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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 02 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Meghívottak! Köszöntöm a bizottság valamennyi 
megjelent tagját és a meghívottakat. A bizottság ülését ezennel megnyitom.  

Ismertetem a helyettesítések rendjét. Bajkai István képviselőtársunk helyettesíti 
Vitányi István alelnök urat, Kovács Zoltán alelnök úr helyettesíti Czunyiné Bertalan 
Judit alelnök asszonyt, Demeter Zoltán képviselőtársunk helyettesíti Vígh László 
képviselőtársunkat. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.  

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel 
a bizottság ülésének lefolytatásához továbbra is csak három, a belső hálózaton történő 
közvetítésre alkalmas terem áll rendelkezésre. Tájékoztatom továbbá a tisztelt 
bizottságot, hogy az Országház félemeletén található sajtóteremben mind a sajtó 
képviselőinek, mind képviselőtársaim munkatársainak lehetősége van a bizottsági 
ülést figyelemmel kísérni, és a zártláncú közvetítések jeléhez hozzáférni. Amennyiben 
ezzel kapcsolatban további kérdésük merülne fel, a Sajtóiroda munkatársai készséggel 
állnak a rendelkezésükre.  

Soron következik a mai ülésünk napirendjének megállapítása. Új változatú 
napirendi javaslatot küldtem ki önöknek, mivel az Országgyűlés a koronavírus-járvány 
elleni védekezésről szóló T/14800. számú törvényjavaslatot sürgős tárgyalásba vette, 
így bizottságunknak azt már ezen a héten meg kell tárgyalnia. Ezenkívül még egy 
módosítás volt a javaslatban, mert a T/13911. számú javaslatot az előterjesztője 
visszavonta, ezért tárgyalására nem kerül sor. A napirend módosítására irányuló 
további kezdeményezés nem érkezett.  

Kérdezem képviselőtársaimat, ki támogatja a napirendi javaslat elfogadását. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ki nem ért egyet? (Senki 
sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság 8 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett a napirendi 
javaslatot elfogadta.  

A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló T/14800. 
számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik első napirendi pontunk, a koronavírus-világjárvány elleni 
védekezésről szóló T/14800. számú törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt 
bizottságként történő lefolytatása sürgős eljárásban. Nagy tisztelettel köszöntöm 
ülésünkön az előterjesztő kormány képviseletében Völner Pál államtitkár urat és 
kollégáját az Igazságügyi Minisztérium részéről.  

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, vagyis a törvényjavaslat határozati 
házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott szempontok szerinti 
vizsgálatát. Kérdezem elsőként az előterjesztő kormányt, hogy álláspontja szerint a 
javaslat megfelel-e a házszabályi rendelkezéseknek.  

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Megfelel, elnök úr.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Megnyitom a vitát. Kérdezem, ki 

kíván hozzászólni e vonatkozásban. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. A 
vita e szakaszát lezárom. Szavazás következik.  
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Kérdezem a bizottságot, véleményük szerint megfelel-e a törvényjavaslat a 
házszabály rendelkezéseinek. A kormány szerint megfelel. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ki nem ért egyet? (Senki sem jelentkezik.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen 
szavazattal, nem szavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy az 
előterjesztés megfelel a házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglaltaknak.  

Mivel az előterjesztéshez módosító javaslatok érkeztek, áttérünk a háttéranyag 
megvitatására, amely 8 pontból áll, s amelyet a bizottság tagjainak kiosztottunk.  

Elsőként a háttéranyag egymással összefüggő 1-7. pontjairól kell döntenünk. A 
módosító indítványt Tóth Bertalan - MSZP - és képviselőtársai nyújtották be. Varga 
László képviselő úr is a benyújtók között szerepel. Kérdezem, hogy kívánja-e módosító 
javaslatukat indokolni. (Jelzésre:) Igen. Parancsoljon, öné a szó.  

