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Napirendi javaslat 

1. Az önkényuralmi jelképek kereskedelmi célú hasznosításának tilalmáról, 
valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/14441. szám)  
(Lázár János (Fidesz), dr. Semjén Zsolt (KDNP) és dr. Vas Imre (Fidesz) 
képviselők önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

2. Egyebek 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 31 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait, a munkatársakat, a 
sajtót és mindenkit, aki érdeklődéssel figyeli munkánkat.  

Tisztelt Bizottság! Nem várt esemény történt: három képviselő úr (Jelzésre:), 
illetve sok-sok képviselő úr benyújtotta az önkényuralmi jelképek kereskedelmi célú 
hasznosításának tilalmáról szóló T/14441. számú törvényjavaslatot. Tekintettel arra, 
hogy ez képviselői indítvány, a bizottságnak tárgysorozatba kell vennie, s mivel a Ház 
szeretné a héten tárgyalni, nem ért rá a 28-ára tervezett bizottsági ülésre fölvenni, 
tehát ezen a bizottsági ülésen kell erről dönteni, hogy a héten ez a munka folyhasson. 

Tisztelt Bizottság! A napirenddel kapcsolatban ennek az egyetlen 
törvényjavaslatnak a felvételét javasoltam írásban. Kérdezem a bizottságot, kíván-e 
valaki hozzászólni a napirendhez. (Nincs ilyen jelzés.) Ilyet nem látok. 

Szeretném rögzíteni a jegyzőkönyvben, hogy a bizottság határozatképes; 
helyettesítési meghatalmazást nem kaptam.  

Tisztelt Bizottság! Ha nincs a napirenddel kapcsolatban hozzászólás, az 
írásban kiküldött napirendi javaslatot teszem föl szavazásra. Kérdezem a bizottságot, 
ki támogatja a napirendet. (Szavazás.) Ez 10 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 
Ilyet nem látok. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 2 tartózkodás 
mellett a bizottság a napirendet elfogadta. 

Az önkényuralmi jelképek kereskedelmi célú hasznosításának 
tilalmáról, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló T/14441. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Tisztelettel, az egyetlen napirendi pontunk a T/14441. számú törvényjavaslat. 
A legjobb tudomásom szerint az előterjesztői feladatot Vas Imre alelnök úr látja el. 
(Jelzésre:) Jól tudom, akkor megadom a szót. Parancsoljon, alelnök úr! 

Dr. Vas Imre szóbeli kiegészítése 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Jó napot kívánok 
mindenkinek, üdvözlöm képviselőtársaimat. 

Nem egy túl hosszú törvényről van szó, összesen hét paragrafusból áll. Az 1. § 
tartalmazza azt, ami a törvényben címében is szerepel, hogy tilt mindenfajta 
önkényuralmi jelkép kereskedelmi célú használatát. A 2. § a kormányt hatalmazza fel, 
hogy egyedi határozattal részleges vagy teljes felmentést adjon. Valamint a hatályba 
léptető, átmeneti rendelkezéseket és az uniós jognak való megfelelést tartalmazó 
szakaszon kívül a törvényjavaslat módosítja még a fogyasztóvédelemről szóló 
törvényt, a büntető törvénykönyvet is szigorítja, illetve az önkényuralmi jelkép 
használatával kapcsolatos 335. §-t a Btk.-ban kiegészíti.  

A törvényjavaslat célja az, hogy semmiféle önkényuralmi jelképet ne lehessen 
kereskedelmi céllal használni. Ezért kérem, hogy a tárgysorozatba vételt támogatni 
szíveskedjen a bizottság, hogy ezt ma napirendre tudjuk venni. A Fidesz-frakció is 
támogatja a tárgysorozatba vételt. 

Köszönöm szépen. Kérdésekre majd válaszolok, ha vannak. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Kérdezem, ki kíván hozzászólni. 
Staudt Gábor alelnök úrnak adok szót. 

