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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgy ű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyű lésről szóló 2012 .
évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a
Belügyminisztériumot vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium
vezetőjéhez

„Miért nem tartatja be a nyomozóhatóság a hatályos törvényeket a hazánkba látogató
motorosbanda tagjaival szemben? ”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

Az Éjjeli Farkasok névre hallgató, példának okáért Lengyelországból már kitiltott ,
önkényuralmi jelképekkel vonuló motorosok budapesti portyázása kapcsán fordulok Önhöz .
Talán nem kell részleteznem, hogy nekünk, magyaroknak mit jelent a kommunista diktatúr a
emléke. Nem véletlen, hogy a Btk . külön passzusban, tételesen említi az önkényuralmi jelké p
használatát (Btk. 335 . §), hiszen ezen szimbólumok (horogkereszt, SS jelvény,
nyilaskeresztet, sarló-kalapács, ötágú vöröscsillag) használata alkalmas lehet a köznyugalo m
megzavarására.

Az említett, önkényuralmi szimbólumokkal közlekedő motorosbanda látogatásáról az
Országos Rend őr-főkapitányság közleményt adott ki, amely szerint „A rendőrség mindenkor a
hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően, az eset valamennyi körülményét figyelemb e
véve, politikai szándék nélkül jár el . ”

Az ORFK Kommunikációs Szolgálata 2017, május 10-én, a kés ő esti órákban azt is elismerte,
hogy egy magánszemély feljelentést tett az ügyben, amelyet ugyanakkor a Budapesti Rend őr-
főkapitányság bűncselekmény megválósulásának hiányában' elutasított . 'Mindezek
félreértésekre adhatnak okot, ezért jó lenne tisztázni a történteket . Ennek elmaradása eseté n
ugyanis könnyen levonható lenne az a következtetés, hogy á nyomozóhatóság a hazánkba
látogató külföldiekkel nem tartatja be a magyar törvényeket,{azok a külföldi vendégekre ne m
vonatkoznak. Ha ez így lenne, az szerintem finoman szólva-sem lenne helyes, ráadásul ' a



közelmúltban nehézkesen mozdultak meg a hatóságok egy a hazánkban törvénytelenü l
tartózkodó csecsen férfi önkényeskedő fellépése kapcsán. Már akkor többen hangot adtak
azon aggályaiknak, miszerint a hazai hatóságók külföldi államok és idegen titkosszolgálato k
befolyása miatt nem tudják feladatukat részrehajlás nélkül ellátni .

A kérdésém, amelyre a válaszát várom a következő :

A , , fentebb részletezett konkrét esetben miért nem szereznek érvényt a hatályo s
jogszabályoknak, miért állhatnak a törvényék fölött a hazánkba látogató orosz motorosband a
tagjai ?

Várom megtisztel ő válaszát !

Budapest, 2017 . május 11 .
Tisztelettel,

Jobbik ágyarországért Mozgalom
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