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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: Rogán Antal, a miniszterelnök kabinetfőnöke 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Egyetért-e a kormány a Második Reformkor 
Alapítvány javaslatával, mit kívánnak tenni az egyebek mellett a választás tisztaságát is 
befolyásoló álhírek visszaszorítása érdekében?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Dömötör  Csaba  államtitkár  urat  is  megkérdezték  a  Második  Reformkor  Alapítvány
törvényjavaslatáról,  amelynek  célkitűzéseivel  a  magam  részéről  egyetértek,  azt  támogatásra
érdemesnek találom. Egyetértve az államtitkári nyilatkozat azon részével, miszerint „a szólás és
véleményszabadság  fontos,  de  mindig  a  tények  talaján  kell  állniuk  a  híradásoknak”,  ezúton
bemásolom azt az elérhetőséget, ahová kattintva a világhálón mindenki, így a T. Miniszter Úr által
is elérhető a javaslat:

https://2rk.hu/index.php/2020/05/21/6-fake-ek-es-ellensulyok/

A  törvényjavaslat  lényege,  hogy  a  jövőben  csak  korlátozottan  vagy  egyáltalán  ne  jussanak
közpénzhez  a  bizonyítottan  álhíreket  terjesztő  médiumok.  A javaslat  értelmében  a  jogerősen
elveszített sajtó-helyreigazítási, jóhírnév megsértése vagy rágalmazás miatt indított perek számával
arányosan  csökkenne a  közpénzhez  való  hozzáférés  lehetősége  az  érintett  médiaszolgáltatók  és
sajtótermékek, valamint többségi tulajdonosaik számára.

Hangsúlyozni  kívánom,  hogy  a  magam  részéről  minden  ún.  fake  news  kategóriájába  eső,  a
valósággal  köszönőviszonyban  sem  lévő,  egyértelműen  a  lejáratás  céljával  közzétett  rágalmat
megütközéssel  fogadtam korábban is,  és  pártállástól  függetlenül  a  jövőben is  mindig  szolidáris
leszek azok áldozataival.



Mára  eljutottunk  odáig,  hogy  egy  kormányzati  hirdetésekkel  bőkezűen  ellátott  médium  álhíre
kapcsán a főszerkesztő a bíróság előtt a hamis tanúzás büntetőjogi következményeire való kioktatást
követően azt vallja, nem tudja, ki volt az álhír szerzője, sem azt, hogy ki a szerkesztő, illetve ki
döntött  a  jogsértő  tartalom  közléséről.  Véleményem  szerint  a  kialakult  helyzet  tarthatatlan,
Magyarországhoz méltatlan,  erkölcsileg  aggályos,  és  reményeim szerint  maga a  kormány,  de a
kormánypárti és az ellenzéki képviselők számára is elfogadhatatlan.

Ennek jegyében kérdezem, hogy:

Egyetért-e a kormány a Második Reformkor Alapítvány javaslatával, mit kívánnak tenni az
egyebek mellett a választás tisztaságát is befolyásoló álhírek visszaszorítása érdekében?

Várom megtisztelő válaszát!
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