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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Írásbeli kérdés !

Dr. Kövér László úr
az Országgyűlés elnöke részére

HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgy ű lésről szóló tv. 42. § (8) alapján bejelentem, hogy írásbeli kérdést kíváno k
benyújtani Pintér Sándor belügyminiszter úrna k

"Miért rabosította a mozgássérült kisfiú édesanyját az I. kerűleti rendőrség?"
címmel .

Tisztelt Miniszter Úr!

Az abcug.hu-n jelent meg egy cikk egy mozgássérült kisfiú édesanyjának rabosításáról . A
rendőrök - meglátva az autó szélvédőjén a rokkantigazolványt - meg sem várták, hogy az éppen
gyermeke nélkül leparkoló hölgy a szabályok szerint vesz-e parkolójegyet, hanem egyből
bevitték és rabosították az első kerületi rendőrkapitányságon . A rendőrök tehát meg sem várták,
hogy a hölgy betartja-e a meglehetősen életszerűtlen szabályozást - miszerint a mozgássérült
parkolóigazolványt nem lehet használni, ha az arra jogosult mozgássérült személy nincs jelen -
inkább ártatlanul rabosították . A sajtó szerint nem egyedi esetrő l van szó, már több ilyen történet
is napvilágot látott .

Kérdezem ezért Belügyminiszter urat :

1. Miért rabosította a mozgássérült kisfiú édesanyját az I . kerületi rendőrség? Miért nem
várták meg a rend őrök, hogy kiderüljön, a hölgy betartja-e a szabályokat? Egyáltalán,
miért volt szükség a rabosításra?

2. Arányosnak és szabályosnak tartja a rend őri fellépést?
3. Évente hány ártatlan embert rabosítanak azért, mert mozgássérült gyermeke vag y

hozzátartozója van?
4. A DK közleményében azt kérte, hogy Ön kérjen bocsánatot a rabosított édesanyától .

Megtette? Ha még nem, bocsánatot fog kérni? Valaki bocsánatot kért már a hölgyt ől a
Rendőrség nevében?

5. Ki a történtek felelőse? Meg tud nevezni egy konkrét felel ős személyt vagy Önt kel l
annak tekinteni?

6. Jelezte már a Belügyminisztérium a kormánynak, hogy a jelenlegi szabályok
meglehetősen életszerűtlenek?

7. Indít vizsgálatot az ügyben?

Megtisztelő válaszát írásban várom.

Budapest, 2017 . december 13 .
Tisztelettel :

Dr.Vadai Ágnes
Demokratikus Koalíció
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