszondás légzésminta- vétel semmilyen értelemben sem számit
kényszerintézkedésnek, ezért ennek foganatosításához nem kell az Országgyűlés előzetes
jóváhagyása Ennek megtagadása a képviselő részéről jogtalan és felveti az érintett fegyelmi
felelősségét A vonatkozó jogi házszabályi rendelkezések hiányában most csak az egyes
frakció szabályzatokban előirt szankciók alkalmazhatóak
A Mentelmi bizottság felhívja a képviselőket tehát arra, hogy légzésminta-adásnak vessék
magukat alá mivel ez nem kényszerintézkedés, tehát a mentelmi jog alkalmazhatóságának
lehetősége fel sem merülhet . Ez azonban nem járhat a képviselő és más mentelmi joggal
rendelkező személy, illetve az Országgyűlés, a bíróság, az ügyészség és más mentelmi joggal
védett testület zaklatásával . Nem minősül azonban kényszerintézkedésnek, hogyha a mentelmi
jogára hivatkozó, nyilvánvalóan ittas képviselőt az eljáró hatóság meggátolja abban, hogy
útját folytatva másokat veszélyeztessen. A mentelmi jog megsértésének jelzése a képviselő
részéről a törvény által szabályozott, mint ahogy az eljáró hatóságnak is módjában áll
felettesei útján jelezni, amennyiben véleménye szerint az érintett képviselő kellő jogalap
hiányában akadályozza az eljáró hatóság munkáját . Konkrét esetben ez azt is jelentheti : a
képviselő az eljáró szervnek már a helyszínen is jelezheti, hogy szerinte mentelmi jogát
megsértették .
A Mentelmi bizottság szorgalmazza azt, hogy az országgyűlési képviselőkre vonatkozó
fegyelmi szabályzat kidolgozása érdekében mielőbb kezdődjék el a szakértői munka, majd az
ennek alapján összeállításra kerülő egységes fegyelmi szabályzatot az Országgyűlés fogadja
el. Ennek érvényesülését az Országgyűlés elnökének felügyelete alatt működő etikai bizottság
láthatná el . Amennyiben új bizottság felállítását a Parlament nem látja szükségesnek, lehetne
ez a Mentelmi bizottság, mint paritásos bizottság .
A Mentelmi bizottság üdvözli a parlamenti frakciók azon törekvését, az egységes parlamenti
fegyelmi szabályzat kidolgozásáig, elfogadásáig, hogy a saját szabályozáskörükben
érvényesítsék a képviselőkre vonatkozó etikai normák betartását.

Budapest, 2006 . június 26 .

D epássy Róbert
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