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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2.
melléklet 43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldö m
Dr. Vadai Ágnes (független) országgyű lési képviselő „Kiket érint az önkényuralmi jelképe k
kereskedelmi célú hasznosításának tilalmáról, valamint az ezzel összefügg ő egyes törvények
módosításáról szóló törvényjavaslat?” című, K/17136. számú, a „Tudja-e, hogy mit jelképez a
San Pellegrino ötágú vörös csillaga?” című , K/17140 . számú, a „Tudja-e, hogy mit jelképez a
Milky Way ötágú vörös csillaga?” című , K/17141 . számú, a „Tudja-e, hogy mit jelképez a
Heineken ötágú vörös csillaga?” című , K/17142. számú, valamint a „Mit gondol, mihez nincs
joga?” című , K/17144 . számú írásbeli választ igényl ő kérdéseire adott válaszomat .
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Dr. Vadai Ágnes országgyűlési képviselő részére

Budapest

2017 . szeptember 8 .
PARLF-MIN/434/2 (2017)

Tisztelt Képviselő Asszony !

Az Országgyű lésről szóló 2012. évi XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdésében foglaltak
szerint -a hozzám intézett, „Kiket érint az önkényuralmi jelképek kereskedelmi célú
hasznosításának tilalmáról, valamint az ezzel összefi'igg ő egyes törvények módosításáról szól ó
törvényjavaslat?” című, K/17136. számú, a „Tudja-e, hogy mit jelképez a San Pellegrino ötág ú
vörös csillaga?” című, K/17140. számú, a „Tudja-e, hogy mit jelképez a Milky Way ötág ú
vörös csillaga?” című , K/17141. számú, a „Tudja-e, hogy mit jelképez a Heineken ötágú vörös
csillaga?” című , K/17142. számú, valamint a „Mit gondol, mihez nincs joga?” című ,
K/17144. számú írásbeli kérdéseire az alábbi választ adom .

Engedje meg, hogy az öt írásbeli kérdésére egy választ adjak, mivel ezek a kérdése k
mind egy téma köré csoportosulnak .

Képviselőtársam egy törvényjavaslatról kérdez, annak esetleges tartalmáról . Ez már
önmagában nehezen értelmezhető, hiszen hipotetikus választ vár egy olyan
szabályozásra, amely még életbe sem lépett, lévén, hogy az Országgy űlés nem szavazott
róla. Azon irányú kérdését sem tudom értelmezni, hogy miért lenne szükség a z
önkényuralmi jelképek pontosítására . Mint bizonyára tudja, ezt a törvényjavasla t
semmilyen formában nem módosítja . Hivatkozási pontnak pedig a Büntető
Törvénykönyv vonatkozó szabályozását használja, amely koherens az európa i
szabályozással .

Képviselőtársam nyílt lobbi-tevékenységét megköszönhetik, ugyanakkor Ön fordítva ü l
a lovon. Nem tudom, hogy az Ön által hivatkozott cégek logójába milyen céllal, vag y
mióta került be a vörös csillag . Azt tudom, hogy Magyarországnak, több százezer ma i s
élő honfitársunknak mit jelent ez a jelkép, bennük milyen félelmetes emlékeket idéz .
Ahogy korábban is fogalmaztam, biztos vagyok benne, hogy horogkereszttel ellátot t
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terméket sem lehetne forgalomba hozni az Európai Unió bármely tagállamában .
Számomra ebben a tekintetben nincs különbség .

K/17144. számon beadott kérdését a személyes frusztráció termékének tekintem . Annyi t
kívánok hozzáfűzni, hogy a legkevésbé sem tekintem magam mindenhez értő
személynek, ettől a gondolattól Önt is óvnám . Azt, hogy a Kormány a 2010-e s
kétharmados felhatalmazását miként használta fel, a választók 2014-ben megítélték . Az
eredményt nem ismertetem . Azt, hogy a Kormány miként használta fel a 2014-be n
megszerzett kétharmados felhatalmazását, a választók majd 2018-ban fogják megítélni .
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