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Országgyűlés Mentelmi bizottság

országgyűlési határozati javaslat
kezdeményezés e

Kövér László ,
az Országgyűlés elnöke részére
Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014. (II . 24 .) OGY határozat
80.§ (1) bekezdése alapján „Burány Sándor országgy űlési képviselő mentelmi
ügyében” címmel a mellékelt országgy űlési határozati javaslatot kíváno m
benyújtani .

Budapest, 2018 . július 2.

Tisztelettel:
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Országgy űlési határozati javaslat
Az Országgyűlés
. . ./2018 . ( ) OGY
határozat a
Burány Sándor országgyűlési képviselő mentelmi ügyébe n
Az Országgyűlés Burány Sándor országgy űlési képviselő mentelmi jogát a legfőbb
ügyész KSB .671/2o18/3-I . számú megkeresésével érintett ügyben felfüggeszti .
INDOKOLÁS
A Mentelmi bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014 . (II . 24.)
OGY határozat 146 . § (5) bekezdés b) pontja alapján a fenti — indokolással ellátott —
határozati javaslatot nyújtja be az Országgy űlésnek .
A legfőbb ügyész KSB .671/2o18/3-I . számú megkeresésében indítványozta Burány
Sándor országgyűlési képvisel ő mentelmi jogának felfüggesztését ittas állapotba n
elkövetett járművezetés vétségének megalapozott gyanúja miatt .

Az indítvány szerint : A Budapest IX. kerület Határ úton
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2018 .

január 19 napján

órától fokozott közlekedésrendészeti ellen őrzést tartott a Budapesti Rendőr-

fő kapitányság Rendészeti Szervek Közlekedésrendészeti Főosztály
Forgalomfelügyeleti és Biztosítási Osztály Járőrszolgálati Alosztálya . Ennek során
ellenőrzés alá vonták a Burány Sándor országgy ű lési képviselő által vezetett
gépjárművet. Burány Sándor elismerte, hogy a gépjárm űvezetés el őtt alkohol t
fogyasztott, az alkalmazott légalkoholmér ő eszköz szerint szervezetében 22 óra 13
perckor 0,26 mg/l légalkoholérték előidézésére alkalmas, szeszes ital fogyasztásából
származó alkohol volt, így enyhe fokú alkoholos befolyásoltság alatt vezette a
gépjárm űvet.
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A leírt cselekmény Burány Sándor országgy űlési képviselő vonatkozásában a
Btk. 236.§-ának (1) bekezdésébe ütköző ittas állapotban elkövetett járm űvezetés
vétsége megalapozott gyanúja megállapítására alkalmas.

A Mentelmi bizottság az ügyet a 2018 . július 2-i ülésén tárgyalta .
Az ülésen megjelent Burány Sándor képvisel ő elmondta, hogy tettéért vállalja a
felelősséget, kérte, hogy a bizottság mentelmi joga felfüggesztésére vonatkoz ó
javaslatot terjesszen el ő , illetve, hogy ügyében az Országgyűlés a mentelmi jogát
felfüggesztő határozatot hozzon.
A Mentelmi bizottság közvádas ügyekben követett töretlen gyakorlata a mentelmi jo g
felfüggesztésére vonatkozó javaslat, mivel ez szolgálja az Országgy űlés tekintélyének
megóvását és az érintett képvisel ő érdeke is az, hogy az ügy az erre hivatot t
igazságszolgáltatási szervek előtti eljárással záruljon le.
Mindezekre tekintettel a bizottság egyhangú, 5 igen szavazattal azt javasolja a z
Országgyűlésnek, hogy
Burány Sándor országgy űlési képviselő
mentelmi jogát az adott ügyben függessze fel.
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