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Tisztelt Elnök Asszony !

„Félnünk kell-e a rendszámoktól?” címmel a Házszabály 91 .§-a alapján kérdést kívánok

benyújtani Dr. Veres János Pénzügyminiszter Úrhoz .

Válaszát írásban kérem !

Tisztelt Miniszter Úr !

Néhány héttel ezel őtt munkahelyemre sietve a Polgármesteri Hivatal dolgozói számár a

fenntartott parkolóba szerettem volna autómmal beállni .

Az önkormányzatnál kihelyezett jelz ő tábla figyelmeztetését figyelem kívül hagyva egy RR-es

autó elzárta a központi parkolóba vezető utat .

A sofőrt, aki a VPOP nyíregyházi nyomozóhivatal alkalmazottja, kérdőre vonva, személy

szerint először engem, majd a gyámhivatali teend ő i végeztével, az ügyfélszolgálatos kollégá t

oktatta ki az RR—es rendszám mibenlétér ő l, majd megkérdezte, hogy kolléganőnk tisztában

van a rendszám 500 fölötti számainak jelentésével, mert ha nem, tájékoztatja, hogy ettő l

bizony félni kell . A meglehetősen felháborító és félelmet keltő rendrendszám ellenőrzést

követően a kolleganő szakmai alkalmasságát is megkérdőjelezte, majd eltávozott .



Fehérgyarmat Város Polgármestereként, a térségemben él ő 40.000 ember képviselőjeként ,

valamint tisztességes magyar állampolgárként elfogadhatatlannak tartom a VPOP nyíregyházi

nyomozóhivatal egyenruhás dolgozójának magatartását .

Tisztelt Miniszter Úr !

Véleményem szerint sem egy ilyen rendszámú gépkocsi, sem az egyenruha nem jogosíthatj a

fel használóját, viselőjét arra, hogy egy a szintén a közjavát szolgáló intézmén y

alkalmazottját, vagy bárki mást, ilyen hangnemben és módon oktassa ki .

Jómagam és tisztvisel ő társaim nem tartjuk magunkat sem b űnözőnek, sem terroristának,

eddig félnünk nem kellett . A félelem keltés nagyon rossz módszere a társadalmi problémák

megoldásának .

Remélem nem lesz általános gyakorlat Magyarországon, hogy egy település polgármesterét,

vagy bármely lakóját egy egyszerű parkolás során, ilyen, a hatalom mögé bújt arrogáns alako k

megfélemlítsék.

Kérdezem a tisztelt Miniszter Úrtól :

• Van e tudomása ilyen és ehhez hasonló esetekről?

• Ha igen, mit kíván tenni annak érdekében, hogy a rendőri szervek néhány egyenruhás

tagjai között korábban tapasztalt félelmet keltő brutalitás ne legyen még csak

felfedezhető sem, a már több mint 150 éves múltra visszatekint ő Vám és

Pénzügyőrség testületén belül ?

• Tud e Ön arról, hogy valamilyen előjogokat jelent az RR-es rendszám? Mel y

szabályoknak nem kell használójának alávetnie magát ?

• Milyen konkrét intézkedéseket tud az ügyben Ön kezdeményezni ?

• Jogszerűnek tartja ezt az eljárást? Hogyan értékeli a VPOP társhatóságokkal val ó

kapcsolatát ezek után?

Várom megtisztel ő válaszát !

Budapest, 2008 . április 29 .

Dr. Tilki Attila


	page 1
	page 2

