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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 13 perc) 

Az ülés megnyitása 

KÓSA LAJOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Köszöntöm 
államtitkár urakat, helyettes államtitkár urat. Tisztelt Bizottság! A 
határozatképességet kell ellenőriznünk. Jelentem: 6 személyes jelenléttel és 2 
helyettesítéssel, nevezetesen Simon Miklós helyettesíti Firtl Mátyás urat, illetőleg 
Bíró Márkot Vas Imre, 8-an vagyunk jelen, tehát a bizottság határozatképes.  

A napirend elfogadása 

A napirend az interneten terjedő életveszélyes fenyegetések elleni fellépés jogi 
háttere és a szabályozási feladatok áttekintése. Azzal szeretném kiegészíteni, hogy 
természetesen nem pusztán csak az életveszélyes fenyegetésekről van szó, hanem 
arról, hogy napnál világosabb, hogy az interneten megvalósuló zaklatás teljesen 
tömeges méretű Magyarországon, az elsős kisgyerektől a miniszterelnökig bezárólag 
(Dr. Vadai Ágnes: Ellenzéki képviselő és kormánypárti.), és úgy tűnik, hogy ez ellen 
érdemes fellépni és végiggondolni azt, hogy milyen szabályozási eszközök vannak. 
Ezért hívtuk a kormányzati képviselőket is. Ki az, aki a napirendet támogatja? 
(Szavazás.) 8, egyhangú. Akkor elkezdjük a napirendet. 

Az interneten terjedő életveszélyes fenyegetések elleni fellépés jogi 
háttere 

Elnöki bevezető 

Amiért a bizottság most ülésezik, az a következő, amint a felvezetőmben is 
mondtam. Természetesen van zaklatási tényállás két fokozatban a büntető 
törvénykönyvben, 2007 óta. Ez alapján büntető eszközökkel nyilvánvalóan fel lehet 
lépni az interneten terjedő zaklatások ellen, de ezeknek az eszközöknek a 
használhatósága fölöttébb kérdéses, részben bizonyítási nehézségek kapcsán, részben 
pedig igazából tudjuk, hogy az interneten elkövetett zaklatási cselekményeknek a 
döntő többségét egyébként nem büntethető fiatalkorúak és gyermekek valósítják meg. 
Ugyanakkor egészen tragikus esetekről is beszámol a sajtó, hogy öngyilkosságot 
követett el egy iskolás tanuló azért, mert az osztálytársai az interneten keresztül 
halálra zaklatják, és hiába lehet tényszerűen megállapítani, hogy mi történt, ezzel 
együtt széttárjuk a kezünket és azt mondjuk, hogy szörnyű a mai világ. 

Ehhez képest úgy gondolom, hogy a rendvédelmi bizottságnak feladata az, 
hogy próbálja meg legalább átgondolni a kormánnyal együtt, hogy van-e itt olyan 
lehetőségünk a szabályozási eszközökben, amellyel legalább fékezhetjük ezt a 
jelenséget.  

Még egyszer hangsúlyozom: a kérdés általános, és nem önmagában a politikai 
vonatkozásai miatt szükséges ezt végiggondolni, hanem azért, mert olyan mértékben 
terjed a jelenség, ami ellen persze lehet küzdeni közérdekű reklámmal, bizonyára 
látták önök is, hogy vannak ilyenek, amikor a szülőknek a figyelmét hívják fel arra, 
hogy érdeklődjön az iránt, hogy a gyermekét milyen hatások érik az internetről vagy 
milyen tartalmakat nyit meg, miket használ és ez fenyegeti-e vagy sem, de talán 
érdemes a kérdést végiggondolni, és külön köszönöm, hogy elfogadták a 
meghívásunkat. 

Természetesen a mostani bizottsági ülés nem alkalmas arra, hogy már most 
valamifajta szöveget tárgyaljunk, de azt gondolom, hogy arról mindenképpen lehet 
döntést hozni, hogy arra kérjük a kormányt és a szabályozással foglalkozó 
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kormányzati szervezetek képviselőit, hogy záros határidőn belül átgondolva, 
valamilyen koncepcionális megoldást tudjunk megtárgyalni a bizottság előtt. 
Figyelemmel egyébként a sok nehézségre, ez a bizonyítási nehézségtől kezdve az 
adatvédelmi problémákon át odáig terjed, hogy az internetes szolgáltatók egy jelentős 
része nem Magyarországon van bejegyezve, és még abban az esetben is rendkívüli 
nehézséget jelent a velük való kapcsolattartás vagy fellépés, hogyha egyébként primer 
módon személyiségi jogot sért a tevékenység. Konkrét esetről tudok beszámolni, hogy 
valakinek, egy reális személynek megcsinálják a Facebook-profilját a Facebookon 
ismeretlenek, elvéve a nevét meg minden körülményét és két évig tart egy huzavona, 
míg egyébként el lehet érni a Facebook üzemeltetőjénél, hogy a kreált Facebook-
profilt szedjék le. Tehát egészen furcsa esetek fordulnak elő ezzel kapcsolatban. 

Adott esetben a legkevésbé sem az a szabályozási cél, főleg a gyerekek 
esetében, hogy gyerekeket vagy fiatalokat tömegével büntessünk meg, de hogy a 
zaklatás, mint cselekmény elkövetését korlátozzuk adott esetben. Van, akivel szemben 
nem feltétlenül büntető intézkedést kell hozni, de arra gondoltam, hogy azzal 
kapcsolatban érdemes lenne gondolkodni, hogy egy olyan gyerek, aki folyamatosan 
zaklatja valamelyik társát a Facebookon, az Instagramon, valahol, annak például a 
tevékenységét a Facebookról intézkedés kapcsán le lehet venni, és akkor ennek 
egészen biztosan van valamilyen fékező hatása. 

Most arról nem beszélve, amikor pedig a politikai harc terjed ki oda, hogy 
Facebook-csoport párthoz köthetően a miniszterelnök meggyilkolására buzdít, az 
meg egészen példátlan, amit ép ésszel nem lehet még csak értelmezni sem, nemhogy 
helyeselni. Ezzel kapcsolatban nyilván a szükséges politikai vitákat lefolytatjuk, de itt 
alapvetően nem pusztán erről van szó, hanem arról, hogy ez az internetes zaklatás, 
mint cselekmény olyan mértékben általános a visszajelzések alapján, hogy érdemes a 
szabályozást végiggondolni, és én ezért kértem, hogy a bizottság ezt fontolja meg. 

