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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 Országgyű lésrő l szóló 2012 .
évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok intézni a
Külügyminisztériumot vezet ő miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium
vezetőjéhez

„Mit kíván tenni a Kormány annak érdekében, hogy a koncepciós eljárás alá vont Beke
István és Szőcs Zoltán fogvatartásával kapcsolatban maradéktalanu l
érvényesülhessenek a nemzetközi egyezmények és elő írások?”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

Lázár János miniszter úr a 33 . Kormányinfón kijelentette, hogy Beke István letartóztatásáva l
kapcsolatban felmerül a koncepciós eljárás gyanúja, a magyar Kormány ezért mindent meg
fog tenni, hogy beavatkozzon és megvédje a férfit, mint ahogy megvédene minden más
magyar állampolgárt. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úr pedig a Nemzeti összetartozás
bizottságának március 8-ai ülésén ismertette, hogy a magyar Kormány részletes tájékoztatást
kért a román hatóságoktól, de ennek azok a mai napig nem tettek eleget, így a Hatvannég y
Vármegye Ifjúsági Mozgalom erdélyi elnökét és a szervezet kézdivásárhelyi vezet őjét
továbbra is bizonyítékok nélkül tartják el őzetes letartóztatásban .

Fontosnak tartom leszögezni mind a magam, mind a Jobbik Magyarországért Mozgalo m
nevében, hogy a magyar állam teljes támogatásunkat bírja az elszakított területe k
magyarságának megőrzésére irányuló törekvéseiben, amelyet egyébként a Kormány részér e
az Alaptörvény D) cikke tételesen is kötelezettségként említ .

A büntetőeljárás részleteinek ismertetését ő l ezúttal eltekintenék, egyrészt a sajtó kiemelte n
foglalkozott a témával, másrészt az általam megismert információk Miniszter Úr el őtt i s
ismertek .



Ellenben a fogvatartással kapcsolatban tudomásomra jutott részleteket megosztanám Önnel ,
kérve, hogy a Magyar Állam minden lehetséges fórumon emelje fel a szavát az Emberi Jogo k
Európai Egyezményében (a továbbiakban : Egyezmény) foglaltak Románia által történ ő
megsértésével kapcsolatban . Az Egyezmény 3 . cikke szerint „senkit sem lehet kínzásnak, vagy
embertelen, megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni”, ugyanakkor a Bukarest i
Központi Fogda (Arestul Central Bucuresti) 4-es kerületében tarthatatlan börtönviszonyo k
között vannak elhelyezve Bekéék. A cellák túlzsúfoltak, és azokban egyikük esetében pusztán
egy függönnyel van elválasztva az árnyékszék, a másik cellában azonban még függönyre se m
futotta .

Az Egyezmény, de más a kínzás és embertelen bánásmód elleni nemzetközi egyezmények i s
mind azt a szellemiséget képviselik, amely szerint a joger ősen elítéltek is emberek, és őket i s
megilletik az alapvet ő jogok. Szőcsék esetében a román hatóságok az eltelt hónapok alatt
semmiféle bizonyítékot nem tudtak felmutatni, így önmagában a fogvatartás ténye is aggályos
lenne .

A zárkák cigarettafüstösek, a két fiatalembert ugyanis — bár egyikük sem dohányzik —
cigarettázó személyekkel zárták össze . A koszt ehetetlen, szinte kizárólag a hozzátartozók
által eljuttatott élelmiszert képesek megenni . A látogatásuk akadályokba ütközik, a Sz őcs
család részérő l az eljárás alá vontat menyasszonya egyáltalán nem látogathatja, de érthetetle n
módon a testvére sem találkozhatott vele . A látogatás költségei is tetemesek, ám hiáb a
kérvényezte Szőcs Zoltán, hogy hétfőn látogathassák — ebben az esetben Beke Istvá n
hozzátartozóival el tudnák felezni a bukaresti utazás költségeit —, kérését indokolás nélkü l
elutasították . A zárkákban folyamatosan ég a világítás éjszaka is, így csak 2 vagy 3 naponta
tudnak aludni, mikor gyakorlatilag már teljesen kimerülnek. Folyamatosan vegzálják őket a
fogvatartás alatt is, Szőcs ellen eljárást is indítottak, mondván, hogy telefont csempészett be .
Ezt persze utólag megszüntették, de erre is hivatkozva más fogvatartottaknál jóval többszö r
vizsgálják át . Postára adott leveleinek csak egy része érkezik meg, amelyeket w hozzátartozó k
küldenek, azoknak gyakorlatilag a felét sem kézbesítik .

Beke testén kiütések jelentek meg, ennek ellenére egy teljes hétig nem látta orvos, ez t
követően antibiotikumot kapott, nyugtatóval kezelték, illetve a kiütések közvetlen hely i
kezelésére ecsetel őt adtak neki .

A fentiek ismeretében kérdezem tehát : mit kíván tenni a Kormány annak érdekében, hogy a
koncepciós eljárás alá vont Beke István és Szőcs Zoltán fogvatartásával kapcsolatban
maradéktalanul érvényesülhessenek a nemzetközi egyezmények és el ő írások?

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2016 . március 22 .

Tisztelettel,

eider Tamás
Jobbik Magyarországért Mozgalom
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