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írásbeli kérdés
FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI PÁRT

Szili Katalin Asszonynak
Az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály. 91 .§ (1)-(2) bekezdése, valamint a 118 .§ (1) bekezdése alapján - figyelemmel
a 115 .§ (2) bekezdésére - bejelentem, hogy írásbeli választ igénylő kérdést kívánok intézni
Lamperth Mónika Miniszter Asszonyhoz Művészetnek számít-e a graffiti? Miért nem lép
fel a kormány ellene? címmel .

Országszerte egyre több város küzd a fiatalkorúak új szórakozása : a „graffiti", vagy más
néven naív festészet (art brut) által okozott károk helyreállításával . Az ifjúság lakóházakat,
műemléképületeket, szobrokat, kerítést, valamint tömegközlekedési eszközöket használ fel
arra a célra, hogy „gyönyörködtesse", de legalább meghökkentse az utca közönyös járókelőit .
A rongálás jelentős anyagi kárral jár, melynek helyreállítása a városok önkormányzatait sújtja .
A problémát fokozza, hogy a legtöbb elkövető az éjszaka leple alatt dolgozik, nehezen tetten
érhető, közülük sok a fiatalkorú, sőt gyermekkorú . Mivel a kézre kerítés és a büntethetőség is
akadályba ütközik ezen bűncselekménytípusnál, ezért a prevencióra kell helyezni a hangsúlyt .
Kitekintésként néhány példa arra, hogy külföldön hogyan kezelik a problémát :

Moszkvában az utcai falfestészet hívei létrehoztak és bejegyeztették saját társadalmi
szervezetüket, akik számára külön területeket, falfelületek jelöltek ki . A kívülállókra és a
kijelölt részeken kívül munkálkodókra kemény büntetés vár .
Bécsben már 2001-ben ötezer schilling jutalom járt annak, aki megnevezett egy graffity-
festőt .

Hazánk egyes városai is komoly harcot folytatnak, hogy megelőzzék a károkozást :
Eger város önkormányzata 2000-ben 20 millió Ft-ot költött helyreállításra, így a városban
két területet jelöltek ki falfirkálásra . 2001-ben már jogerősen elítélt rabok távolították el a
város épületeit elcsúfító falfirkákat . (A munkáért havonta 20 .000 Ft-ot fizetett a büntetés
végrehajtási intézetnek az önkormányzat .)
Szegeden polgárőrök járőröznek éjszakánként, és emellett olyan számítógépes programot
terveztek, amely felismeri a rajzokat, hogy a tetten ért „graffity"-sekre rá lehessen
bizonyítani korábbi műveiket is .

Véleményem szerint a hatékonyabb fellépést az önkormányzatok és a rendőrség területi
egységeinek összefogásával érhetnénk el, az egész ország területére kiterjesztett megelőzési
program elindításával .



A következőket szeretném kérni Miniszter Asszonytól :

1 . Várható-e a közeljövőben, hogy egy országos programmal segítenek koordinálni a
rendőrség és az önkormányzatok graffiti-ellenes munkáját?

2. A különösen veszélyeztetett önkormányzatoknak nyújtanak-e anyagi, vagy szakmai
támogatást a probléma megelőzésében?

Várom megtisztelő válaszát!

Budapest, 2003 . szeptember 11 .
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Tisztelettel :

Dr Nagy G bor Tamás
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