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Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésről szóló tv. 42. § (8) alapján bejelentem, hogy írásbeli kérdést kívánok
benyújtani Pintér Sándor belügyminiszter úrnak

"Kik voltak azok a civil ruhások, akik a parlament előtt lökdösték a tüntetőket? »

címmel .

Tisztelt Miniszter Úr !

2017. április 4-én több ezer ember tüntetett a Central European University törvénnye l
történő bezáratása ellen. A tüntetők egy része az eredeti helyszínről a Parlament elé vonult ,
hogy ott folytassa a tiltakozást . Itt azzal kellett szembenézniük, hogy nem csak egyenruhába n
és láthatósági mellényben lévő rendőrök, hanem civil ruhás, kidobóember kinézetű férfiak is
farkasszemet néznek velük. Az Index videón örökítette meg, hogy a civilben lévő férfiak a
rendőrsorfal előtt álltak és onnan lökdösték az alkotmányos jogaikkal élő magyar
állampolgárokat. Amikor ezt több tüntető szóvá tette, a férfiak a rendőrsorfalon keresztül
távoztak és a továbbiakban amögött állva követték figyelemmel az eseményeket . A Budapesti
Rendőr-főkapitányság az Index .hu-nak írt válaszában elismerte, hogy civil ruhás rendőrök
lökdösődtek a Parlamentnél.

Kérdezem ezért Belügyminiszter urat :

1. Kik voltak azok a civil ruhások, akik a parlament előtt, a rendőrsorfal szeme láttára
lökdösték a tüntetőket?

2. Ha a civil ruhás lökdösődők a Magyar Rendőrség állományába tartoznak, akkor mely
egységben teljesítenek szolgálatot ?

3. Ha a civil ruhás lökdösődők a Magyar Rendőrség állományába tartoznak, akkor mi volt
a feladatuk? A tüntetés megzavarása; provokáció?
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4. Ha a civil ruhás lökdösődők a Magyar Rend őrség állományába tartoznak, akkor ki adott
nekik parancsot arra, hogy az alkotmányos jogaikkal él ő magyar állampolgárokat
lökdössék és provokálják?

5. Amennyiben a civil ruhás lökdös ődők a Magyar Rend őrség állományába tartoznak,
indul-e ellenük bels ő vizsgálat?

Megtisztelő válaszát írásban várom .

Budapest, 2017. április 5 .

Tisztelettel :

Dr. Vadai Ágnes
Demokratikus Koalíció
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