Kíván-e valaki a kormány képviselői előtt szólni a problémafelvetéssel 
kapcsolatban? (Nincs jelzés.) Akkor megkérdezném, hogy milyen lehetőségeket 
látnak a Belügyminisztérium és az Igazságügyi Minisztérium képviselői, hogy 
valamilyen közös fellépésen gondolkozzunk. 

Dr. Felkai László államtitkár (Belügyminisztérium) hozzászólása 

DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Köszöntök 
mindenkit. Azt gondolom, hogy valóban nem lenne most célszerű belemenni abba, 
hogy egyes cselekmények, amelyek megjelennek az interneten, tényállásszerűek-e 
vagy sem, elegendő-e a büntetőjog jelenlegi szabályozottsága vagy sem, hiszen ahogy 
elnök úr is említette, adott esetben gyermekkorú elkövetőkről van szó. Ez az egyik. A 
másik pedig az, hogy nem elsősorban a büntetőjogi eszközökkel való 
problémamegoldásra kell koncentrálni. Általában és elvileg én azt gondolom, hogy 
megteremthető, hogyha együtt gondolkodunk, viszonylag rövid időn belül 
koncepcionális szinten, akár még ebben az évben is ez a lehetőség.  

Az internetszolgáltatók által az internet-tartalomnak az eltávolítása nem példa 
nélküli, az már a magyar jogrendszerben ismert. Itt nyilván azt kell végiggondolnunk, 
hogy ez miként történhessen nagyon gyorsan, mert egyik oldalról azt mondjuk, hogy a 
jogállamban minden döntés, ami érdeket sért, az végső soron bírósághoz kötött, és 
ráadásul nem is egyfokú bírósági eljáráshoz kötött, ami egyébként helyes, csak itt kell 
valami egyensúlyt találni, hogy mondjuk adott esetben a sértettnek a lelkivilága lehet, 
hogy még két-három nap alatt is olyan sérelmet szenved, ami egy tragikus 
eseményhez vezethet, meg a jogállamiság ne ütközzék egymással. Tehát valóban most 
egy kategorikus nyilatkozat helyett ez inkább egy együttgondolkodást igényelne 
mindkettőnk részéről. 
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ELNÖK: Igazságügyi Minisztérium? 

Dr. Miskolczi Barna miniszteri biztos (Igazságügyi Minisztérium) 
hozzászólása 

DR. MISKOLCZI BARNA miniszteri biztos (Igazságügyi Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Én is csatlakoznék államtitkár úrhoz. 
Nem elsősorban a büntetőjog eszközei lehetnek alkalmasak, pont abból az okból, amit 
államtitkár úr is mondott, tehát a büntetőjognak a garanciákkal körülbástyázott lassú 
és nehézkes rendszere nem biztos, hogy alkalmas arra, hogy azonnali és gyors választ 
adjon erre a kérdésre. Valóban máshol kellene inkább keresni a megoldást. Amúgy 
egyébként a  tényállások - ahogy elnök úr is említette - rendelkezésre állnak, csak az 
internet és az ezzel kapcsolatos technológia meg az eljárások fejlődnek, gyorsulnak és 
nem biztos, hogy ezzel a büntetőjog lépést tud tartani. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Vadai képviselő asszony! 

Kérdések, hozzászólások válaszok 

DR. VADAI ÁGNES (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Azt kell mondjam, 
elnök úr, hogy nagyon örülök, hogy ez a téma előkerül, mert évek óta beszélünk arról, 
hogy valamit kell tenni azzal a gyűlölettel, ami egyébként nemcsak a virtuális térben, 
hanem a valós térben is tapasztalható, és önben van bátorság egyébként, hogy ezt a 
témát felvetette, úgyhogy gratulálok és köszönöm. 

Szerintem itt több téma keveredik egyszerre és szét kell választani. Egyrészt a 
zaklatás tényállása vagy a zaklatás problémája, amiről ön beszél, hogy sokszor 
tapasztalható az az interneten, hogy gyerekeket zaklatnak, akár bűnözői csoportok, 
akár iskolástársak, akár pedofilok. Tehát ez előfordul. Én azt gondolom, hogy egyfelől 
nyilván a büntetőjog eszköze az, ami az ilyen, kifejezetten a kiskorúak sérelmére 
elkövetett esetek kapcsán kell hogy gyors és hatékony legyen, de itt szerintem 
kifejezetten nagy szerepe van a családnak, az iskolának és egyébként az 
ellátórendszernek, a gyermekvédelmi ellátórendszernek annak érdekében, hogy akár 
az interneten, akár ennek folyományaként egyébként a való életben történő zaklatás 
megtörténjen. Ugyanis sajnos, ennek van egyébként folytatása, tehát hogy elkezdődik 
az interneten a gyerekekkel szembeni zaklatás, aminek aztán akár fizikai 
megvalósulását is lehet tapasztalni. Szerintem ebbe az irányba nagyon erőteljesen fel 
kell lépni, én azt gondolom, hogy önnek igaza van, hogy ez egy akut probléma. 

Azzal is egyet tudok érteni, hogy a hosszú büntetőjogi eljárás, a bírósági 
folyamat egyébként azt a pszichológiai, pszichés nyomást, ami ezen a gyereken van, 
azt nem oldja fel. Tehát itt szerintem a probléma összetettebb, minthogy a 
Belügyminisztérium és az Igazságügyi Minisztérium képviselői legyenek itt, szerintem 
kell ide egyébként a szociálismunkás-világ, a pszichológiai világ is, hogy ezt az egész 
dolgot hogyan lehet feldolgozni. Őszintén szólva, persze, nagyon fontos a büntetés 
ebben, hogy azok, akik egyébként ezt elkövetik, azokat valamilyen módon büntessék 
meg, de szeretném felhívni a figyelmet, hogy az áldozatvédelem szerintem sokkal 
fontosabb ebben a dologban. Mert aki egyébként áldozata az ilyen virtuális vagy 
fizikai zaklatásnak, annak az életét ez akár egy egész hosszú időre meghatározhatja, 
ami aztán a társadalom szempontjából meglehetősen negatív következményekkel jár. 

