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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: dr. Varga Judit, igazságügyi miniszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Milyen eredményeket ért el a techcégek által gyakorolt
cenzúra megfékezésére létrejött munkacsoport?" 

Tisztelt Miniszter Asszony!

2019 augusztusában Ön bejelentette, hogy "az Igazságügyi Minisztériumban munkacsoport alakul a
kérdés  áttekintésére,  hogy meddig  terjed  a  véleménynyilvánítás  és  a  techcégek  által  gyakorolt
cenzúra szabadsága, mi a helyzet az adózás, az adatvédelem terén." Azóta azonban a helyzet csak
még súlyosabb lett, és ennek a cenzúrának legnagyobb elszenvedője a magyarországi pártok közül a
Mi Hazánk Mozgalom, és annak elnöke, Toroczkai László.

Az európai parlamenti választási kampányban a több mint 207 ezer követővel rendelkező pártelnök,
megválasztott  polgármester,  akkori  listavezető  közszereplői  Facebook-oldalát  előzetes
figyelmeztetés és bármiféle indokolás nélkül törölte a cenzúragépezet, amelyet azóta sem állítottak
vissza. Mára odáig jutottunk, hogy Toroczkai László nevének, arcképének, hangjának önmagában
való megjelenítéséért is tiltás jár, sőt olyan cikkek megosztásáért is ért már hátrány felhasználókat,
amelyben az ő neve szerepelt.

De nemcsak a személyére vonatkozó tiltás felháborító, bár kétségkívül ez a legbrutálisabb; most
már  például  a  cigánybűnözés,  a  halálbüntetés,  sőt  a  szegregáció  szónak  a  posztokban  való
szerepeltetéséért is törölnek bejegyzéseket, és tiltanak ki felhasználókat, de volt már példa arra is,
hogy önmagában a cigány szóért járt a szankció. Toroczkai László mellett a cenzúra elszenvedője
Sziva Balázs rockzenész és a Romantikus Erőszak zenekar, de a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági
Mozgalom esetében a gyermekkarácsonyi rendezvényt is gyűlöletkeltőnek titulálták a cenzorok, és
az ő oldalukat is törölték már, sőt a "vármegyés" szó leírása is szankciókat von maga után. 

A  sort  sajnos  hosszasan  folytathatnám,  és  most  már  nemcsak  a  Facebookra  és  ugyanazon



tulajdonosi körhöz tartozó közösségi felületekre jellemző mindez, hanem más megosztó portálokon
is megjelent a cenzúra gyakorlata, gyakran átláthatatlan, jogilag abszurd vagy egyáltalán nem létező
indokokkal, nyilvánvaló politikai célzattal.

Mindezek miatt kérdezem Miniszter Asszonyt az alábbiakról:

1.  Milyen  célokat  tűzött  ki  a  munkacsoport,  és  ezek  eléréséhez  milyen  eszközöket  tartanak
hatékonynak?

2. Terveznek-e jogszabálymódosításokat az ügyben?

3.  Az  Ön  által  a  munkacsoport  bejelentésekor  is  említett  nemzetközi  fórumokon  milyen
eredményeket sikerült elérniük, illetve a közeljövőben várható-e ennek a kérdésnek a napirendre
kerülése?

Várom érdemi válaszát!
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