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Kövér László úrnak ,
az Országgyűlés elnökének
Helyben
Tisztelt Elnök Úr !
Magyarország Alaptörvénye 7. cikk (2) bekezdése, valamin az Országgyűlésről szóló 2012 .
évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánunk intézni а
Belügyminisztériumot vezető miniszterhez, mint а tárgyban illetékes minisztérium
vezetőjéhe z

„Mikor kíván а rendőrség végre érvényt szerezni а Btk. 334. §-ának, meddig lehe t
Magyarországon büntetlenül gyaláznia Szent Koronát? ”
címmel.

А benyújtott kérdésünkre а választ írásban várjuk .
Tisztelt Miniszter Úr !
Aki nagy nyilvánosság el őtt Magyarország himnuszát, zászlaját, címerét vagy а Szent
Koronát sértő vagy lealacsonyító kifejezést használ, illetve azokat más módon meggyalázza ,
ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjed ő
szabadságvesztéssel büntetendő. Így fogalmaz а Btk. 334 . §-a, mely а jogalkotó szándék a
szerint elejét venni hivatott hazánk himnuszát, zászlaját, címerét, és különösen а Szent
Koronát ért további méltatlan sérelmeknek .
Az ún . rendszerváltást követ ően, de különösen а 2002 és 2010 köz ött számtalan alkalommal
illették becsmérlő jelzőkkel а Szent Koronát . Ezért is tartotta fontosnak az Országgyűlés,
hogy jobbikos javaslatra az új Btk . már megfelelő védelmet nyújtson, és büntetlenül senki s e
nevezhesse például tökfödőnek а magyar államiságot megtestesítő, Európa egyi k
legrégebben használt és mai napig épségben megmaradt beavató koronáját .
Ennek ellenére pár hónapja а Szent Koronát párducmintás sildes sapkaként Kossuth Lajo s
fején ábrázoló pólót árult üzleteiben az egyik ismert áruházlánc . Akkor а széleskörű
tiltakozás nyomán а kollekciót visszavonták, а forgalmazó pedig bocsánatot kért . Egyesek
azonban — látva, hogy а jogszabály ellenére а történteket nem követi semmiféle hatósági
intézkedés — immár felbátorodva tovább folytatják az egyébként éppen а múltbeli hasonló
események miatt törvényi oltalom alá helyezett Szent Korona mocskolását . Egy „Van
képünk hozzá” címet viselő kiállításon focilabdaként mutatták be а Szent Koronát, illetve
oly módon ábrázolták, hogy а Pantokrátor helyére Adolf Hitler került, а Mihály és Gábriel
arkangyalok ikonja helyén pedig Szálasi Ferenc és Horthy Miklós képmása volt látható . Ha
ez nem lett volna elég : а Szent Korona tetején а megfeszített Krisztus szimbólumát egy
horogkeresztre cserélték .
А Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII . kerületi
Rendőrkapitánysága folytatta az eljárást, amelynek keretében feljelentés kiegészítés

elrendelésére került sor. Korábban képviselőtársainknak ígé rte Belügyminiszter Úr, hogy az
eljárás befejezését követően tájékoztatást adnak annak eredményéről. Mikor várható ez а
tájékoztatás?
Azért is különösen várjuk az ígé rt tájékoztatást és а határozott fellépést, me rt az ügyészsé g
szerint „a kifogásolt ábrák csak а Szent Korona képének megváltoztatásával születtek, ezé rt
magát а tárgyat sérelem nem é rte. Továbbá а negatív vélemények, m űvészi kifejezések,
kritikák hangoztatása és megvalósítása nem esik büntet őjogi szankcionálás alá, hanem része
а szabad véleménynyilvánításnak .” Nem vitatva а szabad véleménynyilvánításhoz fűződő
alapvető és mindenkit megillet ő jogot, úgy gondoljuk, ezek az alkotások átlépték azt а
szintet, hogy а véleménynyilvánítás alá ta rtozhassanak.
Látva а jogszabályok és а cselekvésképtelen hazai hatóságok közö tt meglévő űrt, а
korábbiakhoz képest sokszorosára n őttek azok az ügyészség által csak „m űvészi
alkotásoknak” nevezett pl . felsőruházati termékek, melyek els ő dleges célja а Szent Koron a
kifigurázása, gúny tárgyává tétele, ezáltal а többségi magyar társadalom megsértése . Azt i s
célszerű lenne а nyomozó és а vádhatóság képvisel őivel rögzítenie а Kormánynak, hog y
természetesen nem csak а valóságos Szent Koronáról van szó, hiszen azt az Országházba n
valós veszély nem fenyege tt e és nem fenyegeti .
Az írásbeli kérdésünk mellé csatolt felvétel szerint immár egy külföldön üzemeltete tt
elektronikus áruházból is lehet а Szent Koronát sajátságos m űvészet jegyében ábrázoló póló t
rendelni . Így került а George Lucas által megálmodott nagysikerű Csillagok háborújának az
elsőszámú negatív szerepl ője, а Wikipédia általa filmtört énelem egyik legmarkánsabb ,
1egikonikusabb és legkarizmatikusabb gonosztevőjének, Раrt h Vadernek а fejére а magyar
államiság szimbóluma, mely а többségi keresztény, különösen а társadalom katoliku s
többsége részéről megkülönböztete tt tiszteletet élvez . Persze ez már valóban semmiség azo k
n
után, hogy 2013 . decemberében osztrák humoristák а bécsi magyar nagykövet társaságába
élcelődtek а Szent Koronán, annak másolatát feltették а fejükre, leejtették és szidták, azonban
mindezek nemhogy а nagykövet felháborodását, de szemlátomást а tetszését is kiváltották.
Vagy említhetnénk а hazánkba látogató külföldi vendégek által vásárlás céljából el őszeretettel
felkeresett belvárosi Váci utcát, ahol а fővárosunkban а legkülönbözőbb vörös csillagos
pólókat és sapkákat lehet megvásárolni évek óta oly módon, mintha hazánk nem szenvedt e
volna meg а fél évszázados kommunista diktatúra borzalmait, és egyébként ez nem érinten e
több jogszabályt is . Minden bizonnyal rövidesen а Szent Koronát gyalázó pólókkal b ővül а
már eddig is meglévő jogszabályokba ütköz ő kínálat .
Kíván-e végre а Kormány érvényt szerezni а törvény betűjének, vagy kénytelen lesz а
többségi társadalom а jogalkotó kifejezett szándéka ellenére elviselni а művészi szabadság és
а véleménynyilvánítás hamis köntösébe bújtato tt felháborító provokációk egyre undorítóbb
megnyilvánulásait ?
Várjuk érdemi válaszát!
Budapest, 2014 . június 23 ..
Tisztelettel :
Sneider Tamás

Szilágyi György

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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