A másik az a gyűlölet, ami megjelenik az internetes portálokon, és itt már nem 
osztom az elnök úrnak azt az álláspontját, hogy ezt jellemzően gyerekek követik el. 
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ELNÖK: Ezt én se mondtam. 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Akkor lehet, hogy rosszul értelmeztem, elnök 

úr, de jellemzően azt tapasztalom, hogy igen kifejlett felnőtt példányok azok, akik 
egyébként ezeket a rettenetes szövegeket leírják az interneten, a Facebookon, az 
Instagramon, hozzáteszem: a különböző internetes portálok, híroldalak 
kommentjeiben, nem tudom, hogy szoktak-e ilyeneket olvasni. Az én Facebook-
oldalamon 7 sorban írtam le azokat a szavakat, amelyek hogyha belekerülnek 
bármelyik kommentbe, akkor az automatikusan törlődik. Nyilván - hogy mondjam - 
néhány kifejezésnek rettenetesen sok változata van, és képzeljék el, hogy ez a 7 sor 
nem volt elég. Tehát igen leleményesek ezek a megjelenő trollok, akik olyan 
szövegeket nyomnak a Facebook-oldalakon - az enyémen is -, amit nyilván törölni 
kell, meg le kell őket tiltani, de azért ez borzasztóan nehéz. Különösen akkor - és 
megint nagyon fontos dolgot mondott elnök úr -, amikor megjelennek egy-egy 
politikai párthoz vagy csoportok tartozó trollok. Én ezt magam egyszer végigéltem, a 
Hír Televízió egyik műsora után, pár héttel ezelőtt, olyan mennyiségű politikai fan és 
higgye el, nem az MSZP, a DK, az Együtt-PM meg a liberálisok oldaláról jelentek meg 
ezek a kollégák, olyan mennyiségű trollhadsereg jelent meg a Facebook-oldalamon, a 
legválogatottabb trágárságokkal és fenyegetésekkel, hogy egy idő után nagyon nehéz 
volt kezelni. Tehát hajnal 3-ig szívesen foglalkozom ezzel, csak azért az nehéz. Tehát 
nehéz. 

Szerintem az fontos, amit elnök úr mondott, hogy a szolgáltatónak, tehát a 
Facebooknak, mint szolgáltatónak e tekintetben érdemes a segítségét kérni, hogy 
ebben legyen változás, akár mondjuk a kamu Facebook-oldalak létrehozásakor. 

Azt gondolom, hogy akár a hamisítások kapcsán, hiszen elnök úr maga 
említette, hogy volt olyan, aki létrehozott egy személynek a nevében egy Facebook-
oldalt és két évig nem tudott ezzel mit kezdeni. Képzelje… 

 
ELNÖK: Én magam voltam. Egy ismeretlen három éven keresztül működtette 

a Facebook-oldalamat, amihez semmi közöm nem volt, három év után tudtam 
rendkívül bonyolult és hosszas, nemzetközi jogászokat is bevonó eljárással igazolni, 
hogy én vagyok Kósa Lajos, és ahhoz a Facebook-oldalhoz nincsen közöm. Egyébként 
teljesen olyan volt, minthogyha én lettem volna. 

 
DR. VADAI ÁGNES (független): Ez nagyon jó, mert akkor nem kell nekünk ezt 

az utat még egyszer befutni, mert nyilván látja, hogy mi is hasonló cipőbe 
keveredtünk. Írtunk mi is a Facebooknak… 

 
ELNÖK: Félreértés ne essék, ez nem volt sértő, csak az volt a baj, hogy semmi 

közöm nem volt hozzá és nem tudtam, hogy ki üzemeltette. De nem volt 
rosszindulatú. Ez nonszensz. 

 
DR. VADAI ÁGNES (független): De akkor is jogellenesen visszaéltek az ön 

nevével, ilyet szerintem más politikusok is, vagy akár politikai pártok is 
tapasztalhattak már, hogy egyébként jogellenesen, kifejezett tiltás ellenére visszaélnek 
a nevével. Ilyet mi is tapasztaltunk. A Facebook jelen esetben, egy ilyen eset kapcsán 
azt írta vissza nekünk, hogy minden rendben van a csoporttal, és látja, önnek is 
három évébe és nemzetközi jogászok segítségére volt szüksége, hogy ezt meg lehessen 
oldani. De akkor majd bizottsági ülés után egy rövid csevegésben segítsen már ki 
bennünket, hogy mégis mi annak az útja és módja, hogy a jövőben mondjuk, hogyha 
bárki további ilyen, akár a pártok, akár az országgyűlési képviselők, politikusok 
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nevével vagy magánszemélyek nevével visszaélő Facebook-profilt vagy cég nevével 
visszaélő Facebook-profilt hoz létre, akkor ezt hogyan lehet a leghatékonyabban 
megoldani. 

Viszont azt gondolom, hogy az ilyenfajta, tehát a Facebookon és az internetes 
portálokon megjelenő gyűlöletre elsősorban nem a szolgáltatónál kell keresni a 
megoldást. Az is egy megoldás, de én azt gondolom, hogyha a gyűlöletbeszéddel 
kapcsolatosan általában is próbálunk - hogy mondjam - olyan értelmezést 
megfogalmazni és olyan lépéseket tenni, amely magát a gyűlöletbeszédet szorítaná 
vissza, akkor szerintem sokkal előrébb jutnánk. Mert mi is kaptunk már nagyon szép 
üzeneteket, „csak simán kapjon egy fejlövést”, „könyörgöm, akasszuk fel”, „remélem, 
érted jön a hóhér”. Volt olyan, amikor levelet kaptunk, tehát a Facebook-oldalon levél 
érkezett. Tettünk feljelentést az ügyben, és nem történt semmi. Ez 2012-ben volt, de 
több ilyen is volt. 

Tehát nyilvánvaló, hogy a hatósági eszközök ebben nagyon nehezen 
működnek, de én azt gondolom, hogyha egyébként magát a gyűlöletbeszédet, egyrészt 
ha nem szítanák, az sokat segítene, ezt szeretném mondani…. 

