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határozati javaslata

Dr. Fodor Gábor országgy űlési képviselő mentelmi ügyébe n

A Magyar Köztársaság Országgyűlése dr. Fodor Gábor országgy űlési képviselő mentelmi

jogát a Pesti Központi Kerületi Bíróság 7 .B.20.690/2007/7. számú megkeresésével érintett

ügyben nem függeszti fel .

INDOKOLÁS

A Mentelmi bizottság az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990 . évi LV. törvény 5 .

§ (5) bekezdése, valamint a Házszabály 130 . § (5) bekezdés b . pontja és a 87. (3) bekezdése

alapján a fenti - indokolással ellátott - határozati javaslatot nyújtja be az Országgyűlésnek .

A Pesti Központi Kerületi Bíróság kérte az Országgy űlés állásfoglalását dr . Fodor Gábor

országgyű lési képviselő mentelmi joga felfiggesztése tárgyában, mivel ellene dr. Damó Éva

pótmagánvádló eljárást kezdeményezett nemzeti jelkép megsértésének vétsége és más

bűncselekmény miatt .

A pótmagánvádló szerint : Dr. Fodor Gábor több nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy az

Árpád-sávos zászló egyértelműen nyilas szimbólum, és ezzel egyenlőséget tett az Árpád-sávos

zászlóval tüntetők és a nácik közé.

A Mentelmi bizottság az ügyet a 2007. szeptember 18-i ülésén tárgyalta.

Az ülésen dr. Fodor Gábor képviselő úr egyéb közfeladatai ellátása miatt nem tudott

megjelenni, de tudatta, hogy a bizottság döntését tiszteletben tartja .
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A bizottság a megküldött terjedelmes pótmagánvádlói irományok megvizsgálása után

megállapította, hogy azok nem pontos, tényállásszer ű adatokat tartalmaznak. Megállapította

továbbá, hogy dr. Fodor Gábor politikai véleménynyilvánításai nem lépik túl a

véleménynyilvánítás szabadságának alkotmányos határait .

Mindezek alapján a Mentelmi bizottság 9 igen, 1 tartózkodás szavazattal azt javasolja az

Országgyűlésnek, hogy

dr. Fodor Gábor országgyű lési képviselő
mentelmi jogát az adott ügyben ne fűggessze fel

Előadó: Dr. Cser-Palkovics András a bizottság tagj a

Budapest, 2007 . szeptember 20 .

Dr. ( éczi JóFef Alajo s
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