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HOVÁ VEZETHET A TOLERÁLT 

GYŰLÖLETBESZÉD? 

Gondolatok a parlamenti gyűlöletbeszéd szankcionálhatóságáról, 
s a nagy nyilvánosság előtt elkövetett gyalázkodás egyes társadalmi hatásairól

1. Bevezető gondolatok

A probléma nem újkeletű, sem pedig a társadalmi vita, amelyik a gyűlöletbeszéddel foglal-
kozik. Éppen ezért a klasszikus megközelítéssel nem tartottam érdemesnek a témához nyúl-
ni. Arról, hogy vajon alkotmányosan tiltható-e büntetőjogi eszközökkel a gyűlöletbeszéd, il-
letve hogy vajon jogszabályi tiltással, avagy társadalmi ellenállással – a gyűlölködő ember el-
szigetelésével, kitaszításával – lehet-e célt elérni; arról, hogy az államnak elsősorban a véle-
ménynyilvánítás szabadságát kell garantálnia, avagy a közösségek emberi méltósága védel-
me érdekében előbbi alapjogot a korlátok közé kell szorítani, stb. lassan mázsában mérhe-
tő szakirodalom áll rendelkezésünkre az elmúlt két évtizedből. E körben, az új tanulmá-
nyokban számos régi érv köszön vissza újra és újra – s persze néhány újabb is társul mel-
léjük – mind a szankcionálás szükségessége mellett, mind ellene, avagy csupán a fogalom 
és  a  társadalmi probléma  értelmezése  okán.158 Ahogyan a  külföldi szabályozási modellek 
és gyakorlati tapasztalatok elemzése sem szűnt meg az elmúlt 5-6 évben, s ez így is helyes.159 

158  Lásd például: Tóth Gábor Attila: Szólásszabadság és befogadó társadalom. (In: Pro Futuro 1/2014.) 9-32. 
old. Koltay András: A gyűlöletbeszéd korlátozásának elméleti szempontjai. (In: Iustum, Aequum, Salutare VII. 
2011/3. 111-124. old. Molnár Péter: A „gyűlöletbeszéd” tartalmi tiltásának paradoxona és a közvetlen veszély 
alapú tiltás környezetfüggőségének értelmezése. (In: Fundamentum. 2013. 3. szám) 71-75. old. Szabó Máté: 
Weimarizálódás és gyűlöletbeszéd. (In: Emberi jogok. Alapvető jogok? Esélyek és veszélyek az ombudsman sze-
mével. 2011.) 174-179. old. Pongrácz Dávid: Meinungsfreiheit vs. Würde der Gemeinden: Ein Einblick in 
das ungarische Recht. 292-312. old. Szajbély Katalin: Összeegyeztethető-e a gyűlöletbeszéd a véleménynyil-
vánítás alkotmányos alapjogával Magyarországon? (In: Tanulmányok Kovács István emlékére. 2012.) 131-136. 
old. Gárdos-Orosz Fruzsina: Nemzetközi standardok és magyar kísérletek a gyűlöletbeszéd büntetőjogon túli 
szabályozására. Föld-rész. Nemzetközi és Európai Jogi Szemle. 2. évf. 3-4. szám. 2009.) 135-146. old. Tóth 
Gábor Attila: A jogok törvénye – Értekezések az alkotmányos szabadságról. Gondolat Kiadó, 2014, Budapest. 
183-217. old.
159  Lásd például: Póczik Szilveszter: A gyűlöletbeszéd és a holokauszttagadás szankcionálása a német nyelvű or-
szágokban. (In: Kriminológiai Tanulmányok 48. kötet. OKRI, Budapest, 2011.) 127-143. old. Bieber Ivóna: 
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Készült alapos elemzés a gyűlöletre uszítás helyes értelmezéséről,160 és a gyűlölködő mentali-
tás úgymond tudományos hátteréről, megalapozásáról.161 Van, aki a hagyományos – bünte-
tő és polgári – jogi fellépés helyett alternatív szankcionálási lehetőséget javasolt.162 Minthogy 
a gyűlöletbeszéd nem csupán büntetőjogi, sőt, még csak nem is jogi szakkifejezés, fogalom, 
a jelenséget számos új megközelítésből is elemezték az utóbbi néhány évben. Volt, aki egy 
szűkebb területről, a homofób gyűlöletbeszédről írt.163 Volt olyan is, aki a gyűlöletbeszéd 
médiajogi mércéit kutatta.164 Koltay András például könyvében összegyűjtötte és közzé tet-
te az Országos Rádió és Televízió Testület és a Médiatanács döntéseit e tárgyban.165 De biz-
tos vagyok abban, hogy a közösségi média és általában az  internet világa  is  tartogat még 
e körben kihívásokat a kutatók számára. Keletkeztek továbbá egészen más megközelítésű 
okfejtések, például a gyűlöletbeszéd tiltása és a politikai-törvényalkotási legitimáció össze-
függéseiről. Erről érdemes elolvasni Robert Dworkin és Jeremy Waldron vitáját, melyben 
magam, utóbbi álláspontját osztom.166

S már a bevezetőben ki kell emelni, hogy a jogi helyzetet illetően 2012-től egy merőben 
új alkotmányi szabályozás lépett hatályba – ezt a későbbiekben bővebben elemzem – mely 
a korábbi érvek jelentős részét a jogtörténet részévé tette, s melyet még csak alig néhány ta-
nulmány említ és elemez.167