Hozzászólások 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök 
úr. Magát a tárgysorozatba vételt támogatni fogjuk mi is, de azért egy-két 
megjegyzésem lenne, csak nagyon röviden.  

Először is, nem kellett volna egy ilyen szabályozással várni majdnem harminc 
évet a rendszerváltás után, jobb lett volna ezt gyorsabban bevezetni. Ez nyilvánvalóan 
egy technikai, érdemi megjegyzés. 

Illetve amire mi biztosan módosító javaslatot fogunk beterjeszteni, az az, hogy 
ha egy törvényt alkotunk, akkor a kormány kénye-kedve szerint ne adhasson 
felmentést ez alól. Hiszen ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy valakit megbüntetünk a 
büntetőjog szigorával, míg másnak a kormány tulajdonképpen a büntetőjogi 
szabályok alól ebben a formában felmentést adhat. De ez nyilvánvalóan a vitában és a 
módosító javaslatok elbírálásánál kiküszöbölhető, illetve átbeszélhető. 

Tehát a tárgysorozatba vételt, hogy foglalkozzon ezzel az Országgyűlés, tudjuk 
támogatni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e 

még valaki hozzászólni. Teleki képviselő úrnak adok szót. 
 
TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! A Magyar Szocialista Párt is egyetért minden olyannal, ami az 
önkényuralmi jelképek használatát tiltja. Viszont az az eljárási mód, amelyet most 
láthatunk, azt gondolom, azért mégiscsak rendkívüli, hogy Lázár János miniszter úr 
kigondolta azt, hogy ezzel a kérdéssel azért kell foglalkozni, mert valakit meg akar 
büntetni, és akkor idehoz egy törvényjavaslatot. Ezért a Magyar Szocialista Párt 
nagyon nehezen tudja ezt a kérdést korrekten kezelni. Mert ha általánosságban lett 
volna erről szó, akkor a Magyar Szocialista Párt nagyon szívesen támogatta volna ezt 
a javaslatot, így viszont a tárgysorozatba vételnél tartózkodni fog a Magyar Szocialista 
Párt. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, kíván-e még valaki hozzászólni. (Nincs 

ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Vas Imre alelnök úr, gondolom, válaszolni kíván. 

Dr. Vas Imre reflexiói 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Köszönöm szépen. 
A 2. § (1) és (2) bekezdése meghatározza a kormány mozgásterét, úgyhogy az azért 
nem úgy van, ahogy Staudt képviselőtársam mondta, hogy kénye-kedve szerint 
dönthet. Tehát a javaslat egyértelműen rögzíti, hogy mikor adhat egyedi határozattal 
felmentést a kormány.  

Az pedig, hogy most későn van vagy nincs későn, abban talán Staudt 
képviselőtársamnak igaza van, hogy lehet, hogy ezt a törvényjavaslatot már korábban 
elő kellett volna terjeszteni.  

Azt pedig nem értem, Teleki képviselő úr mire mondja ezt az eljárásmódot. Ez 
teljesen normál eljárásban megy, sem házszabálytól eltérést, sem kivételes eljárást 
nem kértek rá idáig az előterjesztők az én tudomásom szerint. Köszönöm szépen. 
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Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Határozathozatal következik. Kérdezem, ki 
támogatja a törvényjavaslat tárgysorozatba vételét. (Szavazás.) Ez 10 igen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Ez 1 nem. És ki tartózkodott? (Szavazás.) Ez 1 tartózkodás, 
köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a bizottság tárgysorozatba vette a 
törvényjavaslatot.  

Egyebek 

Az egyebekben azt szeretném elmondani, hogy változatlanul tartom magam a 
március 28-ai ülés tervéhez. Ez sajnos B-hét és keddi nap, de egy meghallgatás miatt 
kénytelenek vagyunk ezt a napot kitűzni. 

Az ülés berekesztése 

Nagyon szépen köszönöm a megjelenést. Ezzel a bizottsági ülést berekesztem. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 44 perc)  
  

Dr. Rubovszky György 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


