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Tisztelt Elit& Úr !

Az egyes h'ázszabályi rendelkezéSekrűl szóló 1012014. (11 24.) OGY határozat 2. melléklet
43. pontjában foglaltak rrlegValősulása érdékét:netl mellélcelten.xne$klíklöm Uegedűs Loránitté
(J'obbik) és Snekler Tamás (Jplg)ik) országgyűlési képviselűlr »Milyen szakmai indokok
szóltak a nem jogerősen elitélt Bt*házy György szabadulására várók <várakoztatása mellett,
elvárható-e 'ilyen esetekben az emberiesség és a, jóérzés a hatóságoktól?" cinfű , K)14111 .
sZáritú, lrásbeli választylő lcérd~ adott<válas~át

<Budapest, 2017 ., rnitrius
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Válasz Hegedűs Urántzté {Jobbik) és Sneider
Tamás (Jobbik) K/14111 . számú, „Milyen
szakmai 'indokok szóltak a nem jogerősen
elítélt'Budaházy. György sabadidásártz várók
várakoztatása mellett, elvárható-e ilye n
esetekben az emberiesség és a jóérzés a

hatóságoktól?” címen . benyújtott írásbeli
kérdésére

Uégedils :Lorántné asszony részér
eországltyÉé#i.:kétms els

	 otst

Tisztelt KéPviae16 Asszony!

Az Orsúggyülésről szóló 2012. évi .* . törvény, 42. § (9) bidése alapján ,Nlgyen
szakmai 'lndOkok szóltak a 'nem jogerősen elitélt lktlaházy Györgyszabadulioárs várók
várakoztatáaa mellett, «várh*tó-e Ilyen esetekben az emberiesség és a jóérzés a
hatóságoktól?" ,címml benyújtott, '1<114111 . száínü írásbeli kérdésére válaszolva az
alábbiakról •tájékoztatom .

Budaházy ,Oyőrgynek a BV Intézetből 'a házi őrizet végrehajtására, .kijelölt címre történő
átszállítása szolgálati gépjárművel történt a BV Intézetnek a szólgálati gépjárművek be- és
kihajtására kíjelöltkapujáú keresztűl .

'Budapest, 2017.~ ,, "
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Válasz Hegedűs Lorántné (Jobbik) és Sneider
Tamás oohhik) 1/141i1, számú:, ,,milyen
szakmai indokok szóltak a nem jogerősen

elítélt .lttdahá ‘zy György szalxtdulására várók,

várakoztatása mellett, elvárható-e ilyen

esetekben az ,emberiesség 6 a jóérzés a

hatéiságoktó 1? címen benyújtott írásbeli
kérdősére

.Snetder Tamás, tlr`i észére

országgyűlési képviselő

Buda p es t

Tisztelt Képvisglő Ir.t

Az országgyű~ 'szóló 2012. évi ).00CVI. 'tőp'élly, 4Z. §. (9) :bekezdése alapján »Milyen
szakmai Indokok szóltak a:nem jogerősen, elitéit Bttdahizy György szabadúlására várók '
várakoztatása iúéllett, elvárható-e Ilyen, ~éli az émberié'sséL és a jóérzés a
hatóságoktól?" ofiumol b.enyíijtott, K114111 . .s~ írásbeli kérdéséré válaszolva az
alábbiakról táj ékoztatortr. .

Budaházy Györgynek a 13:V `Intézetből a házi őrizet végrehajtására .kijelölt címre' történő
átszállftása szolgálati gépjármÚvel történt a BV Intézetnek a szolgálati gépjárm űvek be- és
kíhajtáaáxa kijelölt,kapuján kerésztűl .

Budapest, 201? .,u*cius 'k "

1)r, Pintér .á ándor
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