 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár 

Úr! Tisztelt Bizottság! Tegnap egy majdnem ötórás vitát folytatott le az előterjesztésről 
a Ház. Nagyon világossá váltak az álláspontok, és látható volt a töréspont, ami 
szerintünk annak tudható be, hogy szemben az előző előterjesztéssel, amely még 
novemberben rendelte el a veszélyhelyzetet az országban, ez egy nagyon sok 
kormányrendelet hatályban tartását tartalmazó, számtalan döntést megerősítő, és ha 
egy mondat erejéig is, de egy politikai deklarációt is tartalmazó előterjesztés. Ez a 
deklaráció nyilván arról szól leegyszerűsítve, hogy egyetért a parlament azzal, ahogy a 
járványt kezelte a kormány.  

Elmondtam a hozzászólásomban az általános vita keretében, hogy mi egyébként 
szeretnénk azt, ha ilyen nagy ügyekben az ország jelenlegi helyzetében újra konszenzus 
tudna kialakulni. Ehhez azonban arra volna szükség, hogy az előterjesztés ne 
tartalmazza azokat a javaslatokat, azokat a kormányrendeleteket, pontokat, amelyeket 
mi kifogásolunk. Nem akarom most ezt hosszasan ecsetelni, részben az 
önkormányzatokkal kapcsolatos megszorításokat tartalmazó rész, például az SZFÉ-vel 
kapcsolatos, a közérdekű adatigényléssel kapcsolatos, nagyon sok minden volt, amit 
kifogásoltak ellenzéki hozzászólók, így a mi hozzászólóink, jómagam is a tegnapi 
vitában.  

Ez a 7 pont arról szól, hogy ezt a kérdést kezeljük, tegyünk egy kísérletet egy 
konszenzusos javaslat irányába. Arra kérem önöket, hogy támogassák ezeket a 
javaslatokat. Nyilvánvalóan az ország nehéz helyzetét érezzük, a felelősséget azonban 
az előző veszélyhelyzet kihirdetésével a kormány nagyon világosan magára vállalta, és 
úgy gondoljuk, hogy bizonyos pontokon ezzel nem élt megfelelően. A javaslat tehát 
erről szól, kérem a támogatását. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük. Most a kormányt kérdezem, mi az álláspontja a 

háttéranyag ezen pontjairól. 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk, 

elnök úr.  
 
ELNÖK: Köszönöm. A vitát megnyitom. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Senki 

sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom.  
Szavazás következik. Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag 

egymással összefüggő 1-7. pontjait, amelyeket a kormány nem támogat. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.) Ki nem fogadja el? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Senki sem 
jelentkezik.) Köszönöm.  
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Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal, 8 nem ellenében, tartózkodás 
nélkül a háttéranyag hivatkozott pontjait nem fogadta el.  

A háttéranyag 8. pontja következik. A módosító indítványt Arató Gergely és 
Varga Zoltán DK-s képviselők nyújtották be. A képviselő urak nincsenek jelen. Sebián-
Petrovszki képviselő úr nincs az előterjesztők között. Akkor most a kormányt 
kérdezem, hogy mi az álláspontja a háttéranyag ezen pontjáról.  

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk, 

elnök úr.  
 
ELNÖK: Köszönöm. megnyitom a vitát. Kérdezem, hogy ki kíván hozzászólni. 

(Jelzésre:) Sebián-Petrovszki László képviselő úré a szó. Tessék parancsolni! (A 
képviselő mikrofonja nem működik.) 

 
SEBIÁN-PETROVSZKI LÁSZLÓ (DK): Köszönöm szépen, elnök úr. Működik? 
 
ELNÖK: Működik a kihangosító? 
 
SEBIÁN-PETROVSZKI LÁSZLÓ (DK): Most, igen. Köszönöm szépen.  
Tehát csak röviden részletezném, hogy ez a javaslat arról szól, ahogy nyilván 

önök is látják, hogy a védőoltások, amelyekből most már talán 5 különböző verzió van 
bent az országban, ha jól emlékszem és jól tudom. A javaslatunk azt célozza, hogy 
lehessen választani szabadon ezek között a vakcinák között, hogy senkit semmilyen 
hátrány ne érjen akkor sem, hogyha nem az egyiket, hanem a másikat választja, és ezt 
a rövid módosítást nyújtottuk be ehhez a javaslathoz. Ennek kérem a támogatását. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem, hogy kíván-e még valaki hozzászólni. (Senki 

sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom. Szavazás következik.  
Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag 8. pontját, amelyet a 

kormány nem támogat. Kérem, szavazzanak! Ki az, aki igennel szavaz? (Szavazás.) Ki 
az, aki nemmel? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal, 8 nem ellenében, tartózkodás 
nélkül a háttéranyag hivatkozott pontját nem fogadta el.  

