
A belügyminiszter 
142.701/1945 VI/1. B.M. számú 

körrendelete

az Ideiglenes Nemzetgyűlés tagjait 
megillető mentelmi jogról.

A Magyar Államrendőrség budapesti Főkapitányának, 
a vidéki Főkapitányság Vezetőjének és valamennyi 
városi és vármegyei főkapitányság és valamennyi 
városi és járási rendőrkapitányság vezetőjének.

S z é k h el y é n .

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés tagjaira volt országgyűlés 
tagjait megillető mentelmi jog védelme kiterjed. Ennek követ- 
keztében azért, amit az Ideiglenes Nemzetgyűlés tagja mint 

képviselő mond vagy tesz, csak az Ideiglenes Nemzetgyű
lés által vonható felelősségre. Ellene tehát e minőségben ta
núsított magatartása miatt büntető eljárás nem indítható. Oly 
cselekményért pedig, melyet nem képviselői minőségben követ el 
csakis az Ideiglenes Nemzetgyűlés előzetes engedélyével indít
ható eljárás.

Mentelmi jog védelme alatt álló személy ellen bűntett, 
vétség, vagy járásbíróság hatáskörébe tartozó kihágás elkövetése 
miatt büntető eljárást folytatni, őt terheltként kihallgatni 
vagy vele szemben bármilyen intézkedést tenni csak akkor szabad, 
ha mentelmi jogát az Ideiglenes Nemzetgyűlés felfüggesztette. Amen

nyiben tehát ily személy ellen büntető eljárás lefoIytatásá
nak szüksége felmerül vagy ismeretlen tettes ellen folyamatban 
lévő eljárás során alapos gyanúja forog fenn annak, hogy ily sze
mély a bűncselekmény elkövetőjenek tettes társa, vagy a bűncse
lekmény elkövetésének részese, stb. a büntető eljárást e személy 
ellen tovább folytatni nem lehet, hanem, az eljárást folytató 
rendőrhatóság székhelye szerint illetékes főállamügyész útján a 
mentelmi jog felfüggesztését kell az Ideiglenes Nemzetgyűléstől 
kérni.

Amennyiben pedig az eljárás tárgya rendőri büntető bíróság 
hatáskörébe tartozó kihágás, a mentelmi jog védelme alatt álló 
személy ellen sem eljárást indítani, sem a megindított eljárást 
folytatni a mentelmi jog felfüggesztése nélkül nem szabad, és 
ezirányú kérelem a törvényhatósági tiszti főügyész /: ügyész :/ 
útján terjesztendő az Ideiglenes Nemzetgyűlés elé.
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A felmentés megadása minden esetben csak az azt megadó 
Nemzetgyűlés tartamára hatályos, ezért a mentelmi jog védelmi 
alatt álló személy újabb megválasztása esetén az eljárás felfüg
gesztése mellett az újonnan összeülő Nemzetgyűléstől újabb fel
mentés kérendő.

Tettenérés esetén a mentelmi jog az Ideiglenes Nemzet
gyűlés tagjait nem védi és ily esetben előzetes letartóztatásuk 
elrendelhető, illetve ennek foganatosításáig őrizetbe vehetők.

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés tagja tanúként kihallgat
ható, azonban a meg nem jelenés vagy a tanuságtétel megtagadá
sának következményei vele szemben csak mentelmi jogának a fen
tiek szerint történt felfüggesztése után alkalmazhatok.

Amennyiben az Ideiglenes Nemzetgyűlés valamely tagját 
jelen körrendelet közzététele előtt a tettenérés esetet kivé
ve, mentelmi jogának felfüggesztése nélkül előzetes letartóz
tatásba, vagy őrizetbe helyezték volna, azonnal szabadon bocsá- 
tandó.

Budapest, 1945. augusztus 16.

A miniszter rendeletéből:

dr. Szebenyi Endre s.k.

miniszteri tanácsos 

A kiadmány hiteléül:

r.s.h.tiszt. 
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