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A Házszabály 94. (l bekezdése és 102. (1) bekezdése alapján az egyes tővények

mentelmi jogra vóhatko ó rmdelkezéseinek módosításáról szóló T/239. számú

tórvényjavaslathoz a-következ s.

mödosftó

	

fa vas.lat~r.t

A Javaslat 4. §-a (2) bekezdésének az aiábbi módositását javasolöm :

(2) A, Kjty. 5. (1)-(3) bekezdései helyébe a következó rendelkezések épnek:
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alkalrnazris_ A képvi.se1Pt rsak bincselektnény elkóveté ánek tettenérésekor lehetfeltartbztatrii,

tettenérésekor lehet $rizetbe vermi vagy vele szemben ' más, szabadsagelvonással járó
kényszerintézkedést alkalmazni; és ellene csak az Orszaggy .és eldzeaes hozzájárulásával
lehet büntetoe1 órást, valamk[t szabálysértési eljárást indIt

yi
ani vagy folytatni.]

(2) Az(1)bekezdésbenteegjelnltmentessé nem vnr~axknk a rendó
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• t á	A mentehiti jog abban az
esetben sem akadálya az. (1) bekezdésben meg nem jelölt - így l .őnöseu közlekedési
hatósági és rendészeti _ eljárásokban intézkedések elrendelésének és fogaaatasitásáhak,
ha az országgyűlési képvisel l szemben bíncselekmény vagy szabálysértés
elkövetésének gyanúja áll fenn.]
(3) A mentelmi jog nem jelente akadályát az ország~ képviselők fellelősségte vonásának a
Magyar Köztársaság által elismert joghatásággal rende]J z6 nemzetkőzi bfr6ság előtt : az annak
joghatósága alá tartozó büntetőjogig üllőzendő cselekm&ny miatt ."
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kényszerntézkedést alkalmazni- (A képviselőt csak bűncselekmény elkövetésének
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A képviselői mentelmi jogon beűíl a sérthetetlenségre vonatkozó jelenleg;; 5.§ (1) bekezdése a
törvény hatálybalépése óta változatlan formában létezik Az azóta eltelt misfél év't'ized alatt
megszületett a rend&ségról szóld 1994. évi X3=. tvrwény, a szabályséf Bekrál szóló 1999- évi
1= törvény, valamint a 2003-haza, hatályba lépett, a büntetóeljsasásról 5z1ó1ó 1998- évi XIX
törvény. í'v ind a szabálysértési törtvény, mind a büntetőeljárási törvény önállóan határozza meg az
egyes eljárásokban alkalma.2há.to kényszerintézkedéseket.

A szabálysértési tóatvény szerintii kényszexín .tézkedéselt: a feltartóztatás és az elóállitás ;, a
szabálysértési őrizet; az elővezetés ; a ruházat, csomag' és jármú átvizsgálása .; a lefoglalás ; es a
réndbírság.

A büntetoeljárási törvény szerinti kényszeúntezkedésc}s az óúzetbe vétel; az :élőzetes .
letartóztatás; a lakhelyelhagyási tilolómn és a házi. őrizet; az ideiglenes kényszergyógykezelés ; az úti
okmány elvétele; az óvadék; a& házkutatás, a motozás és a lefoglalás ; a szájmítástechnikai rendsze*
ligán rögzített adatok megőrzéséree kötelezís; a zár, alá vcttl és a biztosítási intézkedés; valamint az
eljárás rendjének biztosítása (ezer ; belül- rendbírság, elővezetés, testi kényszer al a1 agása) . .

A felsorolás alapján is látható ; hogy a szabálysértésii eljárás és a büntetőeljárás,
kényszesxntézkedései közőzt nem téljen áz tfedés> a kényszerintézkedések keverednek,. .sőt

. a
szabályozás egyes elemei az úgynevezett, kényszernő észkőzök, kategóriájára is kiterjednek, mely
szerepét és alkalmazását tclóntvé is .más kategöi:Ut jelent- A képviselek jogállásórái szóló törvény
hatályos szövege a kényszerintézkédések kapesán kizárólag a büntetóeljárasban alkalmazhatóakat
tilalmazza a mente-lm; joggal .xénde3kezó képvisrlrsk esetében. Mcgallapíthatá, hogy a - hatályős
szabályozásbort az alk$lmazás ú1almá nem terjed ki a szabálysértési eljárásban lehetséges
feltartóztatás, el©á1" vágy 'szabálysértési őrizet eseteire . Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy a
mentehitii jognak a kényszerintézkedések tcljcs körére kell vonatkoznia, ezért a szövegben jelenleg
is szesepló és a büntetőeljárásban alkalmazott őrizetbe vétel mellett indokolt nevesíteni, a
szabálysértések során alkalrm-ható feltartóztatás és előállítás eszközét is .