 
ELNÖK: Például az ellenzék. 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Elnök úr, hogyha ön említette az ellenzéket, 

akkor már engedtessék meg nekem, mert ön sokat szeret beszélni egyébként elnöki 
pozíciójából is, de azért engedtessék meg nekem, hogy azt mondjam, hogy 
„megtanultam, hogy amikor esélyed van megölni riválisodat, akkor nem gondolkozol, 
hanem megteszed.” Ez nyilván egy gyűlöletbeszéd. Ezt nyilván tudja, hogy nem 
ellenzéki képviselő mondta. Tehát ha ilyen mondatok elhangoznak a közéletben, és 
így beszélnek a politikusok, vagy olyan interjúkat adnak a volt miniszterelnökök, ahol 
elfogadhatatlan módon beszélnek emberekről, emberek csoportjáról - és amikor itt 
volt miniszterelnökre gondolok, akkor volt MDF-es miniszterelnökre gondolok -, 
akkor ez nyilvánvalóan… 

 
ELNÖK: Azt hittem, szocialistára. 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Nem, nem. Akkor ez nyilvánvalóan példa a 

saját tábornak. Akkor pedig, hogyha trollhadsereg érkezik, mert világosan lássuk be, 
hogy ez egy politikai műfaj, tehát a jobboldalról a honlapomra, a Facebook-oldalamra 
érkező trollhadsereget - hogy mondjam - valaki működteti. Tehát ez egy politikai 
műfaj. Azt megállítani a jog eszközével nem fogjuk tudni. A gyűlöletbeszédet nyilván 
további törvényi szabályozással vissza lehet szorítani, meg fel lehet lépni ellene, ha 
lesz ilyen precedensnek mondható normális per, akkor azt gondolom, hogy ez 
iránymutató lesz, de talán ha a közbeszédben másfajta mondatok hangzanának el, 
akkor a tábor sem érezné azt, hogy olyanokat írogasson, amilyeneket írogatnak a 
Facebook-oldalra. 

Ez a Facebook egy fontos műfaj, de van egy következő műfaj, a különböző 
internetes portálokon a különböző cikkekhez írt kommentek ügye, mert szerintem ez 
egy harmadik műfaj. Ott is szintén lehetett tapasztalni, van néhány ilyen internetes 
oldal, ahol valami elképesztő módon mindenkiről, aki szerintük nem - hogy mondjam 
- Árpáddal érkezett e hazába, olyanokat írnak, hogy az valami elképesztő, és abban, 
hogy egyébként milyen sorsot szánnak nekik, a Dunába lövés a legkedvesebb. 

Ezekkel is kell valamit kezdeni. Vannak már olyan oldalak, amelyek valamilyen 
moderálási elvet megpróbáltak bevezetni, csak azt gondolom, hogy annyira gyorsan 
változik e tekintetben a technológia, és azt kell mondjam, hogy sajnálatos módon 
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annyira leleményesek egyébként a gyűlölködő állampolgárok, hogy a Facebook-
oldalamon összeírt 7 soros kis - hogy mondjam - letiltandó szavak gyűjteményét le 
kell hogy üljek, és valószínűleg háromszor ilyen hosszúra kell bővítsem, mert olyan 
mondatok jelennek meg ott is és a kommentekben is, ami önmagában alkalmas arra, 
hogy embereket megfélemlítsen. 

Tehát nekem az lenne a javaslatom, hogy nyilván az Igazságügyi Minisztérium 
a Belügyminisztériummal együtt dolgozzon azon, hogy a gyűlöletbeszéd ügyében mit 
lehetne tenni, milyen lépéseket lehetne tenni. Szerintem fontos az, hogy a jog 
eszközén kívüli eszközöket találjunk, akár az oktatásban, ahol már egészen kicsi 
korban a szolidaritást, a toleranciát meg a tiszteletet tanítjuk, mert szerintem ez egy 
fontos dolog. Fontos, hogy az áldozattá válás folyamatakor a szülőket is tanítsuk arra 
vagy hívjuk fel a figyelmüket, hogy mit nézzenek, mit keressenek, hogyha a gyerekeik 
egy ilyen folyamatba bekerülnek. Kifejezetten az áldozatvédelemmel foglalkozzunk. A 
politikai szereplők számára pedig azt gondolom, helyes lenne a saját táboruk 
visszafogása és világos mondatok megfogalmazása. Tehát lehet, hogy mi politikai 
ellenfelek vagyunk Kósa Lajossal, sőt száz százalékig biztos vagyok benne… 

 
ELNÖK: Én is úgy emlékszem rá. (Derültség.) 
 
DR. VADAI ÁGNES (független):…, hogy mi politikai ellenfelek vagyunk, de 

ahogyan én rosszat neki, személyének vagy az ő családjának soha nem akarnék, én azt 
gondolom, hogy Kósa Lajos sem akar nekem ilyet. Ebben egyetértünk. 

 
ELNÖK: Így igaz. 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): És ha mi ebben ketten így meg tudunk 

állapodni, akkor nem látom annak indokát, hogy egyébként országosan, közéletileg 
ezekben az ügyekben ne tudjunk megállapodni. Tehát talán érdemes lenne azon is 
elgondolkodni, hogy saját magunk számára a közéletben is, nem gondolom, hogy egy 
etikai szabályzat kell, de azért valami közös normát, hogy a gyűlöletbeszédet és 
egyáltalán az országban terjedő gyűlöletet vissza lehessen szorítani, kell tennünk. 

Úgyhogy én nagyon üdvözlöm elnök úrnak ezt a javaslatát, de azt is javaslom 
egyben, hogy az Igazságügyi Minisztérium és a Belügyminisztérium képviselőjén túl 
olyan minisztériumok képviselőit is lássuk vendégül és beszélgessünk velük, akik 
ennek az emberi, remélem, megbocsátanak, mert önök inkább a jogszabályi oldalt 
képviselik, de az emberi oldalát is fel tudják nekünk tárni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Alelnök úr! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Én is ketté szeretném választani a két témát, a politikai közbeszéd, illetve 
ezen belül a politikusok, közéleti szereplők fenyegetése, életveszélyes fenyegetése és 
bizonyos csoportok tekintetében ugyanezek, illetve a kiskorúaknál, 
gyermekkorúaknál zajló eseményeket, ugyanis az utóbbi egy világjelenség, és majd 
ezzel kapcsolatban lenne kérdésem.  

Az előbbinél szerintem azért tartottunk valószínűleg előrébb, mint mások, bár 
nyilván tapasztalat nincs, amit mi elmondtunk nagyon sokszor, és ez szól elnök 
úrnak, és nyilván mindenkinek, aki itt az asztal körül ül - biztosan lehet találni egy-
egy pontot, bár ezekben a kérdésekben nem, amit most fel fogok sorolni, ahol mi sem 
jártunk el elég körültekintően -, de ha a politikai párt programjában népcsoportok, 
nemzetiségi csoportok megbélyegzése, akár eliminálása rendszeresen megjelenik, a 
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politikai pártok kommunikációjában a bevándorlókkal szembeni megbélyegzés, mint 
emberek csoportjával szembeni megbélyegzés megjelenik, ha konkrétan egy 
miniszterelnök olyat tud és mer mondani, hogy a baloldal, aki ráront a saját 
nemzetére és genetikailag arra kódolt, hogy ilyet csináljon, az maga indítja el ezt a 
folyamatot, és ezt számtalanszor elmondtuk. Ha valaki kiengedi a szellemet a 
palackból, azt utána nem fogja tudni kontrollálni. 

