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Kovács Béla mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem  

Az Európai Parlament 2015. október 14-i határozata a Kovács Béla mentelmi jogának 

felfüggesztésére irányuló kérelemről (2014/2044(IMM)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Magyarország legfőbb ügyésze, Dr. Polt Péter által 2014. május 12-én a 

Magyarország Központi Nyomozó Főügyészsége által lefolytatandó nyomozással 

összefüggésben eljuttatott és 2014. július 3-án a plenáris ülésen bejelentett, a Kovács 

Béla mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemre; tekintettel a Dr. Polt 

Péter 2014. október 16-i és 2015. március 23-i levelében előterjesztett további 

indokolásra és a Dr. Polt Péterrel a Jogi Bizottság 2015. július 14-i ülésén tartott 

megbeszélésre, 

– miután eljárási szabályzata 9. cikke (5) bekezdésének megfelelően meghallgatta 

Kovács Bélát, 

– tekintettel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 9. 

cikkére, valamint az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános 

választójog alapján történő választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmány 6. 

cikkének (2) bekezdésére, 

– tekintettel az Európai Unió Bírósága által 1964. május 12-én, 1986. július 10-én, 

2008. október 15-én és 21-én, 2010. március 19-én, 2011. szeptember 6-án és 2013. 

január 17-én hozott ítéletekre1, 

                                                 
1  A Bíróság 1964. május 12-i ítélete, Wagner kontra Fohrmann és Krier, 101/63, 

ECLI:EU:C:1964:28; a Bíróság 1986. július 10-i ítélete, Wybot kontra Faure és társai, 
149/85, ECLI:EU:C:1986:310; a Törvényszék 2008. október 15-i ítélete, Mote kontra 
Európai Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; a Bíróság 2008. október 21-i ítélete, 
Marra kontra De Gregorio és Clemente, C-200/07 és C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; a 
Törvényszék 2010. március 19-i ítélete, Gollnisch kontra Európai Parlament, T-42/06, 
ECLI:EU:T:2010:102; a Bíróság 2011. szeptember 6-i ítélete, Patriciello, C-163/10, 
ECLI: EU:C:2011:543; a Törvényszék 2013. január 17-i ítélete, Gollnisch kontra 
Parlament, T-346/11 és T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23. 



 

 

– tekintettel Magyarország Alaptörvénye 4. cikkének (2) bekezdésére, az Európai 

Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény 

10.§-ának (2) bekezdésére és 12.§-ának (1) bekezdésére, valamint az 

Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 74.§-ának (1) és (3) bekezdésére, 

– tekintettel eljárási szabályzata 5. cikkének (2) bekezdésére, 6. cikkének (1) 

bekezdésére és 9. cikkére, 

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0291/2015), 

A. mivel Magyarország legfőbb ügyésze Kovács Béla európai parlamenti képviselő 

mentelmi jogának felfüggesztését kérte annak érdekében, hogy a magyar Büntető 

Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 261/A.§-ába ütköző Európai Unió 

intézményei elleni kémkedés bűncselekményének alapos gyanúja miatt nyomozás 

lefolytatására kerülhessen sor, és megállapításra kerüljön, hogy helye van-e vele 

szemben vádemelésnek; mivel e törvényhely értelmében a 261.§ szerint büntetendő, 

aki az Európai Unión kívüli állam részére az Európai Parlament, az Európai 

Bizottság vagy az Európai Unió Tanácsa ellen hírszerző tevékenységet folytat; mivel 

a 261.§ (1) bekezdése szerint aki idegen hatalom vagy idegen szervezet részére 

Magyarország ellen hírszerző tevékenységet folytat, bűntett miatt két évtől nyolc 

évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő; 

B. mivel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 9. cikke 

értelmében az Európai Parlament tagjai saját tagállamuk területén az e tagállam 

parlamentjének tagjaira vonatkozó mentességet élvezik; 

C. mivel Magyarország Alaptörvénye 4. cikkének (2) bekezdése értelmében az 

országgyűlési képviselőt mentelmi jog illeti meg; mivel az Európai Parlament 

magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII . törvény 10.§-ának 

(2) bekezdése szerint az európai parlamenti képviselőt az országgyűlési képviselővel 

azonos mentelmi jog illeti meg; mivel az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 

törvény 74.§-ának (1) bekezdése szerint a képviselő ellen csak az Országgyűlés 

előzetes hozzájárulásával lehet büntetőeljárást indítani vagy folytatni, továbbá 

büntetőeljárásjogi kényszerintézkedést alkalmazni; mivel ugyanezen törvény 74.§-

ának (3) bekezdése szerint a nyomozás megindítása érdekében a mentelmi jog 

felfüggesztésére irányuló indítványt a legfőbb ügyész terjeszti elő; 

D. mivel a Bf.I.2782/2002. sz. ügyben a Kúria kimondta, hogy a mentelmi jog a 

büntetőeljárással szembeni védelemre korlátozódik, és az nem terjed ki a 

bűncselekmény megelőzését, leplezését, bizonyítását szolgáló, nem a 

büntetőeljárásról szóló törvényben szabályozott intézkedésekre; 

E. mivel a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 261/A.§-a szerinti  

bűncselekmény, amely miatt Kovács Bélával szemben nyomozás folytatható, 2014. 

január 1. óta büntetendő; 

F. mivel ennek megfelelően a mentelmi jog felfüggesztését 2014. január 1. után 

bekövetkezett eseményekre korlátozódó nyomozás és esetleges későbbi vádemelés 

érdekében kérik; 



 

 

G. mivel a Kúria ítélkezési gyakorlata szerint a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 

1995. évi CXXV. törvény alapján az ezen időpont előtt végzett bizonyítékgyűjtés 

törvényes volt, és ahhoz nem volt szükség a mentelmi jog felfüggesztésére; 

H. mivel a büntető ügyben a nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség fogja 

lefolytatni; mivel Magyarország Alaptörvénye 29. cikkének (1) bekezdése alapján a 

legfőbb ügyész és az ügyészség függetlenek, alkotmányos feladataikat külső 

szervektől függetlenül végzik, és az ártatlanság vélelmét tiszteletben tartva járnak el; 

I. mivel Kovács Béla mentelmi jogának felfüggesztése meg kell, hogy feleljen az 

eljárási szabályzat 9. cikke (6) bekezdésében meghatározott feltételeknek; 

J. mivel ebben az esetben a Parlament nem talált bizonyítékot a fumus persecutionis 

fennállására, azaz arra, hogy komoly és megalapozott gyanú állna fenn arra 

vonatkozóan, hogy a mentelmi jog felfüggesztését a képviselővel szembeni politikai 

kár okozása céljából indított eljárással összefüggésben kérték; 

1.  úgy határoz, hogy felfüggeszti Kovács Béla mentelmi jogát; 

2. utasítja elnökét, hogy haladéktalanul továbbítsa ezt a határozatot és illetékes 

bizottsága jelentését Magyarország illetékes hatóságának és Kovács Bélának. 

 