Milyen választ ad a  jogalkotó a gyűlöletbeszédre? A gyűlöletbeszéd nemzetközi szabályozása. (In: Föld-rész. 
Nemzetközi és Európai Jogi Szemle. 2. évf. 3-4. szám. 2009.) 30-49. old. Novoszádek Nóra - Rácz Domini-
ka: gyűlöletvezérelt bűncselekmények európai szabályozási mintái. (In: Föld-rész. Nemzetközi és Európai Jogi 
Szemle. 2. évf. 3-4. szám. 2009.) 63-80. old. Heintze Hans-Joachim: Limits of the Freedom of Speech: Propa-
ganda Advocating Racism and Hatred Clear Obligations of European States. (In: Acta Juridica Hungarica. 51. 
évf. 4. szám. 2010.) 245-252. old. Tóth Gábor Attila: i.m. 189-196. old. Paul B. Coleman: Censored – How 
European „Hate Speech” Laws Are �reatening Freedom of Speech. Kairos Publications, Vienna, 2012.
160  Koltay András: A nagy magyar gyűlöletbeszéd-vita: a “gyűlöletre uszítás” alkotmányos mércéjének azono-
sítása felé. (In: Állam- és Jogtudomány. LVI. évfolyam, 2013. 1-2. szám) 91-123. old.
161  Lőrinc László: Gyűlöletbeszéd és történelem – néhány gondolat a kuruc.info történelmi témájú anyagai 
kapcsán. (In: Fundamentum. 2013. 3. szám) 57-64. old.
162  Szajbély Katalin: Alternatív javaslat a gyűlöletbeszéd elleni fellépésre. (In: Lejtős Pálya. Antidiszkrimináció 
és esélyegyenlőség. 2009.) 179-182. old.
163  Polgári Eszter: A homofób gyűlöletbeszéd elleni jogi fellépés lehetőségei – Az Alkotmánybíróság és a jog-
alkotó csatája. (In: Homofóbia Magyarországon. L’Harmattan. Budapest, 2011.) 118-127. old.
164  Török Bernát: A gyűlöletbeszéd tilalmának médiajogi mércéi. (In: Jogtudományi Közlöny. 68. évf. 2. szám. 
2013.) 59-72. old.
165  A gyűlöletbeszéd korlátozása Magyarországon – Alkotmányos és jogalkalmazói megközelítések, európai ki-
tekintéssel. Szerk: Koltay András. Complex Kiadó, 2013.
166  Lásd: Jeremy Waldron: �e  Content and context of the  Hate  Speech: Rethinking Regulation and 
Responses. (In: Cambridge  University Press, 2012.) 329-341. Magyar nyelven megjelent: Gyűlöletbeszéd 
és politikai Legitimáció. (In: Fundamentum. 2013. 3. szám) 5-12. old.
167  A kérdéskör vizsgálatánál, amikor a gyűlöletbeszéd büntetőjogi vonatkozásait vizsgáljuk, természetesen 
nem lehet �gyelmen kívül hagyni a büntető törvénykönyv(ek) folyamatos változásait sem, elsősorban az új 
kódex megalkotását, s azok bírói értelmezését. Elek Balázs: A bíró büntetéskiszabási szemléletének jogalkotói 
alakítása. (In: Kriminológiai Közlemények 70. Válogatás a Magyar Kriminológiai Társaság 2011. évben tar-
tott tudományos rendezvényein elhangzott előadásokból. Budapest, 2012.) 20-33. old. Ugyanúgy, ahogy �-
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A klasszikusnak tekintett érvrendszer vonatkozásában az álláspontom egyedül, vagy szerző-
társaimmal közösen már számos publikációmban168 kifejtettem-kifejtettük, s az azóta megis-
mert szakirodalom tükrében sem tartom indokoltnak, hogy változtassak azon. Sőt, egyes írá-
sok, például Sajó András tanulmánya, aki a közlés érzelmi természetét kiemelve értekezik a szó-
lásszabadság korlátairól, még inkább megerősítettek véleményemben.169 A 2009-ben megjelent 
monográ�ámban170 a gyűlöletbeszédet tág értelemben tettem vizsgálatom tárgyává. A klasz-
szikus értelemben vett gyűlöletbeszéden kívül vizsgáltam a holokauszttagadást – ehhez kap-
csolódóan más totalitárius rendszerek bűneinek tagadását –, a közösségek emberi méltóságá-
nak szimbólumokkal való megsértését – elsősorban az önkényuralmi jelképek használatát –, 
a közösség elleni izgatást (uszítást), valamint a közösségek tagjai emberi méltósága egyéb mó-
don való megsértése szankcionálhatóságának lehetőségeit. E tanulmányban terjedelmi okokból 
csak a szűkebb értelemben vett gyűlöletbeszéddel foglalkozom.171 Azon belül is, megmaradok 
az alapvetően jogi aspektusból való vizsgálat mellett. A monográ�a megjelenése óta eltelt idő-
szakban az e témakörökben bekövetkezett változásokat – a korábbi érvek megismétlését mel-
lőzve – veszem sorra, hogy végül megkísérelhessek egy megalapozott választ adni a tanulmány 
alapjául szolgáló előadásomban a szervezők által feltett és a címben leírt kérdésre. Ehhez első-
sorban kronológiai és  forráselemző, s  kevésbé jogszabályelemző megközelítést alkalmaztam. 
Kiemelten foglalkoztam a gyűlöletbeszéd egyik speciális formája, a „parlamenti gyűlöletbeszéd” 
szankcionálhatóságának megteremtéséhez vezető folyamattal. E folyamat parlamenti vitaszaka-
szainak összefoglalása önmagában közelebb visz minket a válaszhoz, s a gyűlöletbeszéd jelenlegi 
megítélését illető politikai és részben társadalmi környezet megismeréséhez.

gyelembe kell venni a társadalomra veszélyesség büntetőjogi megítélésének változásait is. Erről lásd: Kőhal-
mi László: A büntetőjog alapproblémái. (PTE Állam-és Jogtudományi Kar Gazdasági Büntetőjogi Kutatóin-
tézet, Pécs, 2012.) 86-90. old.
168  Lásd például: Bárándy Gergely: A gyűlöletbeszéd. (In: Kriminológiai Közlemények. 60. szám, 2002.) 99-
102. old. Bárándy Gergely – Berta Aliz: Gyalázkodás – elfogadott törvényjavaslat – elutasító alkotmánybí-
rósági határozat. (In: Magyar Jog. 55. évf. 12. szám, 2008.) 808-818. old. Bárándy Gergely – Gyimesi Zita: 
A gyűlöletbeszédre vonatkozó Magyar büntetőjogi szabályozás a nemzetközi jogi és európai jogi kötelezettsé-
geink tükrében. (In: Európai Jog. 2009/4. szám.) 28-36. old. Bárándy Gergely – Berta Aliz: Önkényural-
mi jelképek használata és a gyalázkodás – merre tovább a strasbourgi döntés után? (In: Rendészeti Szemle. 58. 
évf. 2. szám, 2010.) 64-81. old. Berta Aliz – Bárándy Gergely: A közösségek méltóságának polgári jogi védel-
me. (In: Ügyészek Lapja. 16. évf. 1. szám, 2009.) 19-36. old. Bárándy Gergely: Közösség elleni izgatás – gyű-
löletbeszéd. (In: Keresztmetszet. Tanulmányok �atal büntetőjogászok tollából. Pólay Elemér Alapítvány. Sze-
ged, 2005.) 19-24. old. Bárándy Gergely: A nemzetiszocialista és kommunista rendszerek bűneinek tagadása, 
avagy a holokauszt tagadása? (In: Örökség és büntetőjog – emlékkönyv Békés Imre tiszteletére. PPKE JÁK Bu-
dapest, 2011.) 85-103. old.
169  Sajó András: Szólásszabadság a lelki �nomság korában. (In: Ünnepi tanulmányok Sárközy Tamás 70. szü-
letésnapjára. 2010.) 331-356. old.
170  Bárándy Gergely: A gyűlöletbeszéd Magyarországon. Scolar Kiadó, 2009.
171  A gyűlöletbeszéd-fogalom elemzéséről, mely kétségkívül mutat sokszínűséget a magyar közéletben és jogiro-
dalomban, lásd: Pál Gábor: Tereket nyitó kulcskategória –A gyűlöletbeszéd fogalma a magyar politikai diskur-
zusban 1994-2004. (In: Politikatudományi Szemle XX/1. MTA Politikai Tudományok Intézete) 97-116. old.
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Hogy összekapcsoljam a jelent a 2009-es eredményeimmel és megállapításaimmal, rövi-
den sorra veszem, hogy a könyvem végén 12 pontban összefoglalt legfontosabb megállapí-
tásaim vajon ma is megállják-e a helyüket? (Itt az összefüggések miatt még a tág értelem-
ben vett gyalázkodásra vonatkozó megállapításokat idézem.) Előzetesen azonban két fon-
tos eseményt meg kell említeni. Egyrészt, a holokauszt tagadása azóta bűncselekmény lett. 
Másrészt, ahogy utaltam rá, új alaptörvényt fogadott el az Országgyűlés, így az alkotmá-
nyosságra vonatkozó megállapításokat értelemszerűen újra kell értelmezni. Így a korábbi 12 
pontból 8 pont aktualitását érdemes vizsgálni:

A gyalázkodás bűncselekménnyé nyilvánítása társadalmi szempontból szükséges, sőt a mai 
viszonyok mellett az államnak kötelessége.

Ezt a véleményem a monográ�a megjelenése óta megismert szakirodalom és az azóta be-
következett jelentős társadalmi-politikai változások ellenére ma is fenntartom.

Magyarországnak nemzetközi jogi és európajogi kötelessége a közösségek méltóságának vé-
delméről a jelenleg hatályos szabályozásnál hatékonyabb eszközökkel gondoskodnia. A ha-
tékony jogvédelem nem merülhet ki a polgári jog vagy egyéb jogágak eszközrendszerének 
módosításában, hanem kötelező jelleggel meg kell alkotnunk a közösségek emberi méltósá-
gának megsértését az uszításnál szélesebb körben pönalizáló büntetőjogi törvényi tényállást, 
ráadásul olyan módon, hogy az ahhoz rendelt szankció nem lehet súlytalan. Mind a gyűlö-
letbeszédet, mind pedig a holokauszttagadást bűncselekményi szinten kell szabályoznunk.

