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Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgy ű lésrő l szóló 2012 .

évi XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igényl ő kérdést kívánok

intézni a nemzetpolitikáért felel ős tárca nélküli miniszterhez, mint a tárgyban illetéke s

kormánytaghoz

„Miért nem lehet Kézdivásárhelyen 'magyarul beszélni a rendőrökkel?” címmel.

Tisztelt Miniszter Úr!

Az erdélyi sajtóban az elmúlt napokban nagy port kavart a hír, miszerint a

Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) 2015 . június 4-i trianoni megemlékezésén

egy kézdivásárhelyi magyar fiatalember, az egyébként magyar állampolgársággal i s

rendelkező Szőcs Csongor 500 lei (kb 35.000 forint) bírságot kapott. Kérte ugyanis az őt
igazoltatni akaró rendőrtő l, hogy magyarul kommunikáljon vele, mivel románul nem kötele s

igazoltatással kapcsolatos felszólítását megérteni . Történt ez mindannak ellenére, hog y

Kézdivásárhelyen — magyar többség ű település lévén — törvény biztosította joga lett volna ,

hogy magyarul is kaphasson tájékoztatást a rend őrség munkatársaitól, és ha szükséges a

kommunikációt tolmács vagy fordító is segítse .

Nevezett fiatalember ezért élt is fellebbezési jogával és a kézdivásárhelyi bíróságo n

támadta meg a jogtalan és európai uniós államhoz méltatlan eljárást, valamint a büntetést ,

amelyet bár hivatalosan azért kapott, mert nem volt hajlandó igazolnia magát, miközbe n

csupán magyar nyelven kérte az erre vonatkozó felszólítást .



A fentiek alapján kérdezem tehát Miniszter Urat :

- Elítéli-e a Kormány a román rendőrség fent részletezett e/járását ?

- Mit kíván tenni a Kormány az eset kivizsgáltatása, a büntetés e/engedése és a

rendőrség bocsánatkérésének kieszközlése érdekében ?

- Mit kíván tenni a Kormány annak érdekében, hogy ilyen vérlázító esetek többé n e

fordulhassanak e/ő?

Budapest, 2015 . június 19 .

SSávay István

Országgyű lési képviselő
Jobbik Magyarországért Mozgalom
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