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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak ,

az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésrő l szóló 2012 . évi
XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok intézni a Belügyminisztériumot
vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium vezet őjéhez

„Köln után Budapesten is eltitkolják a migránsok által n ők ellen elkövetet t
bűncselekményeket?”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr!

Szilveszter éjszakán, az Európai Unió területén, a németországi Köln városában csoportokba
verődött bevándorlók molesztáltak és megloptak számos nőt. A sértetti vallomások és a
szemtanúk egybehangzó nyilatkozata szerint a "kinézetük alapján az arab vagy az észak -
afrikai térségbő l származó" férfiakból álló hordával szemben szexuális b űncselekmények és
nemi erőszak elkövetése miatt több mint félszáz bejelentés érkezett a helyi rendőrségre .

Az áldozatok szerint a rend őrök nem vették komolyan a helyzetet, volt olyan sértett, aki arró l
számolt be, hogy a hajuknál fogva rángatták őket a támadók, „szabad prédaként” tekintve
gyakorlatilag minden n őre. Nem részletezném a kölni borzalmat, arról utólag részletese n
beszámolt a hazai sajtó is . Ma már azt is tudjuk, hogy számos migránsok által Németorszá g
területén elkövetett bűncselekményt a hatóságok próbáltak eltitkolni, részben sikertelenül .

Ha egyelőre — hála az Istennek — nem is a németországihoz hasonlítható mértékben, de nők
sérelmére, migránsok által elkövetett, a hatóság által sz őnyeg alá söpört esetekrő l
Magyarországon is hallani. 2016. február 28-án, egy a Déli Pályaudvaron veszteglő vonaton
migránsok angolul hozták a hölgy utasok tudomására a terveiket, nyomatékosításul fogdostá k
őket, illetve hozzájuk dörgölték magukat. Ertesüléseim szerint legalább egy utas telefonon a
rendőrség segítségét kérte, amelyet követően kisvártatva a helyszínre érkezett egy rend őrnő ,
akit a bevándorlók leköptek . A kialakult helyzet valamelyest rendez ődött, mikor a helyszínre
érkezett egy másik rendőr is. Annak ellenére, hogy a bevándorlók jegy nélkül utaztak ,
elfogadhatatlan módon viselkedtek, megbotránkozást kiváltva az utasokban, mégsem



szállították le őket, de az ilyenkor szükséges intézkedés is elmaradt . A hozzám eljutott
beszámoló szerint az egyik rendőr ráadásul a migránsok helyett az intézkedést szorgalmazó
kalauzzal keveredett szóváltásba, miközben az utasok kővé dermedve figyelték a történteket .
A vonat a konfliktus miatt legalább félórás késéssel tudott indulni .

Miért maradt el az ilyenkor szükséges rendőri intézkedés? Indítványozom a vasúti
kamerafelvételek haladéktalan beszerzését, és a helyszínen lév ő szemtanúk (utasok, vasúti
dolgozók) meghallgatását. Nem megoldás, ha úgy teszünk, mintha ilyen és ehhez hasonl ó
sajnálatos esetek nem történnének naponta. Ne menjen el a rendőrség egy ilyen
megnyilvánulás mellett sem! Az elkövet őket minden esetben intézkedés alá kell vonni, é s
velük szemben a létező legrövidebb időn belül az esélyt is meg kell szüntetni arra, hog y
Magyarország területén újabb hasonló megnyilvánulásokra vetemedjenek !

Tisztelt Belügyminiszter Úr !

Kérem, soron kívül szerezzen érvényt azoknak a hazai jogszabályoknak, amelyek a
Magyarországon tartózkodó bevándorlókra is kell, hogy vonatkozzanak! A nyugat-európa i
példák mutatják, hogy nem szabad ezeket az eseteket eltitkolni . Az ügyben ezért minde n
részletre kiterjedő vizsgálatot, a hazai sajtó tájékoztatását szorgalmazom !

Várom megtisztel ő válaszát !

Budapest, 2016 . március 8 .

Tisztelettel,

Sneider Tamás
Jobbik Magyarországért Mozgalom
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