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Dr. Kövér László úr
az Országgyűlés elnöke részére

HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésről szóló tv. 42. § (8) alapján bejelentem, hogy írásbeli kérdést kívánok
benyújtani Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter úrna k

"Mikor vállalja a felelősséget a trafiktörvény elsőáldozatáért? "

címmel .

Tisztelt Miniszter Úr!

Mint Ön is tudja, pár hete egy szörnyű tragédiára lett figyelmes az ország, amiko r
Kaposváron húsz ezer forintért meggyilkoltak egy dohánybolti eladót, egy fiatal lányt . A
sajtóhírek szerint a gyilkos el őre eltervezte, hogy több trafikot is kirabol majd, de a kés őbbi
rablásokról letett, mert a többi trafiknál mindig vásárlókba vagy járókelőkbe botlott . Ez
alapján kriminalisztikai ismeretek nélkül is bárki számára egyértelmű, hogy az elkövető
számára a lebukás veszélye volt a legnagyobb visszatartó er ő.

Már az On trafiktörvényének bevezetésekor attól volt hangos a magyar sajtó, hog y
az egyik elő írás - miszerint lehetővé kell tenni, hogy a dohányboltokba kívülrő l ne lehessen
belátni - megsokszorozhatja a trafikokat érő bűncselekményeket. Látva, hogy ezáltal
csökkent a bűnelkövetőket visszatartó erő - a lebukás veszélye - egyenesen következik ,
hogy On is felelős lehet a kaposvári tragédiában .

Bizonyára emlékszik, hogy On 2007 . áprilisában az egészségügyi reform első
áldozatának nevezte azt az esetet, amikor egy mindszenti férfi elhunyt egy ment őautóban .
On akkor az ügyészséghez fordult és azt követelte, hogy állítsák vissza a korább i
rendelkezést .

Kérdezem ezért Miniszter urat :

1. Az On 2007-ben - egyébként tévesen - tett megnyilatkozása nyomán mit gondol arról ,
hogy a Kaposváron meggyilkolt fiatal lány a trafiktörvény els ő áldozata?

2. Tervezi-e a tragédiából okulva visszavonni a trafiktörvény 12 . §-ában megfogalmazott
követelményt vagy esetleg a teljes trafiktörvényt ?

3. Mikor kívánja vállalni a felelősséget az Ön törvénye "segítségével" megtörtén t
kaposvári tragédiáért, a trafiktörvény els ő áldozatáért?
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Végezetül - csak hogy hű legyek az Ön 2007-ben tett kijelentéséhez - kérem azonnal i
hatállyal vonja vissza trafiktörvényt és állítsa vissza az azt megel őző állapotot, hiszen a
mai helyzet minden dohány-kiskereskedelemben dolgozó életét súlyosan veszélyezteti .

Megtisztelő válaszát írásban várom .

Budapest, 2015. május 12.

Tisztelettel :

Varju László
Demokratikus Koalíci ó
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