Mivel a bizottság az előterjesztéshez benyújtott képviselői módosító javaslatok 
egyikét sem fogadta el, és további módosítási szándékot sem fogalmazott meg, ezért 
részletes vitát lezáró módosító javaslatot nem nyújt be. 

Most a részletes vita lezárásáról kell döntenünk. Kérdezem a tisztelt bizottságot, 
lezárja-e az előterjesztés részletes vitáját, mely a részletes vitáról szóló bizottsági 
jelentés benyújtásáról való döntés is egyben. Kérem, szavazzanak, aki ezzel egyetért! 
(Szavazás.) Aki nem ért egyet! (Szavazás.) Aki tartózkodott! (Senki sem jelentkezik.) 
Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen szavazattal, 4 nem ellenében, és 
tartózkodás nélkül a részletes vitát lezárta. A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés 
benyújtásáról döntött. 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kívánnak-e a plenáris ülésen többségi vagy 
kisebbségi előadót állítani. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, tehát nem. 
Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. Köszönjük szépen, államtitkár úr, szép napot 
kívánunk önnek, önöknek. (Dr. Völner Pál és dr. Kupeczki Nóra elhagyják a termet.) 
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A vallási gyűlölet szítására alkalmas karikatúrák készítésének és 
terjesztésének betiltásáról szóló H/13572. számú határozati javaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik 2. napirendi pontunk, a vallási gyűlölet szítására alkalmas 
karikatúrák készítésének és terjesztésének betiltásáról szóló, Stummer János (Jobbik) 
képviselő által benyújtott H/13572. számú határozati javaslat tárgysorozatba vételéről 
való döntés. 

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a H/12956. számú házszabálytól való 
eltérésben megfogalmazott szabályokra figyelemmel Jakab Péter, a Jobbik 
frakcióvezetője kezdeményezte bizottságunknál jelen indítvány tárgysorozatba 
vételéről való döntést. Az előterjesztő nincs jelen.  

Mivel az előterjesztő 2020. december 7-én már kezdeményezte indítványa 
tárgysorozatba vételéről való döntés elhalasztását, ezért további halasztásra már nincs 
lehetősége. Tegnap kérte, hogy újra halasszuk. Én megírtam neki válaszban, hogy 
sajnos erre nincs lehetőség, mert egyszer lehet csak halasztani, tehát távolléte a 
bizottsági eljárást nem akadályozza. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. 
(Jelzésre:) Gyüre Csaba alelnök úr, tessék parancsolni. Öné a szó. 

Hozzászólások 

DR. GYÜRE CSABA (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 
elnök úr. Stummer János képviselőtársam nyújtotta be ezt a módosítást, és nyilván 
azért, mert olyan negatív tapasztalat érte őt, és ez egy fontos módosítás, hogy 
Európában nagyon sok helyen megjelentek a vallási gyűlölet szítására alkalmas 
karikatúrák. Ez egyaránt érint többféle felekezetet is, így Nyugat-Európában leginkább 
az iszlám egyház elleni karikatúrák, Mohammed elleni karikatúrák, amelyeknek 
megjelenése mint láttuk, nagyon súlyos következményekkel járt sok esetben; míg 
máshol, adott esetben a keresztény egyház elleni karikatúrák jelennek meg, és úgy 
érezzük, hogy ezek felkorbácsolják, olyan módon szítják fel a gyűlöletet, hogy sok 
esetben ez nagyon káros társadalmi megnyilvánulásokhoz vezet.  

Képviselőtársam ezért nyújtotta be ezt a módosítást, hogy ezeket a jövőben 
akadályozzuk meg. Ezért kéri az Igazságügyi bizottság támogatását. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Sebián-Petrovszki László képviselőtársunké a szó. 
 
SEBIÁN-PETROVSZKI LÁSZLÓ (DK): Köszönöm szépen, elnök úr. Azon ritka 

alkalmak egyike fordul most elő, hogy azt hiszem, hogy ez a javaslat megosztja az 
ellenzéki képviselőket is. Nem baj ez, előfordul ilyen helyzet is. 

