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Az Országgyülésr ől szóló 2012 . évi XXXVI . -tőrvény 42.. § (9) bekezdése alapján , ;Mikor
kíván a rendőrség végre érvényt szerezni a Btk. -334. §-ának; meddig lehet
Magyarországon büntetlenül' gyalázni a Szent Koronát? » címmel benyújtott, K1413 .
számú írásbeli kérdésére válaszolva az alábbiakról tájékoztatom.
Az Alaptörvény és a Büntet ő Törvénykönyv is védi a nemzeti jelképeket, ezért a Rend őrség minden olyan ügyet kivizsgál, ahol jogsértés gyanúja merül fel .
Az írásbeli kérdésben hivatkozott ügyben a Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. kerületi
Rendőrkapitányságé, fokozott ügyészi felügyelet mellett a Btk . 334 . §-ba ütköző nemzeti
jelkép megsértésériek vétsége megalapozott gyanúja miatt folytatja az eljárást . Erre tekintettel
jelenleg bővebb felvilágosítást nem áll módunkban adni .
Az eljárás befejezését kővetően, annak eredményér ől tájékoztatást adunk .
Budapest, 2014. július „
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Tisztelt Képviselő Úri
Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XQXXVI, törvény 42 . § (9) bekezdése ' alapján „Miko r
kíván -a rendőrség végre érvényt szerezni a Btk. 334. §-ának, . meddig lehet .
Magyarországon biintetleniil gyalázni a Szent Koronát?» címmel benyújtott, K/413 .
számú írásbeli kérdésére válaszolva az alábbiakról tájékoztatom .
Az Alaptörvény, és a Büntető .Tőrvénykönyv is védi a nemzeti jelképeket, ezért á Rendőrség
minden olyan ügyet kivizsgál; ahol jogsértés gyanúja merül feY
.
Az írásbeli . kérdésben hivatkozott űgyberi a' Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. kerületi
Rendőrkapitánysága, fokozott ügyészi felügyelet mellett a Btk . 334: §-ba ütköző nemzeti
jelkép megsértésének vétsége megalapozott gyanúja miatt folytatja az eljárást. Erre tekintettel
jelenleg bővebb-felvilágosítást nem áll módunkban adni .
Az eljárás befejezését követően, annak eredményéről tájékoztatást adunk . .
Budapest, 2014 . július „
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