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Írásbeli kérdés

Kövér 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 vezet ő miniszterhez, mint a tárgyban illetéke s
minisztérium vezetőjéhez

„Hogy halad a nyomozás a Margit hídon található Szent Korona ábrázolások megrongáló i
ellen, milyen lépéseket kíván tenni a Belügyminisztérium a hasonló esetek megelőzése
érdekében?”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

Az 1872 és 1876 között épült, 1935-37-ben kiszélesített Margit híd, és az 1900 . augusztus 19-én
megnyitott, a Margit-szigetre vezet ő szárnyhíd a fővárosunkba érkező turistáknak, és heti szinten
több tízezer, kellemes szabadidőeltöltés céljából a Margit-szigetre kilátogató honfitársunknak nyújt
úgy kikapcsolódási, mint sportolási lehet őséget. A hídpillérek csúcsain a magyar Szent Koron a
ábrázolások láthatók, melyek megcsodálhatóak a szigetre vezető szárnyhídon is .

Az a Szent Korona, mely a mai napig a címerünk szerves részét képezi, és amely a jelenleg hatályo s
Alaptörvény Nemzeti Hitvallásában foglaltak szerint is tiszteletet érdemel, egyben megtestesít i
Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét. A hivatkozott törvény R
cikkében foglaltak szerint „Az Alaptörvény Magyarország jogrendszerének alapja” .

Az idei év június 1-jén hatályba lépő új Btk. Gyüre Csaba és Staudt Gábor képvisel ő társaimmal
közösen jegyzett javaslatunk értelmében — mely a kormánypárti képvisel ők támogatását is elnyerte
— a nemzeti jelkép megsértésének tényállásába Magyarország himnusza, zászlaja és címere mell é
beemeli a Szent Koronát is . Eszerint, aki nagy nyilvánosság el őtt ezeket a jelképeket sértő vagy
lealacsonyító kifejezést használ, illetve azokat más módon meggyalázza, vétség miatt június 1-t ő l
ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, egy évig terjed ő szabadságvesztéssel büntetendő .
Erre a módosításra nem pusztán azért volt szükség, mert a mai magyar alkotmányos rendszerne k
talán a felségjelvények, azok közül is a Szent Korona a legtradicionálisabb eleme, és ahogy fenteb b
már az Alaptörvénybő l levezetve utaltam rá, benne az ezeréves államiság jelenik meg . Ezen felül a
Szent Koronához kapcsolódik a Szent Korona-tan, mely Magyarország történelmi alkotmányána k
alapját képező közjogi tétel, amelyen a magyar államiság eszméje alapul, és amely máig ható
befolyást gyakorol az alkotmányos közgondolkodásra . A Szent Korona a nemzeti érzést, a magyar



nemzethez tartozást is kifejezi .

A törvényalkotókat a jogszabály megfogalmazásakor, mint ahogy annak elfogadásakor is a felsorol t
tételek mellett rendkívül nagymértékben befolyásolták, hogy a korábbi kormányok nemzetellene s
tevékenysége során megszaporodtak a Szent Koronát ért sértő kijelentések, művészinek mondott, d e
a Szent Korona méltóságát meggyalázó alkotások .

Sajnos napjainkban is történnek olyan kulturális javak körébe tartozó rongálások, melyek
egyértelműen rokonságot mutatnak a fentebb vázolt jelenséggel, és az ezek elleni hatóság i
fellépéssel álláspontom szerint nem kell megvárni az új Btk . hatályba lépését . Véleményem szerint
figyelemkeltő az is, ahogyan az elmúlt években a vallásos emberek érzékenységét sért ő
cselekményeket követnek el egyesek jogkövetkezmények nélkül, és hogy ezen cselekmények
különösen megszaporodtak keresztény szimbólumok, különösen a keresztény kultúrkörben Jézu s
megváltó szenvedésének és Isten tökéletes szeretetének a jeleként ismert kereszttel szemben (pl .
megrongált köztéri keresztek) .

A Margit hídon és a Margit-szigetre vezető szárnyhídon látható Szent Korona ábrázolások is rendr e
vandálok áldozataivá válnak . Önmagában a tetemes kár mellett, rendkívül szégyenteljes, hogy ilyen
Magyarországon egyáltalán megtörténhet . Már korábban is lehetett hallani ezen rongálások nyomá n
tett feljelentésekről, ám az elkövetők felkutatását – tudomásom szerint – egy esetben sem övezt e
eredmény.

Azt gondolom, hogy a család fogalmának helytelen értelmezését propagáló, véleményem szerint a
közerkölcsöt súlyosan sértő rendezvények adófizetők pénzéből több tízmillió forintért történő
biztosításából, de akár a Mindannyian Együtt Jeruzsálemért Alapítvány szintén tízmillió s
nagyságrendű, vagy akár Jobbik rendezvényeinek rendkívül túlzó rendőri biztosítására minden
racionális okot mell őzve elköltött milliókból, a jövőben célszerű lenne átcsoportosítani a Margit -
sziget közbiztonsága szempontjából személyi és anyagi erőforrásokat . Ha az eddigi módszerekke l
egyszerűen képtelenség az elkövetőket elfogni és felelősségre vonni, akkor ki kell építeni egy a
meglévőnél használhatóbb kamerarendszert. Személygépkocsival is gyakrabban hajthatnának be a
rendőrség munkatársai, nem beszélve a gyalogosan közleked ő , megerősített rendőrjárőri jelenlétről .
Ezen felül több nyelvű táblákat is el lehetne helyezni jól olvasható helyen, melyek a művelteté s
mellett a rongálások szigorú büntetőjogi következményeire is felhívhatnák a figyelmet . Emellett
nyomravezetői díjat lehetne felajánlani annak, aki az elkövet ő személyével kapcsolatban olyan
pontos adatokkal rendelkezik, melyek segítségével az elkövet ő azonosítható, bűnösségére a gyanú
megalapozottá válik, és ismereteit az eljárás során ismerteti .

Ha ez első hallásra túlzásnak is tűnne az anyagi kár nagyságának fényében, érdemes felidézni, hogy
az elmúlt években erre mindig akadt forrás, ha történetesen nem a Nemzeti Hitvallásban a
nemzetmegtartó szerepe okán külön elismert kereszténység volt az elszenved ője az ilyen természetű
jogsértő magatartásoknak. Kérem, hogy a következetesség jegyében a fentebb részletesen taglal t
cselekmények elkövet őinek felderítése, a kár megtérítése, a felelősök példás megbüntetése
érdekében is tegyen meg minden törvényes lépést a Belügyminisztérium !

Tisztelettel :	 . .~ . .~e:	
Dr. Gaudi-Négy Tamá s

Jobbik Magyarországért Mozgalo m

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2013 . április 17 .
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