Az elmúlt időszak fideszes politikájának az egyik legfontosabb része az volt, 
hogy a PC-t, a politikai korrektséget tegyük most már félre, és beszéljünk egyenesen. 
A politikai korrektséget általában nyugat-európai kultúrkörökben nem azért szokták 
erőltetni, mert nem gondolnák, és nem tudnák elmondani két egyenes mondattal azt, 
amit gondolnak, hanem általában azért, mert például ezt a kontinenst sikerült már 
felgyújtani, milliókat háborúba vinni és milliókat kiirtani a politikai korrektség 
félretevésével és az egyszerű, leegyszerűsítő gondolatok és a kirekesztő gondolatok 
fősodorba irányításával. Nem volt olyan régen. 

Ezért én elsősorban azt szeretném mondani, hogy ha erre keresnek valódi 
megoldást, nem akarok analógiával élni, hogy a büntetőjogi tényállás lehet a kerítés 
persze, de a hosszú távú és a normális megoldás csak az lenne, hogyha az ilyen típusú 
kommunikációkat mindenki a maga részéről befejezné, mert utána nem fogja tudni 
kontrollálni az indulatokat. És természetesen általában azok ellen is vissza szokott ez 
fordulni, akik ezt az egészet elkezdték. 

A másik, ami a fiatalkorúak, a gyermekek tekintetében van, nem vagyok 
szakértője a témának, én csak kérdezni szeretném a kormány itt ülő képviselőit, hogy 
miután azért Nyugat-Európa és az Egyesült Államok, Észak-Európa ezen a területen, 
az internet-ellátottság tekintetében, ennek a használatának a tekintetében még 
hozzánk képest is előrébb van, biztos, hogy ez a probléma nem nemzetekhez kötődik, 
hanem kifejezetten egy globális probléma. Megvizsgálták-e, hogy ott milyen 
eszközöket használnak ennek a megfékezésére, mi az, ami bevált, mi az, ami nem vált 
be? Használtak-e büntetőjogi, jogi eszközöket, akár a megelőzést vagy bármi más 
típusú eszközöket, hiszen lehet, hogy megspórolhatunk némi gondolkodást, némi 
fölösleges munkát és némi kidobott pénzt az ablakon, ha legalább azt megnézzük, 
hogy mi működött és mi nem működött azokban az országokban, akik esetleg már 
előttünk is jóval megelőzőleg elkezdtek ezzel foglalkozni. 

Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Azt gondolom, hogy érdemes előretekinteni, és 

természetesen az elmúlt 25 évből ezer meg egy közbeszédre vonatkozó vagy a 
közéletre vonatkozó negatív példát lehet hozni. Nem jogos Harangozó alelnök úrnak 
kizárólag a jobboldalra hivatkozni, gondoljon csak arra, hogy az 1956-os események 
50. évfordulóját ünneplő tömeget nemes egyszerűséggel tucatszor csőcseléknek 
titulálta a baloldal, vagy gondoljunk arra, hogy maga Horn Gyula a 23 millió 
románozásával milyen népcsoport elleni fenyegetést és izgatást vagy gyűlöletkeltést 
valósított meg. 

Én azt gondolom, hogy itt nem önmagában a közéleti szereplők 
szóhasználatának a tisztítása vagy nem tudom, micsoda a feladat, az azért 
problematikus, mert az Alkotmánybíróság egykori elnökének az a láthatatlan 
alkotmány szellemében történő alkotmányozása, amikor azt mondta, hogy a 
közszereplőknek sokkal többet kell tűrni, mint az átlagembernek, ez az értelmezés 
versenyez egyébként az emberi méltósághoz való joggal, mert egyébként az 
embereknek a méltósága az oszthatatlan. De most akkor ne nyissuk meg ezt a vitát, 
csak azt mondom, hogy ne feledkezzünk el arról, hogy a közbeszédnek az ilyetén 
fordulásához mennyire járult hozzá Sólyom László alkotmánybírósági elnöknek az az 
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alkotmányértelmezése, ami a közszereplőkkel kapcsolatos, „sokkal többet kell nekik 
tűrni, mint másoknak” típusú megközelítéséhez kapcsolódik. 

De ami előremutató, az szerintem az, hogy itt most kifejezetten a zaklatás, 
amelyik nem önmagában politikusokat érint, mert ha csak politikusokat érintene, ott 
mindenki tud, egyébként szerintem nem létezik olyan politikus, aki ne tudna egészen 
minősíthetetlen példákat hozni tucatszámra a saját internetforgalmából, hogy az 
hogyan valósul meg. De itt egy sokkal látványosabb jelenségről van szó, és itt az a 
probléma, hogy a gyerekek, egy 14 év alatti gyerek is úgy használja az internetet, hogy 
félelmetes. Ha ők abban szocializálódnak, hogy az internetes zaklatás, a 
legkülönbözőbb trágárságok benne vannak a pakliban, mert ilyen az élet, nincs ellene 
fellépés, nincs mit csinálni, 14 év alatt nem is büntethető, akkor abban szocializálódik, 
hogy mindent szabad. És itt még egyszer hangsúlyozom, nem a büntetőeszközök 
kiterjesztése a megoldás, mert szerintünk az eddig sem vezetett, ezután sem vezet 
egyébként igazán célra. Azt kellene megvizsgálni, hogy egyéb intézkedésekkel, amit 
szabályozókon keresztül meg lehet valósítani, hogyan tudjuk ezt úgy fékezni, hogy 
adott esetben pont arra az eszközre vonatkozóan tiltjuk el őket, amivel ezt 
megvalósítják: Facebook, Instagram, Twitter, nem tudom én mi, akár csak 
kommentek, mert hogyha azt észlelik, hogy elkövettek valamit és utána nem tudják 
használni az internetet, ma egy gyerek számára a legnagyobb büntetés az, hogy 
lekapcsolom otthon a wifit. (Derültség.) Ennél drámaibb fenyegetést nem tudok 
elképzelni, vagy elveszem az okostelefonját. 

