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Tárgy: A Nemzetgyűlés tagjait meg- 
illető mentelmi jog.

A MAGYAR ÁLLAMRENDŐRSÉG BUDAPESTI ÉS VIDÉKI FŐKAPITÁNYSÁGA, 
VALAMENNYI VÁRMEGYEI ÉS VÁROSI FŐKAPITÁNYSÁGA, JÁRÁSI ÉS

VÁROSI KAPITÁNYSÁGA VEZETŐJÉNEK,

S z é k h e l y é n .

A Rendőrségi Közlöny 1945. évi szeptember hó 1-i, 1. számában 
megjelent 142.701/1945.Vl/1..B.M.sz. körrendeletemben felhívtam Cím 
figyelmét arra, hogy az Ideiglenes Nemzetgyűlés tagjaira a volt or
szággyűlés tagjait megillető mentelmi jog védelme kiterjed.

E rendelkezésem ellenére is előfordult, hogy az alárendelt 
rendőrhatóságok és szervek az Ideiglenes Nemzetgyűlés tagjainak men
telmi jogát megsértették.

Az államhatalom gyakorlásának ideiglenes rendezéséről szó
ló 1945. évi XI.t.c. 2. §./1/bekezdése akként rendelkezik,hogy " a Nem
zetgyűlés tagjai részére ugyanazt a mentelmi jogot biztosítja, mint 
aminőben az országgyűlés tagjai részesültek ".

Ehhez képest nyomatékosan újból felhívom figyelmét a követ
kezőkre:

Azért, amit a Nemzetgyűlés tagja mint képviselő mond vagy 
tesz, csak a Nemzetgyűlés által vonható felelősségre. Ellene tehát ily 
minőségében tanúsított magatartása miatt büntető eljárás nem indít
ható. Oly cselekményeit pedig, amelyet nem képviselői minőségben kö
vet el, csakis a Nemzetgyűlés" előzetes engedélyével indítható eljárás. 
A mentelmi jog védelme alatt álló személy ellen bűntett, vétség vagy 
járásbíróság hatáskörébe tartozó kihágás elkövetése miatt büntetőel
járást folytatni, őt terheltként kihallgatni, vagy vele szemben bármi
lyen intézkedést tenni csak akkor szabad, ha mentelmi jogát a Nemzet
gyűlés felfüggesztette, Amennyiben tehát a Nemzetgyűlés tagja ellen 
büntetőeljárás lefolytatásának szüksége merül fel, vagy ismeretlen 
tettes ellen folyamatban lévő eljárás során alapos gyanú forog fenn 
arra, hogy íly személy a bűncselekmény elkövetőjének tettestársa, vagy 
a bűncselekmény elkövetésének részese stb., a bűntető eljárást ellene 
tovább folytatni nem lehet, hanem a felejelentést, esetleg az iratokat 
az illetékes államügyészséghez /:népügyészséghez:/ kell megküldeni; 
államügyészség /:népügyészség:/ az illetékes főállamügyész /:népfő- 
ügyész:/ útján kéri a Nemzetgyűléstől a mentelmi jog felfüggesztését.

Ha pedig az eljárás tárgya rendőri büntetőbíróság hatasköré
be tartozó kihágás, a mentelmi jog védelme alatt álló személy ellen a 
mentelmi jog felfüggesztése nélkül sem eljárást indítani, sem a meg-
indított eljárást folytatni nem szabad. Ebben az esetben a mentelmi 
jog felfüggesztése iránti kérelem a törvényhatósági tiszti főügyész 
/ügyész/ utján terjesztendő a Nemzetgyűlés elé.

A felmentés megadása minden esetben csak az azt megadó Nem
zetgyűlés tartamára hatályos, ezért a mentelmi jog védelme alatt álló 
személy újabb megválasztása esetén az eljárás felfüggesztése mellett 
az újonnan összeülő Nemzetgyűlést 1 újabb felmentést kell kérni. Tet
tenérés esetén a mentelmi jog nem védi a Nemzetgyűlés tagjait sem és
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 - 2 -esetben
ebben az előzetes letartóztatásuk elrendelhető, illetve annak fogana
tosításáig őrizetbe is vehetők.

A Nemzetgyűlés tagja tanúként megidézhető és kihallgatható,
azonban a meg nem jelenés vagy a tanúságtétel megtagadásának következ- 
ményeire nem figyelmeztethető és e következmények vele szemben csak 
mentelmi jogának felfüggesztése után alkalmazhatók,
 Nyomatékosan felhívom Címet arra, hogy ezeket a rendelkezése-
ket a legpontosabban tartsa be és az alárendelt hatóságokat és szerve- 
ket pontos betartásukra utasítsa. Abban az esetben, ha a rendőri ható
ságok és szervek a Nemzetgyűlés tagjainak mentelmi jogát a jövőben
sértenék, velük szemben már az első esetben a legnagyobb szigorral fo
gok eljárni.-

B u d a p e s t, 1946. évi február hó 14. napján.
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dr. Szebenyi Endre s.k. 
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