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határozati javaslata

Dr. Salamon László országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

A Magyar Köztársaság Országgyülése dr . Salamon László országgyűlési képviselő mentelmi

jogát a Legfőbb Ügyész Helyettese TKJ . 4645/2006/1 . számú megkeresésével érintett ügyben

nem függeszti fel .

INDOKOLÁS

A Mentelmi bizottság az országgyülési képviselők jogállásáról szóló 1990 . évi LV. törvény 5 .

§ (5) bekezdése, valamint a Házszabály 130 . § (5) bekezdés b . pontja és a 87. § (3) bekezdése

alapján a fenti - indokolással ellátott - határozati javaslatot nyújtja be az Országgyűlésnek .

A Legfőbb Ügyész Helyettese TKJ . 4645/2006/1 szám alatti 2006 . augusztus 8-án kelt

megkeresésében indítványozta dr. Salamon László országgyűlési képviselő mentelmi jogának

felfüggesztését sebességkorlátozás jelentős túllépése szabálysértés miatt .

A Mentelmi bizottság azonban az ügyben először dr . Salamon László képviselő úr mentelmi

joga megsértésére vonatkozó bejelentését tárgyalta 2006 . július 17-én. Eszerint: gyorshajtás

miatt az eljáró BRFK XI. ker. Rendőrkapitányság, mint I. fokú szabálysértési hatóság úgy

szabott ki vele szemben 30.000.-Ft-os pénzbírságot és tiltotta el 4 hónap időtartamra a

járművezetéstől, hogy nem terjesztettek elő javaslatot a Legfőbb Ügyésznek arra, hogy

indítványozza a mentelmi jog felfüggesztését az Országgyűlésnek .

A bizottság egyhangúlag megállapította a mentelmi jog megsértését, és erről az Országgyülés

elnökét tájékoztatta, aki az országos fókapitányhoz és a legfőbb ügyész helyetteséhez fordult,

kérve a mentelmi eljárás törvényes lefolytatását a kiszabott bírság egyidejű törlésével .

A 2006. augusztus 4-i válaszában főkapitány úr elismerte, hogy előadói figyelmetlenség miatt

a képviselői mentesség nem került vizsgálatra, illetve az ezzel kapcsolatos eljárási

cselekmények nem kerültek foganatosításra . Tájékoztatójában kitért arra is, hogy az ügyben
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hozott határozat hatályon kívül helyezésre, az eljárás felfüggesztésre került. A mentelmi jogra

tekintettel az iratok felterjesztésre kerültek a legfőbb ügyészségre .

A legfőbb ügyész helyettese ez alapján 2006. augusztus 8-án indítványozta a mentelmi jog

felfüggesztését a következő tényállás szerint : , Dr. Salamon László 2006. május 20-án M óra

45 perckor Berettyóújfaluban, a Királyhágó úton 58 km/h sebességgel vezette a JKK-783

forgalmi rendszámú személygépkocsit a megengedett 30 km/h sebesség helyett. A cselekmény

elkövetését sebességmérő készülék rögzítette, a felvételeket a rendőrhatóság a szabálysértési

feljelentéshez mellékelte .

A helyszínen intézkedő rendőrök dr . Salamon Lászlót igazoltatták, amelynek során

megállapították, hogy nevezett - aki a szabálysértés tényét elismerte - országgyűlési

képviselő" .

A Mentelmi bizottság mindezek után az ügyet érdemben a 2006 . szeptember 19-i ülésén

tárgyalta. Az ülésen dr. Salamon László nem jelent meg, de tájékoztatta a bizottságot arról,

hogy a szabálysértési ügyben mentelmi jogáról nem kíván lemondani . Ennek okaként azt

jelölte meg, hogy a gyorshajtást a helyszínen intézkedő rendőrök előtt elismerte, ők kirótták

rá a bírságot, ezt elfogadta, egy csekket akartak átadni neki, amikor kiderült, hogy

országgyülési képviselő . Az intézkedő rendőrök azt mondták, hogy így teljesen más a helyzet

és nekik kötelességük feljelenteni . Azt sérelmezi tehát képviselő úr, hogy az ügyet nem a

helyszínen zárták le, hanem azt feljelentéssel továbbvitték, holott a szabálysértést ő itt

elismerte és a kiszabott bírságot is elfogadta, csekken befizette volna .

A Mentelmi bizottság arra tekintettel, hogy a képviselő úr a helyszínen a helyszíni bírságra

fizetési hajlandóságot mutatott, ezt azonban az eljáró szerv - éppen a miatt, mert némi zavar

van a szabálysértési eljárás, vagyis a konkrét intézkedések körül - elhárította, ezért azt

javasolja az Országgyűlésnek, 4 felfüggesztés és 5 tartózkodó szavazattal, hogy

dr. Salamon László országgyűlési képviselő

mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fel

Előadó : dr. Géczi József Alajos

Budapest, 2006 . október 4 .
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