Tehát akkor kutyaharapást szőrével kell gyógyítani, akkor gondolkozzunk itt, 
mert egyébként nem akarom azt az utat követni, de tudjuk, hogy bizonyos 
országokban - ezek elsősorban nem demokratikus országok - meg tudják technikailag 
oldani, akár személy szerint, hogy valakit teljes egészében levesznek az internetről. 
Persze, azt alapvetően politikai megfontolás alapján, akkor ez azt mutatja, hogy 
technikailag azért a mai világ fel van készülve arra, hogy adott esetben ilyen 
intézkedéseket hozzon. Azt mondjuk, szerintem csak megkockáztatom, hogyha 
megtaláljuk a szabályos eszközöket, akár csak egy intézkedés keretében, és azt 
mondjuk az osztálytársait mondjuk rendszeresen zaklató diáknak, aki mondjuk 
konkrétan 10 éves, hogy oké, egy hónapig nincs internet, és nem tudod használni, az 
egy komolyabb fenyegetés, mint hogyha valaki arról beszél, hogyha majd felnősz, 
akkor a zaklatás tényállása majd milyen fenyegetettséget jelent felnőttkorodban a 
Btk.-ban. 

Tehát én itt az eszközöket próbálnám minél szélesebben értelmezni. (Dr. 
Vadai Ágnes jelentkezik.) Szót fogok adni mindenképpen, és kifejezetten azért 
gondoltam arra, hogy itt egy közös gondolkodás induljon el, nem fogunk könnyen 
megoldást találni, az egészen biztos. De hogyha egész generációk azon nőnek fel, hogy 
a sima, egyébként számunkra még nagyon durva becsületsértés az egyébként benne 
van a pakliban és az internet ezt használja, akkor hogyan fogják értelmezni 
felnőttkorukban a kommunikációnak a mibenlétét? Tehát ezért gondolom azt, hogy 
ez fontos, pontosan azért, mert a magyar nyelv annyira gazdag és szép, egyébként 
nem önmagában a durva kifejezésekben, hanem a szellemes kifejezésekben, egy jól 
sikerült poén sokkal jobb, mint egy gyalázkodás, hogyha találó és nem sértő, hanem 
valamit karikíroz. Erről szól az irónia, a szatíra meg a magyaroknak az a tényleg rabul 
ejtő humora, amivel inkább kellene élni, mint a becsületsértéssel meg a zaklatással. 

Tehát egy közös gondolkodást szeretnék elindítani, és ezzel kapcsolatban 
szeretnék is valamifajta szöveget megfogalmazni. (Dr. Harangozó Tamás: A 
válaszokat még előtte meghallgathatjuk?) Mindenképpen, mert most egy közös 
gondolkodás elindítására alkalmas ez a beszélgetés, itt mindenki elmondja a 
szempontjait, és mindenképpen megadom a szót természetesen a kormány 
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képviselőinek, de szeretném ezt elindítani, mert azt gondolom, hogy van teendőnk, és 
itt el vagyunk egy kicsit maradva. 

Vas Imre, majd még egyszer Vadai képviselőtársunk, utána a kormány, és 
utána próbálok valami szöveget is határozati formában meg bizottsági döntési 
formában megfogalmazni. Tessék! 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Egyetértve, hogy nyilván a jog, 

különösen a büntetőjog eszköze nem mindenható ezekben, de azért mindenképpen, 
ha valakit ilyenért elítélnek, akkor nemcsak a speciális prevenció az, ami arra szolgál, 
hogy őt távol tartsa újabb bűncselekmény elkövetésétől, hanem a generális prevenció 
is él, ami azt mondja, hogy ha valakit megbüntettek valamiért, az ott van a másik 
előtt, aki mondjuk ugyanúgy zaklatást akar elkövetni, hogy már mást ezért elítéltek. 
Itt az internetes zaklatásnál az elítélésnél mindig a legnagyobb probléma a bizonyítás. 
Én is láttam olyan bírósági ítéletet a napokban, hogy azért nem ítélték el az illetőt 
zaklatásért, mert az informatikus szakértő azt mondta, hogy nem bizonyítható. Még 
az is megvolt, hogy melyik gépről küldték, megvolt az is, hogy ki ült annál a gépnél, 
kinek volt hozzáférése, de az informatikus szakértő azt mondta, hogy nem 
bizonyítható, hogy biztos, hogy arról a gépről küldték-e. 

Tehát itt mindenképpen szerintem a rendőrségnek, az igazságügyi szerveknek 
abban kellene előrelépni, hogy ha felmerül bármi ilyen probléma, akkor a nemzetközi 
megkereséseket sokkal gyorsabban teljesítsék a más országokbeli társhatóságok. 
Tehát ez mindenképpen szükséges lenne ahhoz, hogy egyébként ezen a területen jogi 
eszközöket igénybe tudjunk venni. 

 
ELNÖK: Vadai képviselő asszony! 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Köszönöm szépen. Szerintem sokféle téma 

vetődött itt fel, és én azt javasolnám, hogy próbáljunk egy témára koncentrálni, amit 
elnök úr felvetett, ez leginkább a gyerekekkel, tehát a kiskorúakkal szembeni 
internetes zaklatás. 

Még egyszer azt szeretném mondani, és akkor azt javasolnám, hogy a szövegbe 
is azt írjuk bele, hogy nyilván kell ebben együttgondolkodás, hogy a kiskorúak 
sérelmére elkövetett internetes zaklatás kapcsán az Országgyűlésnek van teendője, 
szeretném kifejezetten hangsúlyozni azt, hogy a büntetőjog - ahogy Vas képviselő úr is 
mondta - azért egy hosszadalmas és nehézkes bizonyítás (Dr. Vas Imre: És sokszor 
lehetetlen.), és sokszor lehetetlen, és sokkal inkább fontosabbnak tartom azt, amit 
képviselő úr mondott, a prevenciót. A prevenciót pedig nem a Belügyminisztérium és 
az Igazságügyi Minisztérium, hanem azok a pedagógusok meg a családok tudják 
megtenni, akiknek - hogy mondjam - lehetőségük van azokkal a gyerekekkel beszélni, 
minden nap együtt lenni, akik az internetet használják. 

Nem mellesleg azt is gondolom, hogy az oktatás terén van itt nagy feladatunk. 
Ezt problémának érezzük, de azt azért szeretném elmondani, hogy az összes kutatás 
azt mutatja, hogy a digitális írástudása a magyar tizenéveseknek mélyen alatta van az 
európai társaikénak. Ez egy óriási probléma. Éppen ezért azt gondolom, hogy 
magának az informatikai képzésnek a fejlesztése, modernizálása elkerülhetetlen, mert 
ha a gyerekek tisztában vannak azzal, hogy egyébként kit, hogyan lehet letiltani, mit 
hogyan lehet tenni, minek mi a következménye, akkor ott máris tudjuk csökkenteni az 
áldozatok számát. 

