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Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyű lésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 42 . § (9) bekezdése alapján „Miért tűnt
el a közlemény?” címmel benyújtott, K110631 . számú írásbeli kérdésére válaszolva az
alábbiakról táj ékoztatom .

A Rendőrség honlapján tilos olyan közleményt közzétenni, amelyben büntet őeljárás vag y
szabálysértési eljárás van folyamatban . Ez alól kivételt képeznek a körözések valamint azo k
az esetek, amelyek során a rendőrség a lakosság segítségét kéri .

Jelen esetben, a közlemény megjelenése id őpontjában az eset körülményei teljeskör űen még
nem voltak tisztázva. Tekintettel arra, hogy a lefolytatott helyszíni szemle alapján a rendőrség
megindította a szabálysértési eljárást, az általános szabályoknak megfelel ően a honlapról a
közleményt el kellett távolítani .
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Kövér László úr részére
az Országgyűlés elnöke

Budapest

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Fodor Gábo r
(független) országgyű lési képviselő „Miért tűnt el a közlemény?” című , K/10631 . számú,
írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat .
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