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Válasz Sneider Tamás (Jobbik) 1(12097 .
számú írásbeli kérdésére

Sneider Tamás úr részére
országgyűlési képvisel ő

Budapes t
Széchenyi rakpart 19 .
135 8

Tisztelt Képviselő űr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi OVI. törvény 42. § (9) bekezdése alapján „Mikor
kívánnak érvényt szerezni a Btk. 335. §-ban foglaltaknak, mi akadályozta meg a
hatóságok intézkedését, a nagy nyilvánosság el őtt használt tiltott önkényuralmi
szimbólumokkal szembeni fellépésben?” címmel benyújtott, K/2097. számú írásbeli
kérdésére válaszolva az alábbiakról táj ékoztatom .

A nyomozó hatóságok valamennyi bűncselekmény, így az önkényuralmi jelképekke l
összefüggésben megvalósított jogsértő magatartások felderítése és megakadályozás a
érdekében is maradéktalanul eleget tesznek törvényben foglalt kötelezettségeiknek .
A hivatkozott rendezvények biztosításáról készült képfelvételek elemzése a Budapest i
Rendőr-főkapitányságon jelenleg is folyamatban van . Abban az esetben, ha a felvételek
megtekintése során bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény nyer
megállapítást, a rendőrség haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket .
Amennyiben azonban Képviselő úr rendelkezik bűncselekmény elkövetésére utaló
információval, kérem, hogy a bizonyítékok megjelölésével szíveskedjen feljelentést tenni és a
nyomozóhatóság ki fogja vizsgálni az esetet .

Budapest, 2014 . december „
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Kövér László .úr részére
az Országgyűlés elnöke

Budapest

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 2. melléklet 43 .
pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Sneider Tamá s
(Jobbik) országgyűlési képviselő „Mikor kívánnak érvényt szerezni a Btk 335. §-ban
foglaltaknai' mi akadályozta meg a hatóságok intézkedését, a nagy nyilvánosság előtt
használt tiltott önkényuralmi szimbólumokkal szembeni fellépésben?” cím ű, K/2097. számú,
írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat.

Budapest, 2014 . december „3 - "
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