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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (H . 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldőm dr. Harangozó
Tamás (MSZP) országgyű lési képviselő „Náci propaganda terjesztése nem, csak a nácizmus

elleni tiltakozás indokol rendőri intézkedést?” című , K/17311 . számú, írásbeli választ igénylő
kérdésére adott válaszomat .
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Dr. Harangozó Tamás úr részére
országgyülési képviselő

Válasz dr . Harangozó Tamás (MSZP )
K/17311 . számú, „Náci propaganda
terjesztése nem, csak a nácizmus ellen i

tiltakozás indokol rendőri intézkedést? ”

címen benyújtott írásbeli kérdésére

Budapes t

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42 . § (9) bekezdése alapján „Náci
propaganda terjesztése nem, csak a nácizmus elleni tiltakozás indokol rend őri
intézkedést?” címmel benyújtott, K/17311 . számú írásbeli kérdésére válaszolva az alábbiakról
tájékoztatom .

Képviselő úr két, egymástól független rend őri eljárás összemosásával próbálkozik . Elsőként a
kérdésében megnevezett, rend őri intézkedés alá vont bejelent ő magatartásáról . Nevezett
helyszínen végzett cselekedetei felvetették a személyazonosság igazolásával kapcsolato s
kötelességek megszegése szabálysértés gyanúját, ezért vele szemben a rendőrök intézkedtek . A
rendőri intézkedések jogszerűek, szakszer űek és arányosak voltak. Az érintett panasszal élt a
rendőri intézkedések ellen, panaszának kivizsgálása folyamatban van .

A náci propaganda terjesztésével kapcsolatban tett bejelentést Képvisel ő Úr állításával
ellentétben a rendőrség kivizsgálta . Tájékoztatom, hogy az Alkotmánybíróság 14/2000. (V.
12.) AB határozatából következőleg az önkényuralmi jelkép használata vétség
megvalósulásának szükségszerü feltétele, hogy az elkövetői magatartás kifejtésére a
köznyugalom megzavarására alkalmas módon kerüljön sor. Amennyiben a cselekmény az
önkényuralmi szimbólumok által képviselt ideológiák melletti intézményes kiállásnak ,
propagálásnak nem minősül, a köznyugalom veszélyeztetése nem valósul meg . A bejelentő egy
hanglemez borítóján látható Hitler fényképfelvételt kifogásolt, amely nem érte el a
köznyugalom megzavarására alkalmas mértéket . Bűncselekmény gyanúja nem merült fel, íg y
büntetőeljárás nem indult .
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