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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 szóbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani. 

A szóbeli választ igénylő kérdés címzettje: dr. Varga Judit, igazságügyi miniszter 

A szóbeli választ igénylő kérdés címe: "Az aljas pedofilok köztünk járhatnak?" 

Tisztelt Miniszter Asszony!

Egészen  kivételesen  felháborító  eset  jutott  a  tudomásunkra.  Az  általa  elkövetett  pedofil
bűncselekményeket  beismerő  személyt  engedtek  ki  huszonhét  hónap  letartóztatást  követően  a
büntetés-végrehajtási intézetből.

A Budapest Környéki Törvényszék állítólagos belgyógyászati panaszok miatt másfél héttel ezelőtt
elérkezettnek látta az időt arra, hogy egy rendkívül veszélyes egyént rászabadítson a társadalomra.
A szexuális ragadozó újra vadászhat gyanútlan, ráadásul gyermekkorú áldozataira. Az ügy eddigi
sértettjei mind 6-10 év közötti kislányok. 

A bírót  a  pedofil  következő  mondatai  sem  tántorították  el  érthetetlen  döntésétől:  „Csak  azt
szeretném  mondani,  hogy  egyébként  tényleg  belenyúltam  némelyik  lány  bugyijába  és
simogattam alatta a bőrüket.”

Az embernek legnagyobb jóindulattal sem nevezhető személy egy rossz bírói döntés miatt jelenleg
házi őrizetben pihenheti ki a börtönélet fáradalmait. Nyomkövetőt kell viselnie, amelyet képzelje el,
már többször „elfelejtett” feltölteni, így többletmunkát adott az amúgy is túlterhelt rendőröknek.

A 68 éves Sz. Sándor még kimenőt is kap minden csütörtökön, amikor a reggeli busszal beutazik
Nagykátára és délután három körül ér haza. Zavartalanul jár-kel a nagykátai piacon és valószínűleg
jókat  nevet  a  jogrendszer  és  a  jogalkalmazás  gyengeségein.  Az  már  csak  fokozza  az
abszurditásokat, hogy a pedofil Tápióságon, a Jókai Mór utcában az egyik megrontott, megalázott
kislány közvetlen szomszédja. Külön érdekes, hogy az elkövető családjában több rendőr található.
Állítólag a sógora és a keresztlánya is a hivatásos állomány tagja.



A Mi Hazánk Mozgalom nyomatékosan felhívja a figyelmet a konkrét eset tarthatatlanságára, éppen
ezért  szerveztünk  2019.  november  30-án  demonstrációt  a  pedofil  háza  elé.  Mindenképpen
szigorítani  kell  a  kiemelt  súlyú  cselekményeknél  –  különösen,  ha  a  sértett  gyermekkorú  –  a
letartóztatások  elrendelésével,  felülvizsgálatával  és  fenntartásával  kapcsolatos  szabályokon  és
gyakorlaton.  Ehhez hasonlóan meg kell  vizsgálni  a  vonatkozó cselekmények büntetési  tételeit  ,
valamint bővíteni azon alap- és minősített esetek körét, amikor a bűnözők feltételes szabadságra
bocsátása kizárt.

Egyetértenek-e  a  felvetéseinkkel?  Nem  érzik  úgy,  hogy  a  konkrét  ügyben  tenni  kellene
valamit?

Várom érdemi válaszát!
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