Még egyszer szeretném hangsúlyozni, és ebbe a szociális szféra bevonása 
elengedhetetlen, ez pedig az áldozatvédelem dolga, mert igen, büntessük meg az 
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elkövetőt, de egyszer az életben figyeljünk már egy kicsit jobban az áldozatra. 
Szerintem ez egy nagyon lényeges momentum. 

Éppen ezért, hogy ha ezt a továbbgondolkodást folytatjuk, amit én nagyon 
támogatok, akkor azt javaslom, hogy olyan bizottságokkal együtt támogassa ezt a mi 
bizottságunk, akik szintén érintettek, mert ha csak a Honvédelmi és rendészeti 
bizottság csinálja, akkor ennek láthatóan ilyen nagyon rendészeti jellege lesz. Pedig 
szerintem az ügyet alapvetően nem a büntetőjog eszközével kell megoldani, hanem 
rendkívüli nyitottsággal, beszélgetéssel, oktatással, pszichológiával, tehát a szociális 
és az oktatási szféra bevonásával. 

Úgyhogy azt gondolom, hogy az együttes bizottsági üléseknek egy sajátos 
formáját is meg tudjuk valósítani akkor, amikor egyébként erre hivatott 
bizottságokkal együtt vagy akár részbizottságokkal együtt ülünk össze, és meghívjuk 
egyébként a kormánynak azon képviselőit is, akik a büntetőjogon túl tudnak ezekkel a 
témákkal foglalkozni. Bár tudom, hogy az Igazságügyi Minisztérium az 
áldozatvédelem tekintetében azért tett lépéseket, de tudjuk, hogy ez sosem elég, mert 
a bűnözők mindig előrébb járnak, mint a jog. De ebben érdemes gondolkodni. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Harangozó úr! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Nagyon röviden. A zaklatással, ami nem internetes, hanem a valós életben való 
zaklatással szemben ugyanúgy eszköztelen és fegyvertelen a büntetőjog és maga a 
rendőrség is, lássuk be. Tehát az esetek döntő többségében az van, hogyha valamilyen 
konkrét erőszakos cselekmény nem következik be, addig egyszerűen a rendőrség nem 
tud vele mit kezdeni, és egyébként ez szintén egy óriási probléma, ha már a rendészeti 
bizottságban gondolkodunk ilyenekről. És ez pont úgy érint akár gyerekeket, akár kis- 
és fiatalkorúakat (Dr. Vadai Ágnes: Sőt!), sőt jellemzően.  

Kettő. Az internet az a valóság virtuális megélése. Amiről beszélünk, az tévedés 
ne essék, a valóságban is ugyanígy van, sajnos, nemcsak most, hanem amióta az 
emberiség van, ezt is hozzá kell tenni. Tehát az, hogy gyerekek egymást megalázzák, 
elnyomják és megverik az iskolában, és szintén sosem derül ki, erről különböző 
művek és filmek formájában sokat lehet látni meg sajnos, biztosan van olyan, aki így 
vagy úgy megélte, de sajnos, ez is az emberi természetnek egy egészen elítélendő 
része. Ez zajlik most egy virtuális világban is. 

Tehát én csak azt szeretném mondani, hogy akkora reményekkel és úgy álljunk 
ennek neki, hogy látjuk, hogy még a való életben sem nagyon tudunk ezzel mit 
kezdeni. Ettől függetlenül mind a kettővel kell küzdeni, és szintén csak egy új 
szempontként szeretném a BM figyelmét is felhívni arra, hogy ha már ezzel 
foglalkozunk, akkor azt is érdemes megnézni, hogy a való életben mit tudunk kezdeni 
a fenyegetésekkel és a zaklatásokkal, mert azért lássuk be őszintén, főleg 
tinédzserkorban és kisgyermekkorban ezeknek a látenciája valószínűleg 99 
százalékos. Ettől függetlenül óriási személyiségfejlődési és egyéb más zavarokat 
tudnak okozni, akár devianciát is életvitelszerűen ezek a kérdések, amire ma nincs 
válasz, hiszen legyünk őszinték, ha egy járőrhöz egy ilyen kérdéssel vagy egy telefonos 
bejelentéssel fordul egy egyszerű állampolgár vagy gyerek, legyünk őszinték, azoknak 
a 99 százalékából semmi nem lesz. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kormány? 
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DR. MISKOLCZI BARNA miniszteri biztos (Igazságügyi Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Igaz, hogy az Igazságügyi Minisztérium, illetve a 
kormány képviselői itt most azt az oldalt képviselik, amelyik a rendészeti, illetve a 
büntetőjoggal foglalkozik, de azért itt elhangzott egy pár olyan állítás, ami a mi 
területünket is érinti. 

Alapvetően persze egyetértés van abban - és most képviselő asszonyhoz szólok 
-, hogy az emberi oldallal, tehát a neveléssel, oktatással lehet elkezdeni ezeket a 
dolgokat kisgyermekkorban, talán fontos is, hogy tanuljanak a kisgyermekek már az 
iskolában etikát például. De azért azt látni kell, hogy az a fajta gyűlöletbeszéd, amiről 
képviselő asszony szólt, az azért bűncselekmény is lehet. Alelnök úr is említette, hogy 
milyen nemzetközi példákat vettünk figyelembe akkor, amikor kialakítottuk ezt a 
szabályozást. Európai uniós és európai tanácsi fórumok tömkelege foglalkozik a „hate 
speech” és „hate crime” jelenségekkel, tehát a gyűlölet-bűncselekmény, 
gyűlöletbeszéd jelenségekkel, amelyek aztán bűncselekmények is. Ezeknek a 
nemzetközi fórumoknak az elvárásainak mi megfelelünk. Tehát alapvetően a 
büntetőjog készen áll arra, hogy ezekkel foglalkozzon akkor, ha megteheti.  

A gyűlölet-bűncselekményeknek a céltáblái nagyon gyakran valamilyen 
csoporthoz tartozó emberek. Tehát a Btk. ezeket felsorolja, hogy a lakosság milyen 
csoportjai azok: nem, faj, vallás, szexuális orientáció, stb. Tehát persze, ezeket védeni 
kell, de alelnök úrnak is és elnök úrnak is igaza van abban, hogy nagyon sokszor, sőt 
az esetek 90 százalékában gyermekek gyermekekkel szemben követik el ezeket. És 
hogy honnan tudjuk ezeket? Onnan tudjuk, hogy egyáltalán van internet, van 
YouTube, mert ezek a gyerekek feltöltik az internetre, mert valóban látensek ezek. 
Akivel szemben elkövették, az elfojtja magában, és egy életre magán hordozza a 
következményeit az ilyen bűncselekményeknek, aki meg elkövette, egy kicsit felnő, és 
már szégyelli, ő nem fog vele előjönni és dicsekedni. 