Minthogy az erre vonatkozó nemzetközi normák semmivel sem enyhültek, s a tagállam-
ok kötelezettségeit sem határozták meg megengedőbb módon, ez a megállapítás is megáll-
ja a helyét.

A nemzetközi jogi és jogszabályi környezet analízise során tett megállapításaimban részle-
tezettek szerint fennáll természetesen a lehetősége annak, hogy megszüntessük uniós tagsá-
gunkat, s felmondjuk a jogalkotási kötelezettséget előíró nemzetközi szerződéseket, miként 
azt előadtam, ezzel a lehetőséggel komolyan számolni azonban úgy hiszem, abszurditás.

Az erre vonatkozó jogszabályi környezet sem változott meg.
A holokauszttagadást érdemes lenne a gyalázkodás egyik speciális megnyilvánulási formá-

jaként kezelni.
A joggyakorlat több éves – gyakorlatilag – hiányát megismerve e megállapításomat még 

erősebben vallom.
A tudományos elemzés mellett konkrét jogeset kapcsán is igazoltam, hogy az önkényural-

mi jelképek használatának vétsége rosszul alkalmazható, ellentmondásos törvényi tényállás, 
amelyet célzatos bűncselekménnyé kellene tenni, s mint a gyalázkodás egyik megnyilvánu-
lási formáját, ugyanabban a tényállásban szabályozni.

Az azóta meghozott, a vörös csillag viseléséről szóló strasbourgi ítéletek tükrében ez a meg-
állapítás még inkább igazzá vált, igaz, az önkényuralmi jelképek használatára vonatkozó jogi 
szabályozás azóta megváltozott, s az új rendelkezésnek még nem volt strasbourgi próbája.
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A közösség elleni izgatást – elsődleges jogi tárgyának különbözőségére tekintettel – a gya-
lázkodástól különállóan kell kezelni. Míg az előbbi funkciója a közrend védelme, az utób-
bié az emberi méltóság oltalomban részesítése.

Úgy vélem, ez ma is igaz.

A gyalázkodás bűncselekménnyé nyilvánítása esetén – minthogy ekkor a közösségek embe-
ri méltóságáról más törvényi tényállás gondoskodik, s e bűncselekménynek kizárólagos jogi 
tárgya  a  közrend védelméhez  fűződő társadalmi érdek marad – megfontolandó a  közös-
ség elleni izgatás veszélyeztetési tényállássá alakítása, nagyjából olyan módon, ahogyan azt 
a Fővárosi Ítélőtábla jogsértően már megtette.

E körben sem történt jogszabályi vagy társadalmi változás.
A gyalázkodás bűncselekménnyé nyilvánítása mellett szükséges a közösségek méltóságá-

nak védelmét a polgári jog eszközrendszerével is óvni.
Ez az a pont, amit eddig még senki sem vitatott.

2. A gyűlöletbeszédre vonatkozó alkotmányi és polgári jogi változások 2010-2015-ig

A következtetések levonásához érdemes sorra venni azokat a jogszabályi változásokat, ame-
lyek a  gyűlöletbeszéd témakörében az  elmúlt öt évben történtek. Az már a  vizsgált idő-
szak legelején látszott, hogy a gyűlöletbeszéd büntetőjogi szankcionálásának megteremté-
séhez hiányzik a politikai konszenzus, azzal próbálkozni is felesleges. Még akkor is, amikor 
az Alaptörvény elfogadása erre egyértelmű alkotmányos lehetőséget teremtett. Volt viszont 
egy „kerülőút,” ahol érdemes volt megpróbálni rést ütni a pajzson, s a kezdeti sikertelensé-
gek után egy véletlennek köszönhetően sikerült is.

a) Magyarország Alaptörvényének elfogadása

Az Alaptörvény negyedik módosítása után az Alaptörvény részévé vált egyik rendelkezés, 
a gyűlöletbeszédre vonatkozó, könyvek tömegét ihlető alkotmányjogi vitát eldöntötte, még-
hozzá meglátásom szerint a helyes irányba. Bár próbája még nem volt, szerintem az új ren-
delkezést nem lehetséges másként értelmezni, mint ami lehetővé teszi a gyalázkodás bünte-
tőjogi (és polgári jogi) törvényi tényállásának megalkotását:

„(4) A  véleménynyilvánítás  szabadságának a  gyakorlása  nem irányulhat mások emberi 

méltóságának a megsértésére.

(5) A véleménynyilvánítás szabadságának a gyakorlása nem irányulhat a magyar nemzet, 

a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösségek méltóságának a megsértésére. Az ilyen közös-

séghez tartozó személyek - törvényben meghatározottak szerint - jogosultak a közösséget sér-
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tő véleménynyilvánítás ellen, emberi méltóságuk megsértése miatt igényeiket bíróság előtt ér-

vényesíteni.”172

Van, aki a véleménynyilvánítás szabadságát deklaráló alapvető joggal, valamint az Emberi Jogok 
Európai Bíróságának gyakorlatával összevetve felveti e rendelkezés alaptörvény-ellenességének – 
legalábbis a véleménynyilvánítás szabadságát deklaráló alapjog és e rendelkezés kollíziójának – 
és nemzetközi jogellenességének lehetőségét, de ez az alkotmányelméleti vita már messze  túl-
mutat e tanulmány keretein.173 Előbbiről az Alkotmánybíróság dönthet. Értelemszerűen értel-
mezheti a két rendelkezés  egymáshoz való viszonyát, meghatározva ezzel a véleménynyilvání-
tás szabadságának új korlátait, de talán még ennél is többet tehet. Egyik monográ�ámban ma-
gam is  felvetettem annak a kérdését, hogy az alkotmánymódosítások alkotmányosságát jogo-
sult-e az Alkotmánybíróság felülvizsgálni.174 Sőt, egyetértettem azokkal, akik szerint indokolt le-
het és lehetséges is lenne e gyakorlat bevezetése.175 Ez azonban ma még az eddigi gyakorlattal 
szöges ellentétben álló elméleti felvetés. Ezért, ameddig az Alkotmánybíróság vagy az alkotmá-
nyozó másként nem dönt – legfőképpen az AB eddigi jogértelmezési gyakorlatát alapul véve – 
a  gyűlöletbeszéddel kapcsolatos  szabályozási lehetőségeket mérlegelve  stabil kiindulópontnak 
tekintem, hogy az Alaptörvény vonatkozó/idézett rendelkezése alkalmazható és alkalmazandó. 
Márpedig, e rendelkezés, amelyik speciális szabályként egészíti ki a véleménynyilvánítás szabad-
ságára és az emberi méltóság védelmére vonatkozó alkotmányos tételeket, csak a nyelvtani értel-
mezési módszer negligálásával értelmezhető úgy, hogy nem biztosítja egyértelműen a közösségek 
emberi méltóságának megsértését szankcionáló polgári és büntető jogszabály megalkotásának le-
hetőségét. Az Alaptörvény tehát egyértelműen lehetővé teszi, hogy a közösséget sértő vélemény-
nyilvánítást törvények tiltsák, a véleménynyilvánítás szabadságát pedig e megnyilvánulások esetén 
nem részesíti alkotmányos védelemben. Mindemellett az az okkal és joggal kárhoztatott rendelke-
zés, amely szerint „az Alaptörvény hatálybalépése előtt meghozott alkotmánybírósági határozatok ha-

tályukat vesztik,”176 még az azt árnyaló alkotmánybírósági határozat tükrében is kizárja azt, hogy 
a korábbi e tárgyban meghozott döntéseit az Alkotmánybíróság további mérlegelés nélkül �gye-

