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az Országgyű lés elnöke

Budapest

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 2 . mellékle t
43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Sneider Tamá s
(Jobbik) országgyűlési képviselő „Hány plakátrongálót sikerült beazonosítani a nyomozó
hatóságnak?” című , KJ16633 . számú, írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2017 . július
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Válasz Sneider Tamás

	

(Jobbik)
K/16633 . számú, „Hány plakátrongáló t
sikerült beazonosítani a nyomozó .
hatóságnak?” címen benyújtott írásbeli
kérdésére

Sneider Tamás úr részére
országgyűlési képviselő

Budapes t

Tisztelt Képvisel ő űr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (9) bekezdése alapján „Hány
plakátrongálót sikerült beazonosítani a nyomozó hatóságnak?” címmel benyújtott,
1(/16633 . számú írásbeli kérdésére válaszolva az alábbiakról táj ékoztatom .

Köszönjük kérdését Simicska Lajos plakátfelületeivel kapcsolatban . Az, hogy írásbeli
kérdésében Ön „tulajdonos"-nak nevezte a milliárdost, egyértelmű beismerése annak, hogy a
Jobbiknak új gazdája van. Beadványának tartalma is világossá teszi, hogy Önök az említett
oligarcha nevében és érdekében járnak e1 .

Tájékoztatom, hogy nyomozás elrendelésére csak azokban az esetekben kerül sor, amikor a
politikai jellegű plakátok tartószerkezetét (általában a hirdetőfelület plexiüvegét) rongálják
meg. Ennek alapján 2017 . I–VI. hónapban a nyomozó hatóságok 34 büntetőeljárást fejeztek b e
olyan rongálások esetében, amelyek elkövetési tárgya hirdet őtábla vagy reklámtábla volt. A 34
eljárás közül 4 vádemeléssel, 1 eltereléssel, 29 pedig — az elkövet ő ismeretlen volta miatt —
felfiiggesztéssel zárult.

A Pesti Központi Kerületi Bíróság 27 .Sze.28.158/2016/4. számú, jogerős végzése szerint a
politikai jellegű plakátok egyéb módon történ ő megrongálása (átfestés, letépés) esetén a
társadalomra veszélyesség csekély foka miatt sem szabálysértési, sem büntetőjogi szankció
nem alkalmazható, mivel az érintettek véleménynyilvánítási jogukkal éltek .

Budapest, 2017 . júlíu

	

%

Üdvözlettel :

-
1051 Budapest, József Attila utca 2-4 . Telefon : (06-1) 441 1717 Fax: (06-1) 441 172 E-mail : miniszterebm.gov,hu


	page 1
	page 2