A DK alapvetően nem ért egyet ezzel a javaslattal, és nem támogatjuk ennek a 
tárgysorozatba vételét sem. Azt gondoljuk, hogy noha bizonyára van olyan, létezhet 
olyan karikatúra, gúnyrajz, bármi, ami sért embereket, és lehet, hogy ez túlmegy a 
véleménynyilvánítás szabadságának határain, de ennek az eldöntésére szerintünk a 
bíróságok ma is képesek, és meg tudják ezt oldani, és van erre megoldás is. Tehát el 
tudnak járni ebben. Külön szabályt erre alkotni nem látjuk indokoltnak. 

Másfelől azt az általánosító mondatot, amit tartalmaz ez a javaslat, ami úgy szól, 
hogy a gúnyrajzok nyilvános közlése, terjesztése ok-okozati összefüggésben van a 
polgári lakosság ellen elkövetett gyilkosságokkal, merényletekkel, ez pedig szerintünk 
még csak a valóságot sem tartalmazza. Lehet esetleg ok-okozati, de ez ennél sokkal 
bonyolultabb kérdés a véleményünk szerint. Semmiképpen nem lehet egy ilyen 
nyúlfarknyi, rövid, leegyszerűsítő javaslatban kezelni ezt a kérdést, tehát a DK nem 
támogatja ezt a javaslatot. Köszönöm.  
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ELNÖK: Köszönjük. Bajkai István képviselőtársunké a szó. 
 
DR. BAJKAI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Képviselőtársaim! Valóban, amikor ezt az előterjesztést megvizsgáljuk, 
elolvassuk, akkor az első nyilvánvaló feladat mindenki számára az, hogy egyébként a 
javaslat tartalmaz-e olyan új elemet, olyan nóvumot, amely a most meglévő és 
hatályban lévő jogrendszerünkben nem található meg, tehát nincs esetleg olyan 
szabályozás, amelyre egyébként szükség volna.  

Általában a jogalkotásnak egyik alapvető feladata, hogy akkor alkotunk jogot, 
amikor egyrészt fölmerül erre igény, tehát társadalmi szükséglet merül föl, másrészről 
valamilyen hiány vagy adott esetben ellentmondás a jogszabályi hierarchiában, 
jogszabályi rendszerben.  

Ha megengedik a tisztelt képviselőtársaim, néhány szakaszt azért idéznék azt 
Alaptörvényünkből, ami egyértelműen választ ad arra a kérdésre, hogy az előterjesztő 
által elénk tárt és szerinte szabályozásra igényt tartó, szabályozásra vágyó körülményre 
és védett vagy védendő jogi helyzetre, valójában van jogi védelem.  

Az alkotmányunk, Alaptörvényünk – mindkettőt használjuk, tudjuk, 
tudományos és szaknyelvi megszólalásokban, tehát az Alaptörvényünk – 
preambuluma, azt gondolom, hogy Európában egyedülállóként, illetve hála istennek 
van még társunk, aki ezt kifejezi ekképpen, de csak kevesen vagyunk Európában, akik 
ezt így szabályozzuk már az alkotmányunk szintjén, a következő fontos bevezető 
kifejezést és befejező mondatot tartalmazza.  

Idézem szó szerint, ha megengedik tisztelt képviselőtársaim: „Elismerjük a 
kereszténység nemzetmegtartó szerepét. Becsüljük országunk különböző vallási 
hagyományait.”  

Majd az R) cikk (4) bekezdése a következőképpen fogalmaz: „Magyarország 
alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme az állam minden 
szervének kötelessége.” 

S a polgári törvénykönyvünk, a 2013. évi V. törvénynek a szakasza idézett 
jogszabályhelyet, Második Könyv 54. § (5) bekezdése a következőképpen fogalmaz. 

„A közösség bármely tagja jogosult a személyisége lényeges vonásának 
minősülő, a magyar nemzethez, illetve valamely nemzeti, etnikai, faji vagy vallási 
közösséghez tartozásával összefüggésben a […] jogsérelem esetén a jogsértés 
megtörténtétől számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül személyiségi jogát 
érvényesíteni. A közösség bármely tagja a jogsértéssel elért vagyoni előny 
átengedésének kivételével a személyiségi jogok megsértésének valamennyi szankcióját 
érvényesítheti.” 

