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Írásbeli kérdé s

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben
Tisztelt Elnök Úr !

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

„Hány plakátrongálót sikerült beazonosítani a nyomozó hatóságnak? ”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr!

Egyes (bűn)szervezeteknek szemlátomást kiváltotta a haragját a Jobbik országos plakátkampánya, amelyen — a
teljesség igénye nélkül — a miniszterelnök, a propagandaminiszter, a mesés meggazdagodását a
miniszterelnöknek köszönhet ő gázszerelő és a titokzatos kormányzati háttérember látható az „ Ők lopnak. Mi
visszavesszük.” felirattal . Feltehetően ugyanazon elkövető i kör tagjai rongálják meg a „Magyar szívvel, józan
ésszel, tiszta kézzel” feliratú, óriásplakátokon elhelyezett üzeneteket is .

Sajtóhírek szerint a citylight-plakátokat borító plexi lefestése 50-60 ezer forint kárt okoz tételenként a
tulajdonosnak, a hirdetés üzenete pedig a kifizetett díjak ellenére sem jut el a választópolgárokhoz . Az ügy
kapcsán számos feljelentés született, kiemelten foglalkozott vele a teljes magyar sajtó . Tekintettel arra, hogy
egyes helyeken a rongálást egy személy nem tudta volna kivitelezni, ahhoz segítőre, eszközökre volt szükség ,
valamint a cselekményeket az egész országban egy id őben követték el, az elkövetések módja pedig
hasonlóságot mutat, így a cselekményeket vélelmezhet ően bűnszövetségben követték el .

Tisztelt Belügyminiszter Úr !

Kérem, tájékoztasson arról, hogy hány plakátrongálót sikerült eddig beazonosítani a nyomozó hatóságoknak ,
továbbá próbálták-e feltárni a hatóságok a bűnszövetség esetleges politikai szálait, a megrendel ők kilétét?

Várom megtisztelő válaszát, egyúttal kérem, hogy tájékoztatását az Országházba (1055 Budapest, Kossuth
Lajos tér 1-3 ., Főemelet 46.) szíveskedjen küldeni!

eider Tamás
Jobbik-l~lagyarországért Mozgalom

Budapest, 2017 . július 14 .
Tisztelettel,
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