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Írásbeli kérdés
Országgyűlési képviselő

Kövér László úrnak,

az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyű lésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 42§(8) bekezdése alapján írásbel i

kérdést kívánok intézni a Belügyminisztériumot vezet ő miniszterhez, mint a tárgyban illetékes

minisztérium vezet őjéhez :

Miért nem intézkedett a rend őrség a Március 15. téren? címmel .

Tisztelt Miniszter Úr!

Mint ismert, a Jobbik 2015 . március 15-i gyűlésén többen a jogerősen betiltott magyar gárda
egyenruhában jelentek meg. Ilyen egyenruhát viseltek azok is, akik a Petőfi szobrot
megkoszorúzták és elhangzott az egyik vezérszónok, majd az egyenruhát visel ők által az a
köszöntés is, amely tipikusan ehhez az alakulathoz köt ődik. A rendezvényt számos rendőr
biztosította, akik a helyszínen nem tettek semmit, annak ellenére sem, hogy a szabálysértés i
törvény egyértelm űen rendelkezik a tennivalókról feloszlatott szervezet újbóli tevékenység e
esetén . A BRFK-tól a vs.hu is információt kért arról, miért nem tett semmit a rend őrség,
melyre az a válasz érkezett, hogy a rend őrséghez nem érkezett bejelentés a történtekrő l, ezért
nem jártak el az ügyben .

1. Miért nem intézkedett hivatalból a rend őrség a Jobbik rendezvénye közben, vagy az t

követően az egyértelmű szabálysértés miatt?

2. Minden esetben csak azt követ ően intézkedik a rendőrség egy nyilvánvaló szabálysértésnél ,

ha bejelentés érkezik arról 3 . személytő l ?

3. Szijjártó Péter 2011-ben azzal indokolta a Btk . szigorítását a gyöngyöspatai

tömegverekedés után, hogy hazánkban „egyenruhás bűnözők” jelentek meg . Ha már törvényt

hoztak az „egyenruhás bűnözőkkel” szemben, miért nem alkalmazza azt a rendőrség?

4. Ön egyetért-e azzal, hogy a Március 15 . téren, a Jobbik rendezvényén a rendőrség nem

lépett fel egy jogerősen feloszlatott szervezettel szemben ?

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2015 . március 17 .

Fodor Gábor
Magyar Liberális Párt
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