172  Magyarország Alaptörvénye IX. Cikk (4) és (5) bekezdés
173  E gondolatmenet kifejtését lásd például: Gárdos-Orosz Fruzsina – Pap András László: Gondolatok a gyű-
löletbeszéd polgári jogi szabályozásának jogi és jogpolitikai környezetéről. (In: Állam- és Jogtudomány LV. év-
folyam, 2. szám, 2014. 12-16. oldal.
174  Bárándy Gergely: Centralizált Magyarország – megtépázott jogvédelem. Budapest, 2014. Scolar Kiadó. 
62-71. old.
175  Az eddigi gyakorlattól történő eltérés elvi alapjáról és annak indokoltságáról lásd: Drinóczi Tímea: Gon-
dolatok az Alkotmánybíróság 61/2011. (VII. 12.) AB határozatával kapcsolatban. (In: Jura. 2012/1. szám). 
Kiss László: “Leépülő jogállam – leépülő alkotmánybíráskodás. (In: Pécsi Közigazgatás-tudományi közlemé-
nyek 5. A közigazgatás és az emberek (Tanulmánykötet). Az alkotmányozó és alkotmánymódosító hatalom el-
választásáról, ezek jellegéről bővebben lásd: Petrétei József: Az alkotmányos demokrácia alapintézményei. Dia-
lóg Campus Kiadó. Budapest, 2009. Ádám Antal: A magyar alkotmányból hiányzó alapértékekről. (In: Közjogi 
Szemle 2009. évi I. szám), valamint Chronowski Nóra, Drinóczi Tímea, Zeller Judit: Túl az alkotmányon... 
(In: Közjogi Szemle 2010/4.). Valamint Kiss László 61/2011 (VII.12) ABH-hoz fűzött különvéleménye.
176  Magyarország Alaptörvénye Záró Rendelkezések 5. pont első mondat
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lembe vegye. Így azokra jogértelmezést alapozni most nem érdemes. A strasbourgi bíróság várha-
tó döntéseit pedig nem könnyű megelőlegezni, hiszen e témakörben folyamatos változásban van.

Az  Alaptörvény hatályba  lépése  óta  azonban egyetlen párt sem próbálkozott a  gyalázko-
dás  büntetőjogi tényállásának megalkotásával, ahogy fentebb írtam azért, mert pontosan 
tudható, hogy ma  egy ilyen javaslat elfogadásának semmiféle  politikai racionalitása  sincs. 
Megjegyzendő azonban, hogy általában ez nem akadályozza az ellenzéket abban, hogy javasla-
tokat nyújtson be, s azzal – esetleg éppen annak a „botrányos” elutasításával politizáljon. Ezért 
azt is ki kell emelni – s ez legalább annyira fontos – hogy a benyújtás elmaradásának komo-
lyabbik oka az lehet, hogy senki nem érzi úgy, hogy ezzel ma érdemes politizálnia, hogy a bün-
tetőjogi tiltásnak komoly társadalmi támogatottsága lenne.

b) Az új polgári jogi törvényi tényállás

Az Alaptörvény fenti módosítása előtt elfogadott új polgári törvénykönyv leképezi, konk-
retizálja az alaptörvényi felhatalmazást (sőt, valójában jórészt e törvény védelme érdekében 
módosult az Alaptörvény):

„2:54. § [A személyiségi jogok érvényesítése] (5) A közösség bármely tagja jogosult a személyi-

sége lényeges vonásának minősülő, a magyar nemzethez, illetve valamely nemzeti, etnikai, faji 

vagy vallási közösséghez tartozásával összefüggésben a közösséget nagy nyilvánosság előtt súlyo-

san sértő vagy kifejezésmódjában indokolatlanul bántó jogsérelem esetén a jogsértés megtörtén-

tétől számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül személyiségi jogát érvényesíteni. A kö-

zösség bármely tagja a jogsértéssel elért vagyoni előny átengedésének kivételével a személyiségi jo-

gok megsértésének valamennyi szankcióját érvényesítheti.”177

A polgári jogi szabályozás bírósági gyakorlatáról még nem lehet beszélni, ahogy alkot-
mánybírósági megítéléséről sem. Eddig a  jogtudomány képviselői tettek csak kísérletet 
a törvényi tényállás értelmezésére, s vetettek fel lehetséges alkotmányossági kifogásokat.178

3. A parlamenti gyűlöletbeszéd szankcionálhatóságának megteremtése

a) Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének határozata

Az  Európa  Tanács  Parlamenti Közgyűlése  2010. október 5-én határozatot hozott 
az Európában újjáéledő szélsőségek leküzdéséhez szükséges intézkedésekről. Ebben aggasztó 
jelenségként említi a szélsőséges pártok erősödése mellett azt is, hogy a mainstream-hez tar-
tozó politikai pártok is hajlamosak rasszista szólamok hangoztatására, szavazóik megtartá-

177  2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről. XII. Cím – A személyiségi jogok megsértésének szankci-
ói. 2:54. § (5) bekezdés
178  A tudományos elemzésről lásd például: Gárdos-Orosz Fruzsina – Pap András László: Gondolatok a gyű-
löletbeszéd polgári jogi szabályozásának jogi és jogpolitikai környezetéről. (In: Állam- és Jogtudomány LV. év-
folyam, 2. szám, 2014. 16-26. oldal.
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sa érdekében. E jelenségek megakadályozása érdekében felszólítja a tagállamokat, hogy biz-
tosítsák a társadalom széles spektrumát képviselő civil szervezetek részvételét a szélsőségek 
elleni politika kidolgozásában és megvalósításában. Ezen túl, kezdeményezzék a pártokon 
belül és a parlamentekben etikai bizottságok felállítását a rasszista, antiszemita, idegenelle-
nes és iszlamofób magatartás vagy beszéd szankcionálása érdekében. Mindemellett a tagál-
lamok illesszék be büntetőjogukba a gyűlöletbeszéd elleni rendelkezéseket.179

Az  Európa  Tanács  határozata  a  baloldal a  gyűlöletbeszéd elleni fellépéshez  szüksé-
ges kodi�kációs törekvéseinek egy parlamenti ciklus erejéig más irányt adott.

b) Országgyűlési határozati javaslatok

Az Európa Tanács Közgyűlésének idézett határozatára hivatkozással, 2011. május 2-án két 
ellenzéki országgyűlési képviselő határozati javaslatot nyújtott be „a szélsőségesség, a rassz-

izmus és az idegengyűlölet egyes formái elleni határozott fellépésről”. A határozat arra köte-
lezte volna a kormányt, hogy terjessze elő az országgyűlési törvény olyan tartalmú módo-
sítását, amely az Országgyűlésben egy kötelező etikai bizottságot hoz létre. Az etikai bi-
zottság ügydöntő jogkörrel rendelkezett volna az országgyűlési képviselők által tanúsított 
rasszista, antiszemita, idegenellenes és  iszlamofób magatartások tényének megállapításá-
ra, valamint szankció alkalmazására. Felhívta volna továbbá a kormányt arra, hogy alakít-
sa ki a civil társadalom képviselőivel való párbeszéd intézményesített kereteit, s ezáltal biz-
tosítsa a civil társadalom részvételét a szélsőségek elleni politika kidolgozásában és megva-
lósításában.180

A javaslatot 2011. május 14-én megtárgyalta az Országgyűlés Alkotmányügyi, Igazságügyi 
és ügyrendi bizottsága (a továbbiakban Alkotmányügyi bizottság). Az előterjesztő elsősor-
ban amellett érvelt, hogy a javaslat szinte szó szerint átveszi az Európa Tanács által elfo-
gadott ajánlásokat, s az ajánlások indokolásának felhívásával kívánta meggyőzni a bizott-
ságot.181

A  javaslat mellett felszólaló szocialista  képviselők érvként hozták fel, hogy 
az Európa Tanács illetékes bizottsága (ECRI) sorozatosan marasztalja el Magyarországot, 
mert nem találja kielégítőnek a gyűlöletbeszéd elkövetőivel szemben alkalmazható jog-
szabályi lehetőségeket, hogy a kormánypártok hallgatásukkal cinkosai a szélsőséges meg-
nyilvánulásokat hangoztató politikai erőknek, s hogy a radikális jobboldali párt (Jobbik) 
Parlamentbe kerülésével az antiszemita, gyűlöletkeltő megnyilvánulások egyre gyakorib-
bá válnak az üléseken.182

