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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: "A rendőrök helyett miért és meddig kell a Betyársereg 
megvédjen a zaklatóktól egy ifjú hölgyet?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

„Rendőrök  helyett  betyárok  védik  egy  interjú  miatt  fenyegetőző  bűnözőktől  a  Mi  Hazánk
tiszaföldvári elnökét” - ezt a YouTube-on lévő videót már egy nap alatt közel ötvenezren nézték
meg: https://youtu.be/xpq9STkDka4

Több hírportál is közölte az ebből született hírt, pl. „A maffiózók gyújtogatást és megölést ígérnek -
a  tétlen  rendőrök  helyett  betyárok  védik  a  hölgyet,  aki  beszélt  a  cigánybűnözésről”  címmel:
https://kuruc.info/r/35/216446

Az országos  közfelháborodás  nyomán magam is  tájékozódtam.  A rendőrség  2020.  július  27-én
jelzést  kapott  arról,  hogy  Szabó  Bettinát  két  nappal  korábban  telefonon  életveszélyesen
megfenyegették. Információim szerint ezt többen hallották is környezetében, a fenyegető személy
megadta  a  címet,  ahová  menni  kell,  és  a  keresztnevét,  plusz  a  telefonszám  alapján  nagy
valószínűséggel  beazonosítható.  Tudomásom  szerint  más  egyéb  bizonyítékokkal  együtt  ezt  a
rendőrök is  megkapták,  sőt  az  egyik  rendőr  telefonon is  beszélt  a  bejelentővel  erről  is.  Ennek
ellenére a nyomozást megtagadták, az ügyet a rendőrség lezártnak tekinti, ezért a fenyegetésben élő
hölgynek  a  Betyársereg  kellett  védelmet  biztosítson,  mely  szerveződésnek  tagja  az  illetékes
rendőrkapitányság, Kunszentmárton polgármestere is.

Az alábbi kérdésekkel fordulok Önhöz az ügy kapcsán:

- Történt-e intézkedés az életveszélyes fenyegetés kapcsán?

- Ha igen, akkor pontosan milyen intézkedést foganatosítottak?



- Ha nem volt intézkedés, akkor miért nem?

- Miért nem indítottak eljárást a feltételezett elkövetővel szemben?

- Kihallgatták-e a bejelentőt ebben az ügyben?

Ijesztő  tiszaföldvári  állapotokról  tudósít  ez  a  cikk  is:  https://elemi.hu/gettosodas-tiszafoldvaron-
meg-a-bernathegyi-kutyat-is-megettek

Milyen  kormányzati  vagy  társadalmi  segítségre  van  szüksége  a  tarthatatlan  helyzet
megváltoztatásához?

Várom érdemi válaszát!
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