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Helyben
Tisztelt Elnök Úr!
Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI.

törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a Belügyminisztériumot
vezető miniszterhez
,,Tragédia Badacsonyban. Biztonságban érezhetik magukat az oda látogatók?"
címmel.
·
A benyújtott kérdésemre a választ elektronikusan várom.
Tisztelt Miniszter Úr!
Bizonyára Önhöz is eljutott a 2018. szeptember 8-án Badacsonyban történt szörnyű tragédia
híre: szombatra virradóra egy konfliktust követően szabolcsi cigányok megöltek egy fiatal
balatonfüredi borászt.
A gyilkosság körülményeivel kapcsolatban többféle információ látott napvilágot, melyek még
inkább felkorbácsolták a közvéleményt, valamint jogosan adnak aggodalomra okot arra
vonatkozólag, hogy megfelelő-e a közbiztonság a Balaton partján. Bár a bűnügyi statisztikák
szerint Tapolca és Badacsony környékén a közbiztonság jobb volt az országos átlagnál, ez az
eset azt bizonyítja, hogy a statisztikai adatok nem védenek meg a bűnözőktől és nem tartják
távol őket. Egyetlen visszatartó erő van, ez pedig a fokozott rendőri jelenlét, főleg az olyan
rendezvények idején, mint a Badacsonyi Szüret. A tragédiában érintettek elmondása alapján a
rendőrök kiérkezéséig a helyszínen dolgozó biztonsági őrök tartóztatták fel a tetteseket, akik
ennek köszönhetően nem tudtak elmenekülni a helyszínről.
Az eset kapcsán több, a gyilkosság körülményeivel és a helyi közbiztonsággal kapcsolatos
kérdést intéztek felém, melyek megválaszolásában nem vagyok kompetens, ezért kérem a
Tisztelt Miniszter Urat az alábbi kérdések megválaszolására:

Mennyi a betöltetlen státusz a Tapolcai Rendőrkapitányságon, és az adott térség
rendőrőrsein?
Tartózkodott-e rendőr az érintett településen a bűncselekmény idejében?
Mikor_ történt a bejelentés, az e_gység mikor kapta meg a riasztást, honnan érkezett
rendőregység és mi volt a helyszínre érkezés ideje?

Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek, aki az újraélesztésben és a tettesek

elfogásában közreműködött, hogy minden tó1ük telhetőt megtettek a mentő és a rendőrség
kiérkezéséig!
Várom a Tisztelt Miniszter Úr mindenre kiterjedő érdemi válaszát.

Budapest, 2018. szeptember 11.
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