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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Pintér Sándor, belügyminiszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Miért nézik tétlenül a szélsőjobboldali mozgalmak 
randalírozását?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Ön 2010-ben azt ígérte, 3 hét alatt rendbe teszik a közbiztonságot. Igaz, ezt leginkább a 
kistelepüléseken élő „tyúktolvajokra” értette, akikre vonatkozni fognak a törvények. A Magyar 
Gárdához hasonló szervezetek működését a bíróság betiltotta, és bár Miniszter úr nyomatékosan 
kijelentette, hogy nem fogja tűrni az ilyen szervezetek működését, az élet mást igazolt. Idézem 
Miniszter Urat: "A Magyar Gárdának is figyelembe kell vennie viszont a jogerős bírói 
határozatokat, a jogerős bírói ítéleteket. A belügyminiszter felel azért, hogy az országban a közrend 
és a közbiztonság fenntartható legyen és (...) ígérni fogom, és mindenkivel szemben, magunk 
betartjuk, és betartatjuk a törvényeket, betartatjuk a bírói ítéleteket. Aki ezt nem lépi át, azzal 
barátságban élünk, aki ezt átlépi, azzal szemben pedig a törvény erejénél fogva fellépünk".

Más-más néven, de rendre feltűnnek egyenruhás, vállaltan a szélsőjobboldalhoz köthető, hungarista 
nézeteket valló szerveződések, amelyek rettegésben tartják egy-egy település roma származású 
lakóit. Nem a rendre törekednek, nem a béke megteremtése a céljuk cigányok és nem cigányok 
között, hanem kizárólag a megfélemlítés, az erő demonstrálása.

Ezek az események több kérdést is felvetnek, hiszen egyenruha ide vagy oda, ezek nem hivatalos 
szervek, jog-és hatáskörük semmiféle intézkedésre nincs. Amellett, hogy az ilyen társaságok 
létezése már önmagában is félelmetes és törvénytelen (csakúgy, mint a jogerősen betiltott Magyar 
Gárdáé), törvénysértő fellépésüket gyakran a rendőrök sem akadályozzák meg.

Februárban megjelentek a Magyar Önvédelmi Mozgalom fekete egyenruhás, terepjárós tagjai a fóti 
romatelepen, megfélemlítették és menekülésre késztették a romákat.. Egy szemtanú kihívta a 



rendőrséget, akik úgy találták, a Mozgalom tagjai semmilyen jogellenes cselekedetet nem követtek 
el. A Magyar Önvédelmi Mozgalom bevallottan szélsőjobboldali szervezet, felhívásaikban 
kendőzetlenül uszítanak a lakosság roma származású tagjai, sőt egész csoportok ellen.

Kérdezem ezért Miniszter Urat:

Miért nem lép fel erélyesen a rendőrség olyan csoportokkal szemben, amelyek szervezetten 
félemlítik meg az embereket? 

Miért nem lépnek fel erélyesen a kirekesztő, gyűlöletre uszító csoportok ellen? 

Miért nézik tétlenül a szélsőjobboldali mozgalmak előretörését? 

Miért nem tiltják be ezeket a csoportokat, mint tették a Magyar Gárdával? 

Várom válaszát.

2019. március 13.

Arató Gergely

Demokratikus Koalíció
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