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Meggyes Tamás országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

A Magyar Köztársaság Országgyűlése Meggyes Tamás országgyűlési képviselő mentelmi

jogát a Legfőbb Ügyész Helyettese TKJ 5462/2006 számú megkeresésével érintett ügyben

felfüggeszti .

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 az Országgyűlés Elnökéhez intézett TKJ 5462/2006 . számú

átiratában indítványozta Meggyes Tamás országgyülési képviselő mentelmi jogának

felfüggesztését sebességkorlátozás jelentős túllépése szabálysértés miatt.

Az indítvány szerint : „Meggyes Tamás országgyűlési képviselő 2006 . június 22-én a 82. sz.

főút 22-23 kin szelvényében, lakott területen kívüli vasúti átjárónál a megengedett 40 km/óra

sebesség helyett 85 km/óra sebességgel közlekedett személygépkocsival . A sebességtúllépést,

aforgalmat ellenőrző rendőrök LTI Laser típusú mérőműszerrel rögzítették, Meggyes Tamást

a helyszínen megállították, s az ott felvett jegyzőkönyv szerint - bár azt nem írta alá - a

szabálysértést elismerte ".



A jogállási törvény szerint a képviselő szabálysértési ügyben mentelmi jogáról lemondhat . A

hatóság ezzel kapcsolatosan nyilatkozattételre kérte . Erre nem válaszolt, később sem tett

mentelmi jogáról lemondó nyilatkozatot, ezért a Mentelmi bizottság az ügyet a 2006 . október

10-i ülésén megtárgyalta:

Gyorshajtás miatti közlekedési szabálysértési ügyek viszonylag ritkán kerülnek a bizottság,

illetve az Országgyűlés plénuma elé az ismertetett jogi lehetőség következtében, mivel a

képviselők vagy a helyszínen, vagy később a hatóság megkeresésére általában lemondanak a

mentelmi jogukról . A bizottság a mentelmi jog felfüggesztését javasolja, mivel ez szolgálja

az Országgyűlés tekintélyének megóvását és az érintett képviselő érdeke is egyértelműen ezt

kívánja, továbbá az ügyben a hatósági eljárás teljes mértékben szabályosan, a legkisebb

zavaró körülmény, bizonytalanság nélkül zajlott le .

Mindezek alapján a Mentelmi bizottság 6 igen és 4 tartózkodás szavazattal azt javasolja az

Országgyűlésnek, hogy

Meggyes Tamás országgyűlési képviselő

mentelmi jogát az adott ügyben függessze fel

Előadó : dr. Géczi József Alajos

Budapest, 2006 . október 12 .
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