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Írásbeli kérdé s

Kövér László úrnak ,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésrő l szóló 2012 .
évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánunk intézni a
Belügyminisztériumot vezet ő miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium
vezetőjéhez

„Továbbra is elt űri a Kormány a magyarság és a keresztény emberek méltóságának
megsértésére irányuló provokációkat, vagy a nemzetközi deviáns lobbival szemben idén
a többségi társadalom és a közérdek mellé kívánnak állni? ”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

2014. június 19-én, jobbikos képviselők írásbeli kérdést intéztünk Önhöz, melyben hosszasan
érveltünk amellett, miért nem lehet ebben a formájában semmiféleképpen megrendezni a
főváros közlekedését megbénító, a közerkölcsöt súlyosan sért ő homoszexuális felvonuláskén t
emlegetett rendezvényt. Ahogy a Bajnai-kormány ideje alatt a „Jézusnak is 2 apja volt ”
feliratú táblával, vagy papi reverendába öltözve rózsaszín Szentírással sértegették ,
sértegethették a felvonulók a többségi társadalmat, úgy a III . Orbán-kormány alatt is vol t
minden, ami ezen a felvonuláson megszokott : a papnak öltözött, nyakában óriási keresztet
viselő személy már önmagában ki kellett volna, vívja a rendőrség figyelmét, de a múlt év
tapasztalataiból tudjuk, a Kormány sajnálatos asszisztálása mellett ezt is lehetett fokozni .

Ugyanígy említhetnénk az Árpád-házi Imre király oroszlános-vágásos címerpajzsot, a
rovásírásos feliratokat, a történelmi Magyarország ábrázolásokat, melyeket vegytisztán
provokációs céllal használnak a felvonulók . Azok köszönő viszonyban sincsenek a
megfogalmazott célkitűzésekkel, illetve biztos, ami biztos alapon minden jóérzés ű ember
felháborodást kiváltó plakátokkal és szimbólumokkal . Az elmúlt évek alatt egyértelműsítették
a szervezők, hogy a rendezvény egyik jól tetten érhető célja a többségi társadalom
megbotránkoztatása. A rendezvény megengedhetetlen megnyilvánulásai olyannyir a
egyértelműek voltak az elmúlt években, hogy azokat a rendőrség kivételével a többség i
társadalom — politikai hovatartozástól függetlenül — általános megbotránkozással fogadta .



A tavalyi évben az esemény kapcsán a rend őrség gyakorlatilag minden rendezvényt betiltot t
Budapesten, ami a hagyományos családmodellt hivatott népszer űsíteni. Nem így az említett
felvonulást, ahol volt, aki papnak öltözve, nyakában egy feszülettel és id őnként egy banánnal
nyilvánította ki aberrációját, illetve egy árpádsávos történelmi Magyarországot ábrázol ó
képpel (azon látható feliratot nem idéznénk) próbálta talán Magyarország polgára i
többségének a szimpátiáját kiváltani .

Tisztelt Belügyminiszter Úr !

A legutóbbi homoszexuális felvonuláson a rendezők a rendőrség munkatársainak asszisztálása
mellett rugdostak össze egy férfit, míg egy az Egyesült Államokból importált, Budapesten él ő
„prájdoló”, bizonyos William Theodoracopulos a férfi és nő életen át tartó szeretetközösségé t
népszerűsítő Facebook közösség egyik aktivistáját kezdte el fogdosni . Miután a szervezők
többszöri kérésére a helyszínre fáradtak a rendőrség munkatársai, a zaklató nác i
karlendítésekkel gúnyt űzött a nyomozó hatóság munkatársaiból . Igazoltatás lett a vége,
büntetőeljárás – értesüléseink szerint – a mai napig nem indult ellene, a pótmagánváda s
eljárásban pedig az eljáró bíróság nem tudja idézni . A közösségi oldalon aktív, az ott közzétet t
bejegyzései szerint a mai napig Budapesten él .

Minden évben kénytelenek vagyunk a szíves figyelmébe ajánlani : az Alaptörvény IX .
cikkében (5) megfogalmazottak szerint a véleménynyilvánítás szabadságának a gyakorlás a
nem irányulhat a magyar nemzet, a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közössége k
méltóságának a megsértésére .

Az említett rendezvényen minden évben megsértik a magyarság és a keresztény vallás i
közösségek méltóságát . A videók tanúsága szerint a felvonulás során többen drogot és/vag y
alkoholt fogyasztanak. Remélhetően idén már a Kormány is komolyan veszi, hogy az elmúlt
kb. 10 évben egyértelműen kibontakozott egy olyan irányvonal ezeken a rendezvényeken ,
melyek miatt komoly kétségeink merültek fel annak törvényes megrendezéséve l
kapcsolatban. Célszerűbb lenne a jövőben a jogsértéseket megakadályozni, ennek az elmúlt
évek tapasztalatai fényében egyértelműen a betiltás lenne az indokolt és az elkövetet t
jogsértések garantált megakadályozásához szükséges eszköze .

Amennyiben a Kormány idén is a törvények, a közerkölcs, a jóízlés és az ifjúság védelme
helyett egy nagy befolyással rendelkez ő nemzetközi lobbi oldalára áll, akkor javasoljuk az t
(és nem mást) kommunikálni a választópolgároknak . Itt az ideje már végre az egyene s
beszédnek, nem lehet ugyanis ezt a rendezvényt és a családokat-ifjúságot-közerkölcsö t
egyaránt védeni, ugyanis kölcsönösen kizárják egymást . Korábban is javasoltuk, ismé t
kénytelenek vagyunk megkérdezni, hogy az elmúlt évek tapasztalataiból okulva, az évr ő l-évre
visszatérő botrányok miatt nem lehetne kijelölni egy csoportot, amelynek az ilyen típusú, a
társadalom többségének vallásos vagy más egyéb érzéseit sért ő megnyilvánulások kiszűrése
lenne a feladata?

Várjuk érdemi válaszát !

Budapest, 2015. május 19 .
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Hegedűs Lorántné

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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