179  1754 (2010) számú ET Határozat
180  H/3035. számú országgyűlési határozati javaslat
181  Harangozó Gábor (MSZP) felszólalása: Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizott-
ságának jegyzőkönyve: 2011. május 14.
182  Bárándy Gergely (MSZP) és Steiner Pál (MSZP) felszólalásai: Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazság-
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A bekiabálásokkal és személyeskedésekkel tűzdelt vitában a Jobbik képviselői inkább ci-
nikusan álltak hozzá, s  indokolásuk gerincét az képezte, hogy e�éle  álviták helyett in-
kább az ország valós problémáival kéne foglalkozni. Sőt, inkább azzal kéne törődni, hogy 
egyes bűnözők ne bújjanak származásuk mögé, amikor a magyar embereket fosztogatják. 
A határozati javaslat tehát teljes tévút, az ilyen javaslatok éppen hogy a politikai szabad-
ságjogok és a véleménynyilvánítás szabadságának korlátozását eredményezik.183

A kormánypárti felszólaló szerint pedig nincs a Parlamentben olyan helyzet, hogy szük-
ség volna  e�éle  bizottságra. De  ha  néha-néha  van is  a  javaslatban írt megnyilvánulás, 
az politikailag kezelhető. Emellett az általános érvényű parlamenti fegyelmezési jog beve-
zetése megoldást jelenthet.184

Végül a bizottságban kizárólag a szocialista (MSZP) képviselők szavaztak a javaslat tárgy-
sorozatba vétele mellett, így az a plenáris ülésig sem jutott el.185

Az  indokolásban felsorolt közéleti eseményekre  tekintettel a  Magyar Szocialista  Párt 
képviselői 2012. február 20-án változatlan tartalommal, ismét benyújtották az  elő-
ző pontban részletezett határozati javaslatot.186 A javaslat tárgyalásának érdekes íve volt. 
Az Alkotmányügyi bizottság a március 19-én megtartott ülésén 5 igen szavazattal, 20 nem 
ellenében elutasította a tárgysorozatba vételi kérelmet. A vitában a korábbi érvektől eltérő 
elem egyetlen merült fel csupán, az, hogy a tárgyalt javaslat benyújtását követően a kor-
mánypárt beadott egy a házelnök általános fegyelmezési jogkörét megteremtő javaslatot, 
amely majd rendezi ezt a problémakört is.187

Az előterjesztő frakció azonban ezúttal kérte – erre korlátozott számban minden frakció-
nak joga van -, hogy a plenáris ülés is szavazzon a javaslat tárgysorozatba vételéről. Ennek 
az eljárásnak az a lényege, hogy az ellenzéki frakciók a plenáris ülésen, a televízió nyilvá-
nossága előtt is érvelhetnek a számukra kiemelten fontos téma tárgysorozatba vétele mel-
lett. Az  eredmény azonban mindig ugyanaz marad, mint a bizottsági szavazáson: a ple-
náris ülés elutasítja a kérelmet. Az első meglepő fordulat azonban ekkor következett be. 
A vita a normális menetben lezajlott, a frakciók kitartottak korábbi álláspontjuk mellett, 
leszámítva, hogy kormányoldalról senki sem szólalt fel. A vita végén azonban soron kívül 
szót kért a miniszterelnök. A plenáris ülés eltérve a házszabálytól, meg is adta neki a hozzá-

ügyi és ügyrendi bizottságának jegyzőkönyve: 2011. május 14.
183  Staudt Gábor (Jobbik), Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) és Gyüre Csaba (Jobbik) felszólalásai: Az Ország-
gyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának jegyzőkönyve: 2011. május 14.
184  Salamon László (KDNP) felszólalása: Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsá-
gának jegyzőkönyve: 2011. május 14.
185  A szavazás eredménye, 5 igen, 21 nem ellenében: Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyren-
di bizottságának jegyzőkönyve: 2011. május 14.
186  H/5991. számú országgyűlési határozati javaslat. Kihirdetése után: 46/2012. (VI.12.) Országgyűlési Ha-
tározat.
187  Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának jegyzőkönyve: 2012. március 19.
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járulást a felszólaláshoz. Ekkor a miniszterelnök a javaslat támogatására kérte fel a képvise-
lőket, így azt a plenáris ülés tárgysorozatba is vette.188

A törvényjavaslat általános vitájában az előterjesztő szocialista képviselők nem változtat-
tak eddigi érveiken, s hozzájuk csatlakozott az LMP vezérszónoka is. A kormány nevében 
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkára elmondta, hogy a kormány nem 
tűr el semmiféle rasszista, kirekesztő magatartást, s felsorolta, hogy mi mindent tettek már 
az ilyen jelenségek megakadályozása érdekében. Ezért a kormány támogatja az előterjesz-
tést. A nagyobbik kormánypárt vezérszónoka azonban már felszólalása elején jelezte, hogy 
a céllal alapvetően egyetért, de „nem tud teljesen azonosulni az előterjesztővel.”  Ezt követően 
általánosságokat mondott a javaslat által érintett társadalmi problémáról. A radikális jobb-
oldal vezérszónoka egy konkrétan cinikus felszólalással kívánta ki�gurázni a határozati ja-
vaslatot. A további felszólalók pártjaik vezérszónokainak felszólalását egészítették ki.189

A második fordulatot egy kormánypárti módosító javaslat hozta. A kormánypárt vezér-
szónoka egy az egyben kiemelte a határozati javaslatból az etikai bizottság létrehozására irá-
nyuló szakaszt, s helyette beillesztette, hogy az Országgyűlés üdvözli, hogy az új országgyű-
lési törvényben a mentelmi jog nem terjed ki a közösség elleni izgatás, nemzeti jelkép meg-
sértése, valamint a nemzeti szocialista és kommunista rendszerek bűneinek nyilvános taga-
dása bűncselekményekre.190 Másként fogalmazva, egy az egyben kiemelte a javaslat lénye-
gét, és helyette örömét fejezte ki, hogy máshol hasonló témában valami mást már koráb-
ban szabályoztak. Ha lehet egy törvényalkotói aktus cinikus, akkor ez az volt. A miniszter-
elnök a nyilvánosság előtt látványosan támogatott egy javaslatot, melynek elfogadása után 
már csak a címe volt ugyanaz. Mindenesetre kiváló és szemléletes példa volt ez a kormány-
pártok e témához való hozzáállására. Arra a fajta kettős beszédre, vagy tetszés szerint páva-
táncra, amely sajnos közel két évtizede jellemzi a magyar konzervatív oldalt.

Végül, a radikális jobboldali párt módosító javaslata azért érdemel külön kiemelést, mert 
az  abban foglalt egy mondat – mely az  indokolás  szerint „…tiszteletben kívánja  tartani 

a szélsőségesen hungarofób képviselők érzékenységét…” – kiválóan demonstrálja az ő hozzáál-
lásuk: „az Országgyűlés minden ülésnapján, állandó napirendi pontként tíz perc kötelező rette-

gési időt biztosítson a képviselők számára.”191

c) Az új Országgyűlésről szóló törvény

2012. március 14-én kormánypárti képviselők benyújtották az új Országgyűlésről szóló tör-
vényt.192 Ehhez természetesen számos módosító javaslat érkezett. Az egyik, kormánypárti mó-