Az 1994-ben megszületett rendőrségi törvény részletesen is tatfaluzza azokat a kényszernő
eszközöket (testi kényszer: bilincs, vegyi eszköz . . .), amelyeket a rendőrség eljárása során
alkalmazhat A ment?lrr jogra vonatkozó szabályozás teljes körűvé és egyéstelmúvé tétele
indokolja, hagy a tilalozri ezekre az., eszkö7 ikre is kiterjedjen, konkrét utalással nevesítve azokat .

Indokolt ugyanakkor áttekinteni a rendőrségi torvényben ugyancsak meghatározott rendári
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 soránn a hatósággal egyúttmúködjön .

A módosítás legfontosabb eleme annak biztosítása, hogy a képviselők adnentelmi jogukra~
hivatkozva ne tudják ellehetetleníteni annak megallapxtását, hogy játmúvi.5d&el szeszes italtól vagy
a vezetése hátrányosan ható szelttől befolyásolt állapotban közlekedtek illetve esetlegesen érzel
ősized; ggésben balesetet okoztak. Az együtápnű"dés megtagadása miatt bekóvctkezó időmnúus

ebben az esetbeli olyan tényeze, mely szükségessé teszi, hagy a rentelmi jog ne'válhasson a
visszaélés eszközévé, hiszen az ittasság ~ a vezetésre bítrányosan ható szertől befolyásolt
állapot utólag nem bizonyithat5, így nem bizonyítható annak közrehatása sem.
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A rendőrségi törvényben szabályozott intézkedések között szerepeil az ügynevezett
Irő Ickedésraextd~eú . m6rkedés Ennek alapján az intézkedő rendőr a kíc 2úti forgalmat
irányíthatja, a közlekedési szabályok megtartását, a közlekedés szabályszerűségét (akrnányok,
járműbirtoklás, nuajdonas-használó személyazonossága, tnúszaki-k~+edésbiztonsági állapot)
ellenőrizheti, indokolt esetben a vezetői ~yt vagy a jármú-okmányokat elveheti, a
forgalomban való további részvételt megtilthatja,szabálptalauul elhelyezett játxxia~ elszállíttathat
vagy kerékbilincset :aIka nazhat. Az intézkedés során a jármű vezetőjét a rendszeresített eszközzel
légzésminta, ha nála . A vezetési képességére hátrányosan lxató szer befolyása vagy
alkoholfogyasztás miatt búncselékméay vagy szaisályséxtés elkóvetéséxxek ftanüja merül fel, az
egészségügyi~ szolgálat igénybevételével vér-, vizelet- és műtétrielt nem minősülő mádon egyéb
minta adására kötelezheti.

Ha a képviselfs menteital jogara hivatkozva nem hajlandó á fenti intézkedés soránn a hatóság
képviselőjével együttműkéidni és az intézkedésnek magát, - JÁvctni emlék kik yszetdtés ére a
:képviselővel szemben. nincs máét és tőrvéxxyes Iehetöség. .A módosítás arra tesz javasiatot, .ho az
említett intézkedés ~aákozásában a képviselőnek - há. az eljáró -hatóság képviselője indnkoltriak
tartja á vele szembenit intézkcdcst - ne legyen MI6C1ja rnentéltai jogára himtkc,2" megtagadni.azt

Se my sem indokolja, hogy akar az igatoltatás akar a közlekedésrendészeti intézkcdc5 esetéhén a
mentelmi~ jog érvényesüljűn, hiszen elvárható a képviselőtót, hogy személyazonosságának és
ménteségének igazolását megtegye (ez egyben saját érdeké, is) ; másrészt a közbiztonság 'és a
közlekedésbiztonság érvényesülése aurapontjából, . elvé° ható, hogy a, kóztekedésben a
já=cWezetésse a& ú~ állápotban, magfelelő . gépjí=úvcl és á közlekedési szabályok
beta*tásaval vegyen részt, illetőleg ezt szükség esetén ;ígazoXja.

Budapest, 2006 . június 26,
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