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Írásbeli kérdés

Kővér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésrő l szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdés t
kívánok intézni a Belügyminisztériumot vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetéke s
minisztérium vezetőjéhez

„Számíthatunk a jövőben az izraeli nagykövet az Országgyűlés Hivatalában megejtett
akciófilmekbe illő látogatásához hasonló jelenetek megismétl ődésére, megoldható-e a jöv őben,
hogy a testőrökkel és luxusautókkal érkező nagykövet ne szállja meg szimbolikusan és
valóságosan is a magyar Országgyűlés Hivatalát és az épület előtti parkolóhelyiséget?„

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom. ,

Tisztelt Miniszter Úr!

2013 . március 12-én, valamivel négy óra után az Országgy űlés Képviselői Irodaháza elő tt
parlamenti munkatársammal egyeztettem, mikor egy luxusautó óriási gázfröccs és fékcsikorgatás
közepette gyakorlatilag „kilőtt” mellőlünk. A kezdeti ijedtségünket némileg fokozta az is, hogy a z
Irodaház előtt álló másik luxuskategóriás személygépkocsiból marcona — mint később
nyilvánvalóvá vált — testőrök ugrottak ki . Akciófilmekbe illő jelenet volt, egy pillanatra valamiféle
maffia leszámolás közepén érezhettük volna magunkat, de hála Istennek lövés nem dördült . Mint
később megtudtuk, a felidézett esemény ideje alatt az Irodaházba a ki- és beléptetés szünetelt .

A parkolóból felismerni véltük a hazánk belpolitikájába egyre többször, és egyre arrogánsabba n
beleszólni kívánó izraeli nagykövetet, Hm Mort . Miután visszamentünk az épületbe, némi
kérdezősködés után meggyőződtünk arról, hogy valóban a zsidó állam nagykövetének a látogatása
írta felül - ha csak percekre is — a magyar Országgy űlés Képviselői Irodaházának rendjét, a KRES Z
szabályait, és a közelmúltban felállított Országgy űlési Orség jogosultságait . Mellesleg utóbb i
szervezet tagjainak munkavégzéséről eddigi tapasztalataim alapján csak jót tudok mondani,
udvariasak és segít őkészek a Házőrség tagjai. Ezért is érthetetlen, hogy miért kellett a Házőrség
munkatársait mellőzni egy ilyen feladat ellátása során . Amennyiben ők nem rendelkeznek a feladat
megoldásához kellő tapasztalattal, technikai háttérrel stb ., akkor pedig miért nem lehet bevonni a
rendelkezésre álló hazai szakemberekbő l álló csapatot? Meggyőződésem szerint akár a területileg
illetékes kerületi rendőrkapitányság munkatársai is tudtak volna segíteni a Házőrség tagjainak, de
szükség esetén rendelkezésre áll a Készenléti Rendőrség és a Terrorelhántási Központ is .

A Képviselő i Irodaház kellőképpen be van kamerázva, kell ő létszámú őr látja el a feladatát, mindezt



ráadásul megfelelő színvonalon. Hogyan lehet az, hogy az eddig az épületben megfordult számo s
ország diplomatája, tisztségvisel ője (beleértve még az általam egyébként nem túlságosan szívlelt
IMF-delegációt is) tudomásul vette a beléptetés szabályait, jelenlétük csak minimálisa n
zavarta/hátráltatta a Képvisel ő i Irodaházban munkájukat végző képviselőket, asszisztenseket, nem
okoztak riadalmat fellépésükkel, míg az említett nagykövet megjelenése minden írott és íratla n
szabályt, törvényt felülírt?

Ilyenkor akaratlanul is felmerülnek a kérdések : miért kell azt a látszatot kelteni, mintha Ilan Mor,
izraeli nagykövet báffiiiféle veszélyben lenne? Ha veszélyben van/volt, akkor miért nem tudun k
erről napokkal a történtek után sem? Fordított esetben mennyire elképzelhető , hogy hazánk
valamely diplomatája felülírja a vendéglátó ország szabályait, és egyfajta m űveleti területet alakít ki
a fogadó ország ilyen típusú, a Képviselői Irodaházhoz hasonló feladatot ellátó épülete előtt?

Hogy mennyire gyakoriak az ehhez hasonló, s őt ennél is felháborítóbb , esetek, azzal kapcsolatban
had emlékeztessem Belügyminiszter Urat a tavaly áprilisi ún . Az Élet Menete rendezvényen
történtekre . Akkor az izraeli hadsereg szárazföldi alakulatainak elit kommandós egységének,
az „Egoz Bevetési és Felderítő Egységnek” a sapkáját viselő személyek mellett, magyarul nem

beszélő , napszemüveges, tagbaszakadt biztonsági emberek biztosították a rendezvényt, mel y
különösebb rendbontás nélkül ért véget . Az egyetlen számottevő esemény a beszámolók szerint
pusztán az volt, mikor egy fiatalokból álló társaság egy „Az igazság felszabadít” feliratú vászna t
feszítettek ki . Ezt követően az Élet Menete egyik résztvevője rátámadt a társaság egyik hölgy
tagjára. Több tucat szemtanú látta, videofelvétel is megörőkítette, ahogy hátulról nekimegy a fiatal
lánynak, ennek ellenére mégsem történt meg az előállítása.

Ez is jól mutatja, hogy egyedi esetekben ha közre is működhetnek hazánkban más ország
titkosszolgálati és egyéb belügyi szervei - akár saját nagykövetük biztonságának megóvásában - a z
semmi esetre sem történhet a hatályos hazai jogszabályok felrúgásával, illetve a haza i
nemzetbiztonságért felelős hivatal és a rendőrség irányításának mellőzésével .

Kérem, nyugtasson meg, hogy a jövőben még percekre sem kerül idegen irányítás alá a magyar

adófizetők pénzéből felállított, és lelkiismeretes munkát végző emberekből álló Országgyűlési
Orség.

Tisztelettel :	
Dr. Ga -Nagy Tamá s

Jobbik Magyarországért Mozgalom

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2013 . március 20.
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