188  Az Országgyűlés plenáris ülésének jegyzőkönyve: 2012. április 10. (178. ülésnap), 187-209. felszólalások.
189  Az Országgyűlés plenáris ülésének jegyzőkönyve: 2012. május 08. (186. ülésnap), 386-424. felszólalások.
190  H/5991/4. számú módosító javaslat.
191  H/5991/8. számú módosító javaslat.
192  T/6391. számú törvényjavaslat. Kihirdetése után: a XXXVI. számú törvény az Országgyűlésről.
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dosító javaslat kiemelte  a  képviselői mentesség alól azt, ha  a  képviselő a nemzeti szocialis-
ta és kommunista rendszerek bűneinek nyilvános tagadása bűncselekményt követi el.193 Erre hi-
vatkozva „hekkelte meg” a kormánypárti képviselő az előző pontban tárgyalt határozati javas-
latot. Bár a három kijelölt bizottság támogatta, végül mégsem ezt fogadta el az Országgyűlés. 
Az Alkotmányügyi bizottság ugyanis, egy bizottsági módosító javaslattal megvonta a mentes-
séget a közösség elleni izgatás és a nemzeti jelkép megsértése esetén is.194 A módosító javaslatot 
csak a Jobbik nem támogatta. A mentesség alóli kiemelést az új Büntető törvénykönyv hatály-
balépését megalapozó törvény az új kódexbe is átemelte.195 Az MSZP képviselői e javaslatok 
benyújtása előtt két módosító javaslatban indítványozták, hogy, egyrészt külön, nevesítve ke-
rüljön be a levezető elnök fegyelmi jogkörei közé, hogy �gyelmezteti, illetve megvonja a szót 
attól a képviselőtől, amelyik „gyűlöletkeltő, így különösen rasszista, antiszemita, idegenellenes ki-

fejezést használ”.196 Másrészt, „ha a képviselő valamely indítványában valamely személyt, csopor-

tot sértő, gyűlöletkeltő, így különösen rasszista, antiszemita, idegenellenes kifejezést használ”, a ház-
elnök javasolhassa  a mentelmi bizottságnak, hogy vele  szemben pénzbírságot szabjon ki.197 
A módosító javaslatot mind a kormánypártok, mind a Jobbik elutasította.

d) Az Országgyűlésről szóló törvény módosítása – a parlamenti gyűlöletbeszéd 

szankcionálhatóságának megteremtése

Van, amikor egy hosszú és kitartó törekvés egy valóban felháborító, de az ügy szempont-
jából szerencsés  véletlennek köszönhetően lesz eredményes. A  gyűlöletbeszéd parlamen-
ti szankcionálhatóságát végül – akaratlanul – egy radikális  jobboldali képviselő „érte  el.” 
Gyöngyösi Márton, a Jobbik egyik frakcióvezető-helyettese egy azonnali kérdésre adott kép-
viselői viszonválaszában azt mondta: „Úgy gondolom, pont itt lenne az ideje egy ilyen kon'ik-

tus kapcsán annak, hogy felmérjük azt, hogy az itt élő, és különösen a magyar Országgyűlésben 

és a magyar kormányban hány olyan zsidó származású ember van, aki bizonyos nemzetbizton-

sági kockázatot jelent Magyarország számára. Úgy gondolom, hogy adósai egy ilyen felméréssel 

Magyarországnak.”198 A kijelentést nem lehetett másként értelmezni, mint a képviselői man-
dátummal, illetve kormánytagsággal rendelkező zsidók listázására tett felszólításnak. Nem 
volt olyan politikai párt, aki ezt másként értelmezte volna.

A kijelentés – utolsó cseppként – óriási felháborodást keltett. Nem csupán a magyar köz-
élet, de meghatározó országok diplomatái is árgus szemekkel �gyelték, hogy mi lesz a pár-

193  T/6391/84. számú módosító javaslat.
194  T/6391/138. számú bizottsági módosító javaslat.
195  T/9246. számú törvényjavaslat. Kihirdetése után: a CCXXIII. törvény a Büntető Törvénykönyvről szóló 
2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról.
196  T/6391/18. számú módosító javaslat.
197  T/6391/41. számú módosító javaslat.
198  Gyöngyösi Márton (Jobbik) felszólalása: az Országgyűlés plenáris ülésének jegyzőkönyve: 2012. novem-
ber 26. (241. ülésnap) 98. felszólalás
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tok reakciója. Civilek demonstrációt szerveztek az Országház elé, amiről már akkor tudható 
volt – így is lett –, hogy nagy tömeg gyűlik majd össze. A demonstráción felszólalt, és min-
den gyűlölködő megnyilvánulást elítélt az ellenzék vezetői mellett a nagyobbik kormány-
párt parlamenti frakcióvezetője is.

Az MSZP egy nappal a botrányos kijelentés után, november 27-én előterjesztett egy újabb 
határozati javaslatot, valamint azzal egyidejűleg egy az országgyűlési törvényt módosító ja-
vaslatot. Előbbit „a szélsőségesség, a rasszizmus, az antiszemitizmus, az idegengyűlölet és az em-

beri méltóságot más módon sértő megnyilvánulások elleni határozott fellépésről.” A határozati 
javaslatnak két pontja volt. Az elsőben az előterjesztők megállapították volna, hogy a men-
telmi jog megvonása a közösség elleni izgatás, a nemzeti jelkép megsértése, valamint a nem-
zeti szocialista és kommunista rendszerek bűneinek nyilvános tagadása bűncselekmények-
re, nem váltja ki az etikai bizottság felállítását, amelyet az előző határozatukban foglalt tar-
talommal, most már az új országgyűlési törvény módosításával kívántak létrehozni. A má-
sodik pontban pedig – hivatkozva az előző pontban írt országgyűlési határozatra – a kor-
mányt számoltatták volna be arról, hogy milyen intézkedéseket tett a szélsőségesség elleni 
küzdelemben, s ebbe milyen módon vonta be a civil társadalmat.199

A javaslat alkotmányügyi bizottsági tárgyalása rövid másolata volt a korábbi személyes-
kedő vitáknak. Annyi különbséggel, hogy a  kormánypárti képviselők ezúttal tartózkod-
tak, így a javaslat tárgysorozatba vételét 5 igen, 3 nem, és 17 tartózkodás mellett utasítot-
ta el a bizottság.200

A  másik, az  országgyűlési törvényt módosító javaslatban az  MSZP képviselői a  plená-
ris ülés  levezető elnökének kötelességévé kívánták tenni, hogy rendre utasítsa, illetve an-
nak sikertelensége esetén megvonja a szót attól a képviselőtől, aki „az Országgyűlés tekinté-

lyét vagy valamely személyt, csoportot sértő vagy gyűlöletkeltő, így különösen rasszista, antiszemi-

ta vagy idegenellenes kifejezést használ.” Sőt, kirívóan sértő kifejezés használata esetén, szank-
cióként, az ülésnapról való kizárás is alkalmazható lett volna.201 Az indítványt a két szocia-
lista képviselő még a tárgyalása megkezdése előtt visszavonta, s ugyanazon a napon, decem-
ber 6-án, az LMP-vel közös  javaslatot terjesztett elő.202 A törvényjavaslat lényege ugyan-
az volt, mint a korábbié: lehetőséget teremteni a plenáris ülés levezető elnökének arra, hogy 
a gyalázkodó képviselőtől megvonja a szót, s az Országgyűlés egyetértésével kizárja az ülés-
nap hátralévő részéről. A legfőbb különbség a két javaslat között az volt, hogy az első ese-
tében a szómegvonást �gyelmeztetésnek kellett megelőznie, a  javított változatnál viszont 
az elnöknek kötelező lett volna megvonnia a szót. Az első változat elfogadása esetében csak 

199  H/9290. számú országgyűlési határozati javaslat.
200  Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának jegyzőkönyve: 2013. február 25.
201  T/9289. számú törvényjavaslat.
202  T/9387. számú törvényjavaslat.
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a kirívóan sértő kifejezés használata esetében nyílt volna mód az ülésnap hátralévő részéből 
való kizárásra, a második változatnál pedig minden gyűlöletkeltő megnyilvánulás esetén.

