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határozati javaslata

Dr. Lenhardt Balázs országgyű lési képviselő mentelmi ügyében

Az Országgyűlés dr. Lenhardt Balázs országgy űlési képviselő mentelmi jogát a legfőbb

ügyész KF.8078/2012/9-II . számú megkeresésével érintett ügyben felfüggeszti .

INDOKOLÁS

A Mentelmi bizottság az Országgyűlésről 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 a z

Országgyű lésnek .

A Legfőbb Ügyész KF .8078/2012/9-II . számú átiratában indítványozta dr . Lenhardt Baláz s

országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését garázdaság büntette megalapozot t

gyanúja miatt .

Az indítvány szerint : dr. Lenhardt Balázs 2012. december 14-én a Budapest H. kerület, Bem

téren, a Külügyminisztérium előtt tartott demonstráción beszédet mondott. Ennek befejezését

követően kérésére Horka Sándor, a rendezvény szervezője átadta Izrael állam zászlaját, ami t

jól látható módon a magasba emeltek, majd dr . Lenhardt Balázs egy gyújtó eszközzel annak

közepébe mintegy 15-30 cm átmérőjű lyukat égetett.
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A Mentelmi bizottság az ügyet 2013 . június 11-i ülésén tárgyalta .

Képviselő úr az ülésen elmondta, hogy álláspontja szerint : az egész világon egy politika i

tüntetésen egy zászló elégetése belefér a tiltakozás kinyilvánításába, továbbá a rendezvénye n

nem történt semmi egyéb rendzavarás, vagy erőszakra felhívás.

Mentelmi jogával kapcsolatosan kijelentette, hogy lelkiismereti szavazást kér .

A bizottság közvádas ügyekben kialakított töretlen gyakorlata az, hogy a mentelmi jo g

felfüggesztését javasolja az Országgyűlésnek .

Erre tekintettel a Mentelmi bizottság egyhangú, 5 igen szavazattal azt javasolja az

Országgyűlésnek, hogy

dr. Lenhardt Balázs országgyű lési képviselő

mentelmi jogát az adott ügyben függessze fel .

Előadó: dr. Rubovszky György

Budapest, 2013 . június 14 .

Dr. Rubovszky G

elnök
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