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dr. Tiba István országgyűlési képviselő mentelmi ügyébe n

Az Országgyűlés dr . Tiba István országgyű lési képviselő mentelmi jogát a legfőbb ügyész

KF. 779/2013/1-II . számú megkeresésével érintett ügyben felfüggeszti .

INDOKOLÁS

A Mentelmi bizottság az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 77 . § (1 )

bekezdése, valamint az egyes házszabályi rendelkezések 130. § (5) bekezdés b) pontja és a 87 .

§ (1) bekezdése alapján a fenti — indokolással ellátott — határozati javaslatot nyújtja be a z

Országgyűlésnek .

A legfőbb ügyész KF . 779/2013/1-II . számú megkeresésében indítványozta dr. Tiba István

országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését közúti baleset gondatlan okozása

vétségének megalapozott gyanúja miatt .

E szerint : dr. Tiba István 2012. április 28-án délután kerékpárral közlekedett Balmazújváro s

belterületén. Figyelmetlensége miatt nem észlelte kellő időben a szintén kerékpáron közlekedő

Katona Imréné sértett kanyarodási szándékát, így nekiütközött a sértett kerékpárjának . Sértett

nyolc napon túl gyógyuló, törési sérülést szenvedett . Dr. Tiba István fenti magatartásával

megszegte a KRESZ 3. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakat .
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A Mentelmi bizottság az ügyet a 2013 . március 19-i ülésén tárgyalta .

Az ülésen megjelent dr . Tiba István képviselő a balesetért nagyobbrészt való felel ősségét

elismerve megjegyezte, hogy a sértett nem jelezte kanyarodási szándékát . Kérte azt, hogy a

bizottság mentelmi joga felfüggesztésére vonatkozó indítványt terjesszen el ő , illetve az

Országgyűlés ilyen határozatot hozzon ügyében .

A Mentelmi bizottság közvádas ügyekben követett töretlennek mondható gyakorlata az, hog y

a mentelmi jog felfüggesztését javasolja az Országgy űlésnek, mivel ez szolgálja tekintélyének

megóvását és az érintett képvisel ő érdeke is az, hogy az ügy az erre hivatot t

igazságszolgáltatási szervek el őtti eljárásban tisztázódjék .

Mindezekre tekintettel a bizottság egyhangú, 6 igen szavazattal azt javasolja a z

Országgyűlésnek, hogy

dr. Tiba István országgyű lési képviselő

mentelmi jogát az adott ügyben függessze fe l

Előadó : dr. Varga István

Budapest, 2013 . március 21 .

Dr. Rubovszky György
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