A társadalmi nyomás ekkor akkora volt, hogy a parlamenti gyűlöletbeszéd tiltására vonat-
kozó ellenzéki javaslatokat – főképpen azután, hogy e jelenséget a kormánypárti frakcióveze-
tő a már említett tüntetésen élesen bírálta – az eddigiekhez hasonlóan nem lehetett egyszerű-
en elutasítani. Kapóra jött, hogy a botrányos felszólalás előtt három nappal, két kormánypár-
ti képviselő benyújtott egy törvényjavaslatot „az egyes törvényeknek az Országgyűléssel, vala-

mint az önkormányzatokkal összefüggő módosításról.”203 A törvényjavaslatnak semmi köze nem 
volt a gyűlöletbeszéd szankcionálhatóságához, abban egyes technikai pontosítások átvezeté-
se mellett elsősorban a polgármesterek, alpolgármesterek és a háznagy javadalmazási szabá-
lyainak megváltoztatására  tettek javaslatot. Mindazonáltal, minthogy az  országgyűlési tör-
vényt is módosítani javasolta, megoldást jelentett a kormánypárti képviselőknek, hogy egy 
ehhez a javaslathoz benyújtott hasonló tartalmú módosító javaslattal elutasíthassák a parla-
menti gyűlöletbeszéd szankcionálásáról szóló ellenzéki javaslat támogatását.

2012. november 29-én meg is érkezett a módosító javaslat, amelyben a két kormánypárti 
képviselő a felszólalás során tett „kirívóan sértő kifejezés” használata esetén tette volna lehe-
tővé a szómegvonást, az ülésnapról való kizárást, illetve a pénzbírság kiszabását.204 Gondosan 
kerülte azonban annak nevesítését, hogy a sokak által követelt új szabály elsősorban a tár-
sadalmi csoportokat sértő vagy gyűlöletkeltő, így különösen rasszista, antiszemita vagy ide-
genellenes kifejezést megakadályozására szolgálna. Megjegyzem, a Jobbik a szavazáskor még 
ezt a „puha” javaslatot sem támogatta. Az MSZP kapcsolódó módosító javaslatként benyúj-
totta ugyanazt, amit a december 6-án előterjesztett önálló képviselői indítványa tartalma-
zott.205 Ezt sem a kormánypártok, sem pedig a Jobbik nem támogatták. A megoldást végül 
egy kormánypárti módosító javaslat hozta, mely szerint „azt a felszólalót, aki felszólalása so-

rán az Országgyűlés tekintélyét vagy valamely személyt, csoportot – így különösen valamely nem-

zeti, etnikai, faji vagy vallási közösséget – sértő vagy illetlen kifejezést használ” az ülést vezető 
elnök rendre utasítja, �gyelmezteti, végül megvonhatja a szót. Ha a kifejezés kirívóan sértő, 
az elnök azonnal javasolhatja az ülésnapról való kizárást és a rendbírság kiszabását. A javas-
lat erénye, hogy annak hatályát a plenáris ülés mellett kiterjeszti a bizottsági ülésekre is.206

A törvényjavaslat érdemi vitája az Alkotmányügyi bizottságban folyt le. Az MSZP képvi-
selőinek kritikája háromirányú volt. Egyrészt kifogásolták, hogy nem szabad a sértő meg-
nyilvánulásokat a gyűlöletbeszéddel egybemosni, nem lehet közös kategóriába sorolni az íz-
léstelen, modortalan megnyilvánulásokat a rasszista, homofób, antiszemita és egyéb embe-
ri méltóságot súlyosan sértő kijelentésekkel. Ezeket legalább taxatíve nevesíteni kell a tör-

203  T/9243. számú törvényjavaslat.
204  T/9243/5. számú módosító javaslat.
205  T/9243/8. számú kapcsolódó módosító javaslat.
206  T/9243/10. számú kapcsolódó módosító javaslat.
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vényszövegben. Ez a kritika, ahogy írtam, célt is ért. Másrészt nem helyes, ha a levezető el-
nöknek ilyen megnyilvánulások esetében csupán lehetősége és nem kötelessége a szankció 
alkalmazása. Itt a kormánypártok nem fogadták el az érvelést. Harmadrészt, hogy az erede-
ti javaslatban alternatívaként jelent meg a pénzbírság, és az ülésnapról kitiltás. Itt elfogad-
ta a kritikát a kormányoldal, és lehetővé tette mindkettő együttes alkalmazását. A Jobbik ál-
láspontja egyszerűen összefoglalható: a népképviseleti szerv drasztikus korlátozásához vezet 
egy ilyen szabály; teljesen szükségtelen, sőt, káros a szólásszabadság korlátozása. Ha ez ko-
rábban így lett volna, sok társadalmi szempontból fontos, de politikailag „nem korrekt” 
téma meg sem jelenhetett volna az Országgyűlésben. A kormánypárti képviselők érveltek 
a javaslat szükségessége mellett – nem túl nagy vehemenciával.207

A plenáris ülésen, minthogy a javaslat módosító javaslatként érkezett az Országgyűléshez, 
az általános vitában értelemszerűen nem lehetett téma. A törvényjavaslat részletes vitájá-
ban egyedül egy jobbikos képviselő szólt hozzá érdemben a javaslathoz. Szerinte az egyol-
dalú, mert a magyargyűlöletet nem szankcionálja, és szakmailag rosszul szerkesztett, mert 
önkényes jogértelmezésre ad alapot.208 A törvényjavaslat záró vitája végül egy rendkívül in-
dulatos, bekiabálásokkal tűzdelt vitává vált, amely sajnos méltatlan volt az addigi, viszony-
lag mérsékelt stílusban lefolytatott vitasorozathoz. Érdemi új érv abban nem jelent meg.209

A  parlamenti gyűlöletbeszédről szóló jogalkotási folyamat teljességhez  tartozik annak 
megemlítése, hogy fél évvel később, korábbi elutasított országgyűlési határozati javaslatá-
val megegyező tartalommal benyújtotta az MSZP azt a határozati javaslatot, amely nem 
önálló határozati javaslatként, hanem a 2012-ben elfogadott országgyűlési határozat mó-
dosításával kívánta elérni ugyanazt a célt, a vizsgálóbizottság létrehozását.210 A javaslat sor-
sa – egy már sablonosnak mondható bizottsági vita után – ugyan az  lett, mint elődeié: 
az Alkotmányügyi bizottság nem vette tárgysorozatba.211

Ugyanezt a javaslatot az MSZP változatlan tartalommal – nyilvánvalóan elvi okokból – 
benyújtotta a 2014-ben felálló új parlamenthez is.212 Sorsa ugyanaz lett, mint a korábbia-
ké, annyi különbséggel, hogy ezúttal már nem az Alkotmányügyi, hanem az Igazságügyi bi-
zottság nem vette tárgysorozatba.213

Lehet kifogásolni azt, hogy a végül hatályos szabályozás nem kellő pontossággal határoz-
za meg a sértetti kört – például, hogy a homofób megjegyzések nem kerültek nevesítés-
re -, s azt is, hogy nem kellő eréllyel lép fel. Sőt, azt is, hogy egy külön fegyelmi bizottság 

