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Ferenczi Gábor országgyűlési képvisel ő mentelmi ügyébe n

Az Országgyű lés Ferenczi Gábor országgyű lési képviselő mentelmi jogát a legfőbb ügyész

KF.3515/2013/2-I .számú megkeresésével érintett ügyben felfüggeszti .

INDOKOLÁS

A Mentelmi bizottság az Országgyűlésrő l 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 az

Országgyű lésnek .

A legfőbb ügyész KF.3515/2013/2-I számú átiratában indítványozta Ferenczi Gábor

országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfúggesztését halálos közúti baleset gondatla n

okozásának vétsége megalapozott gyanúja miatt.

Az indítvány szerint: Ferenczi Gábor 2013 . május 21-én 7 óra 20 perckor Ajka belterületé n

gépkocsijával elütött egy 93 esztendős asszonyt, aki 15 perccel később a baleset következtében a

mentőautóban elhalálozott. A sértett szándéka az úttesten való átkelést illetően egyértelműen

felismerhető volt . Ferenczi Gábor ennek ellenére nem kezdett lassító fékezésbe, hanem akko r

vészfékezett, amikor a lecsökkent távolság miatt a balesetet elkerülni már nem tudta .
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A Mentelmi bizottság az ügyet 2013 . október 8-ai ülésén tárgyalta .

Az ülésen megjelent Ferenczi Gábor az ügy körülményeit ismertetve elmondta, hogy a balese t

helyszínén gyalogátkelő nem volt, továbbá nem lépte túl a megengedett 50 km/h sebességet .

Fékezett, de nem tudott megállni, álláspontja szerint a balesetet nem lehetett elkerülni .

Kérte mentelmi jogának felfüggesztését .

A Mentelmi bizottság közvádas ügyekben követett töretlen gyakorlata az, hogy a mentelmi jog

felfüggesztését javasolja az Országgyű lésnek, mivel ez szolgálja tekintélyének megóvását és az

érintett képviselő érdeke is az, hogy az ügy az erre hivatott igazságszolgáltatási szervek el ő tti

eljárásban tisztázódjék .

Mindezek alapján a Mentelmi bizottság egyhangú szavazattal azt javasolja az Országgy ű lésnek,

hogy

Ferenczi Gábor országgy ű lési képviselő

mentelmi jogát az adott ügyben függessze fe l
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