Hogyha pedig gyerek követi el, arra pedig a miáltalunk képviselt jogágak nem 
tudnak igazán választ adni, de például említette képviselő asszony a szexuális 
molesztálást is, ha ezt felnőttek követik el, akkor megint igen, és az pedig súlyos 
bűncselekmény, és azt üldözi is a rendőrség. 

Elhangzott képviselő úr részéről a generális prevenció. Természetesen 
generális prevenció az mindig van, hogyha valaki tapasztalja azt, hogy egy másikat 
valamilyen hátrány ért azért, amit ő csinált, akkor ő már nem fogja elkövetni, és a 
büntetőjogban ennek sarkalatos jelentősége van, ha megtörténik a büntetőjogi 
felelősségre vonás, ami mondom (Dr. Vas Imre: Bizonyítottság!), abban az esetben 
fordul elő legtöbbször, hogyha nem gyermekkorú az elkövető. 

Az, hogy miért lassúak ezek az eljárások, a lényegre tapintott képviselő úr, 
hogy bizony, vannak olyanok, amikor nemzetközi megkeresést kell intézni egy 
külföldi államnak a hatóságához. Azt a magyar jogalkalmazó, az ügyészség vagy a 
bíróság vagy a rendőrség megteheti egy pár órán belül is, de hogy mikor jön vissza 
onnan a válasz, hát, az meg nem a kiküldő hatóságtól, hanem a válaszoló hatóságtól 
függ. Egyébként a nemzetközi összehasonlítások azt mutatják, hogy Magyarország 
hatóságai e tekintetben igencsak szorgalmasak, mert a külföldről jövő 
megkereséseknek a lehető leggyorsabban eleget szoktunk tenni, de visszafelé nem 
mindig van így. 

Ez országonként változik, hogy ott milyen a hajlandóság a válaszadásra. De 
vannak nagyon jó EU-s eszközök, amelyek ebben segítik a hatóságokat. 

Megint csak képviselő asszonyhoz fordulok: igen, az oktatás, a nevelés korai 
gyermekkorban az a prevenció, nemcsak a generális, hanem a speciális, tehát hogy az 
a gyerek tudja, hogy ilyet nem csinálunk. Ez megint csak az oktatás kérdése. 
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Hogy a való életben elkövetett zaklatással szemben eszköztelen lenne a 
hatóság, én ezt nem tudom osztani, és azt gondolom, hogy államtitkár úr ebben 
megerősít, hogy igen, vannak büntetőítéletek zaklatásos ügyekben, hogyha az 
kimeríti, és most nemcsak a szexuális molesztálásra gondolok, hanem a sima 
zaklatásos ügyekre. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem vagyunk eszköz nélkül, de 
hogyha valami látens, és hogyha valaki, és ez nagyon gyakran előfordul családon 
belül, hogy visszavonja a vallomását, ez megint egy olyan kérdés, ami megnehezíti a 
bizonyítást. De a bizonyítás az egy garanciarendszer, aminek nem lehet a garanciális 
elemeit kiiktatni, mert akkor meg már önkényes lesz a felelősségre vonás, úgyhogy 
valóban, ez egy ilyen rendszer. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Államtitkár úr! 
 
DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Csak két rövid 

gondolatot. Az egyik: a Belügyminisztérium 1988 óta nemcsak rendészeti 
minisztérium, sokkal több, például önkormányzati is, és azt hiszem, hogy itt az 
önkormányzatoknak is elég jelentős szerepük van. Ezért fel tudjuk ajánlani az 
önkormányzati érdekszövetségeken, polgármestereken keresztül, hogy ezt a vitát 
feléjük is kanalizáljuk. 

Amit pedig alelnök úr említett, amikor megjelenünk legközelebb a bizottság 
előtt, közösen az IM-mel, hozunk egy nemzetközi kitekintést, de senki nem találta fel 
a spanyolviaszt, szóval senki nem talált fel olyan módszert, amire azt mondjuk, hogy 
lényegesen eredményesebb, mint amit mi most Magyarországon alkalmazgatunk. De 
hozunk egy kitekintést. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ha megengedi a bizottság, akkor a vitát összefoglalva, én 

egy bizottsági határozati javaslatra tennék javaslatot, alelnök úr, és akkor 
megkérdezném, hogy egyetértünk-e azzal. Igaza van alelnök úrnak, hogy egy csomó 
probléma van a zaklatással általában is, én most mégsem terjeszteném ki, most az 
internetre szeretnék gondolni, majd esetleg egy másik alkalommal végiggondolhatjuk 
a nem internetes zaklatási problémákat is. De egy olyan határozati javaslatot 
terjesztenék elő, hogy a Parlament Honvédelmi és rendészeti bizottsága felkéri a 
kormányt, hogy terjesszen a bizottság elé egy szabályozási koncepciót az interneten 
terjedő zaklatások elleni fellépés lehetőségeiről. (Dr. Vadai Ágnes: Az Országgyűlés, 
nem?) Most a bizottság hozza, mert ez egy műhelymunka lenne. Szeretnénk - tehát ez 
lenne a mondat -, hogy a szabályozás… 

 
DR. VADAI ÁGNES (független): Nem a Parlament, hanem az Országgyűlés 

Honvédelmi és rendészeti bizottsága, csak szövegszépítés. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Bocsánat, hogyne, természetesen. Sőt, a Magyar Országgyűlés, 
nehogy valaki azt gondolja, hogy a lett parlament nevében nyilatkozunk. (Dr. Vadai 
Ágnes: A Parlament az az épületet jelenti.) Jó, világos. 

Támogatja ezt a bizottság? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangúlag 
támogattuk. Milyen határidőt határozzunk meg? Kérdezem itt államtitkár úrtól, hogy 
egy szabályozási koncepció, amit mondjuk így végiggondol adott esetben a kormány, 
az mennyi idő? Két hónap? 
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DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Szerintem 
valamennyire azért csak benne vagyunk valamennyien az ismereteink alapján a hazai 
és nemzetközi vérkeringésben e téren, tehát én november végét fel tudom ajánlani. 

 
ELNÖK: November 30-áig terjessze a bizottság elé. Nagyon szépen köszönjük. 

A határidő: november 30. Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. Nagyon szépen 
köszönöm.  

Az ülés lezárása 

Az ülést lezárom. További szép napot kívánok! 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 03 perc) 
  

Kósa Lajos  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva 
 