Nem sorolnám tovább magát a polgárjogi gyakorlatot, de van a büntető 
törvénykönyvnek is védelmi ereje, és erre kifejezett speciális, a különös részben 
megtalálható rendelkezése. Ilyen a büntető törvénykönyvünk 332. §-a, ahol a közösség 
elleni uszítás tényállását bűntettként rendeli büntetni, ha valaki nagy nyilvánosság 
előtt, vallási csoport, illetve annak tagja elleni erőszakra, gyűlöletre uszít, és ezt a 
törvény büntetni rendeli. 

Tehát azt gondolom, hogy van a hatályos magyar jogi szabályozásban megfelelő 
védelem arra a védendő jogi tárgyra, amelyet az előterjesztő felvázolt viszonylagos 
egyszerűséggel, és láthatólag a hatályos jogszabályok tanulmányozása nélkül.  

Ugyanakkor, ha megengednek a tisztelt bizottság tagjai egy megjegyzést. 2021 
decemberében a Jobbik Magyarországért Mozgalom honlapján egy olyan osztott 
fénykép jelent meg, amely Trump híveit és Orbán híveit egy kereszt, pontosabban egy 
feszület mögött ábrázolta, és ezt kifejezett, teljesen hamis és adott esetben gyűlöletes 
tartalommal látta el, és mindehhez a politikai mondanivalójához magát a 
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mindannyiunk által szentként és szent szimbólumként tisztelt feszületet használta fel. 
Azt gondolom, hogy ehhez tulajdonképpen mást hozzá sem kell tennem, amikor arról 
van szó, hogy most kapunk egy előterjesztést a védett jogi tárgy vonatkozásában, 
ugyanakkor maga a Jobbik Magyarországért Mozgalom szerintem megengedhetetlen 
módon a feszületet, Jézus Krisztus felfeszített testét politikai mondanivalóra használja 
fel. Azt gondolom, hogy talán először arról kéne elgondolkodni a Jobbik 
Magyarországért Mozgalomban, hogy a saját, adott esetben tényleg a keresztényekben, 
de nemcsak keresztényekben joggal felháborodást keltő politikai uszítását, amelyet 
feszület mögé rejt, azt egyáltalán fejezze be, és talán kérjen elnézést. Szerintem ezzel 
kellett volna esetleg kezdődnie az előterjesztő első mondatának. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük. Alaptörvény, polgári törvénykönyv, Btk. is valóban védi ezt 

a jogi tárgyat. Jó lenne, ha a bíróságok jogalkalmazása ennek megfelelően alakulna. 
Több felszólalót nem látok. A vitát lezárom. Az előterjesztő nincs jelen.  

Határozathozatal 

Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a javaslat tárgysorozatba vételét. 
(Szavazás.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal, 9 nem ellenében, 1 
tartózkodás mellett az indítványt nem vette tárgysorozatba.  

A határozati házszabály értelmében a bizottság házelnök urat a tárgysorozatba 
vétel kérdésében meghozott döntéséről írásban értesíti. Ezzel ezt a napirendi pontot 
lezárom. 

Egyebek 

Rátérünk utolsó napirendi pontunk, az egyebek megtárgyalására. A bizottság 
következő ülését előreláthatólag március 2-án, kedden fogja tartani. A fennálló 
tárgysorozatba vételi kérelmeket mind-mind fogjuk tárgyalni. Kapaszkodjanak meg 
képviselőtársaim: ez 33 tárgysorozatba vétel. Tehát egy hosszabb ülésre kell készülni. 
(Sebián-Petrovszki László: Ittalvós?) Reggel szeretnénk kezdeni.  

Az ülés berekesztése 

Kérdezem a bizottság tagjaitól, van-e az egyebek között bármilyen javaslatuk, 
észrevételük. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, a bizottsági ülést 
berekesztem. Köszönöm megjelenésüket. Szép napot kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 25 perc)  

 

 

Dr. Vejkey Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Barna Beáta és Horváth Éva Szilvia 