207  Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának jegyzőkönyvei: 2012. december 3. 
és 2012. december 10.
208  Az Országgyűlés plenáris ülésének jegyzőkönyve: 2012. december 5. (247. ülésnap) 65-75. felszólalások.
209  Az Országgyűlés plenáris ülésének jegyzőkönyve: 2012. december 17. (250. ülésnap) 252-276. felszólalások.
210  H/12149. számú országgyűlési határozati javaslat.
211  Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának jegyzőkönyve: 2013. október 7.
212  H/121. számú országgyűlési határozati javaslat.
213  Az Országgyűlés Igazságügyi bizottságának jegyzőkönyve: 2014. szeptember 16.
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felállítása elmaradt. Ezeket a  rendelkezéseket később �nomítani, pótolni lehet. Az azon-
ban elvitathatatlan, hogy legalább az Európa Tanács határozatának megfelelően, a parla-
menti közbeszédben szankcionálhatóvá vált a gyűlöletbeszéd. A „nagy gyűlöletbeszéd-vi-
ta” egyelőre eldőlni látszik, mégpedig a szankcionálhatóság irányába. Ahogy egy az új irány-
nyal amúgy erősen kritikus szerzőpáros ennél szabatosabban megfogalmazta: „a jogalkotó 

egyúttal abban, a jogalkalmazókat és a civil jogvédőket az elmúlt évtizedben egyaránt megosz-

tó jogértelmezési és jogpolitikai vitában foglalt állást, ahol a klasszikus alapjogi (a polgárok sza-

badságjogainak elsőbbsége irányából közelítő) felfogás azzal a szempontrendszerrel áll szemben, 

amely az állam elsődleges feladatát az emberi méltóságnak és a közösség tiszteletének az össze-

hangolt védelmében látja.”214 Márpedig az elmúlt húsz év vitáit alapul véve ez nagy dolog. 
Főleg, hogy az Alaptörvény korábban részletezett rendelkezése egyértelműen alkotmányos-
sá teszi a büntetőjogi tiltást is. A fal, amit a közösségek emberi méltóságának védelme ér-
dekében megalkotandó büntetőjogi szabályozás útjába emeltek a múltban, leomlani lát-
szik. Az előbbieken túl a büntetőjog keretein belül szankcionálható már a gyűlöletbeszéd 
egyik nagyon speciális formája, a holokauszt tagadása, de bűncselekmény az önkényural-
mi jelképek használata és a nemzeti jelképek megsértése is. Már csak fel kell tenni a pontot 
az „i-re,” és a gyűlöletbeszéd egyértelmű büntetőjogi tiltásának megteremtésével és a kiala-
kítandó rendszerbe integrálásával meg kell alkotni egy komplex, a közösségek emberi mél-
tóságát védeni hivatott célzatos büntetőjogi törvényi tényállást.

Persze ilyenkor felmerül a kérdés, hogy bár ma már valóban csak egy valamikori egyszerű 
(feles) parlamenti többségi akarat, s egy pár nap alatt elvégezhető kodi�kációs munka kér-
dése a gyalázkodás komplex jogterületeken átívelő – elsősorban ide értve a büntetőjogi sza-
bályozást – tiltásának megteremtése, vajon a mai társadalmi viszonyok mellett egyáltalán 
van-e még értelme, lehet-e társadalmi rendeltetése, haszna egy ilyen változásnak, a gyűlö-
letbeszéd pönalizálásának, avagy már régen elkéstünk vele.

4. Aktuális-e ma a gyűlöletbeszéd jogi szabályozásának további vizsgálata; hová vezet-

het a tolerált gyalázkodás? 

Itt az első mondatban kell kihangsúlyozni: a  rendkívül speciális parlamenten belüli gyű-
löletbeszédre vonatkozó szankciókkal ellentétben, a gyűlöletbeszéd büntetőjogi (és amúgy 
polgári jogi) tiltásának célja, a büntetőjogi törvényi tényállás elsődleges jogi tárgya az em-
beri méltóság, a becsület védelme, s nem az antiszemita és a rasszista politikai törekvések le-
törése. Természetesen ezzel nem azt tagadom, sőt tudom és megerősítem, hogy a kirekesz-
tés, a tettleges gyűlölet bűncselekmény, a rasszista indíttatású emberölések, és végső soron 

214  Gárdos-Orosz Fruzsina – Pap András László: Gondolatok a gyűlöletbeszéd polgári jogi szabályozásának 
jogi és jogpolitikai környezetéről. (In: Állam- és Jogtudomány LV. évfolyam, 2. szám, 2014.) 26. oldal.
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a népirtások is szavakkal kezdődtek. Az talán senki által nem vitatott tény, hogy minden 
vészkorszak szavakkal kezdődött. Szavakkal, amelyekkel bűnbakokat kerestek, azokat meg-
bélyegezték, azok ellen feszültséget szítottak, azok ellen lázítottak. De amikor a társadalom-
ban nem csupán egy-egy „őrült” hangoztat szalonképtelen, társadalmi csoportok emberi 
méltóságát sértő, kirekesztő szólamokat – akivel szemben hatékonyan alkalmazható a bün-
tetőjog szankciórendszere – hanem széles körben ilyen jelenségeket fedezünk fel, a büntető-
jogi tiltás már messze nem hatékony ellenszer. A büntetőjogi tiltás egészséges társadalmi vi-
szonyokban alkalmas a társadalmi csoportok emberi méltóságának védelmére. S talán egy 
kedvezőtlen folyamat indulásakor kicsit hátráltatni tudja azt. De a gyalázkodás, a gyűlölet-
beszéd elsősorban nem büntetőjogi fogalom. Annak elburjánzása – szélesebb körű társadal-
mi elfogadottsága – többnyire komoly társadalmi feszültségek kísérő jelensége. Éppen ezért, 
a tolerált gyűlöletbeszéd társadalmi hatásait rendkívül nehéz, megkockáztatom, lehetetlen 
felmérni. Lehetetlen megmérni azt, hogy a gyalázkodás szankcionálása esetén vajon meny-
nyivel lett volna lassítható a folyamat. Így amikor a büntetőjogi tiltás szükségességét az em-
beri méltóság védelmén túli társadalmi haszon oldaláról vizsgáljuk, csak azt tudjuk monda-
ni, hogy ártani biztos nem ártott volna. Aki azonban a tiltás elmaradásának számlájára akar-
ja írni a szélsőjobb előretörését, a gyűlöletbeszéd és a gyűlölet bűncselekmények elszaporo-
dottságát, avagy a kirekesztő, szegregáló gondolatok társadalmi támogatottságát és elfoga-
dottságát, súlyosan téved.

E témakörben két új jelenségre érdemes fel�gyelni, s itt a második jelenség felhívásakor, 
az összefüggések miatt, túllépek kicsit a szoros értelemben vett gyűlöletbeszéd témakörén:

Az országos médiahíreket �gyelve úgy tűnik, mintha visszaszorult volna a gyűlöletbe-
széd. Egyre kevesebb a botrány, egyre kevesebb az ilyen tartalmú hír. Ennek lehet oka, 
hogy mára annyira immunissá vált rá a társadalom, hogy nem érdemes tudósítani róla, 
s az is, hogy valóban kevesebb lett. Talán még a parlamenti gyűlöletbeszéd szankcionál-
hatóságának megteremtése is segített kicsit. Mindazonáltal az én tapasztalatom az, hogy 
azok a szélsőjobboldali politikai erők, amelyek az országos médiában és nagygyűléseken 
hangot adtak ilyen gondolatoknak, ma egyszerű, aktuálpolitikai megfontolásból – ti. any-
nyira megerősödtek, hogy a további erősödésük záloga a bizonyos mértékű konszolidáció 
– tartózkodnak ettől. Így az értelmiségi elit hajlamos abba a tévhitbe ringatni magát, hogy 
a folyamat e tekintetben jó irányba halad. Pedig szó sincs ilyesmiről. Az országos politi-
kán kívül helyben nagyon is él a probléma országszerte! Ugyanezen radikális erők helyi 
politikusai, sőt, országos politikusai a vidéket járva, pontosan tudva, hogy hol lehet ezzel 
még célt elérni, nyíltan gyalázkodnak (néhány példát lásd a lábjegyzetben).215 Mindez te-

215  A Jobbik Hajdu-Bihar megyei önkormányzati képviselője például 2015. áprilisában azt mondta a köz-
gyűlési ülésen, hogy a cigányokat deportálni kéne, hogy kibontakozhassanak. A párt megyei frakcióveze-
tője lezárta az ügyet azzal, hogy a képviselő elismerte, hogy rosszul fogalmazott. (Cigányok deportálásá-
ról beszélt egy jobbikos. http://www.hir24.hu/belfold/2015/04/26/ciganyok-deportalasarol-beszelt-egy-
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hát egy nagyon is tudatos politikai döntés. Nem történik más, mint hogy gondosan ada-
golják, hogy hol és mit. Országosan nyakkendő és imponáló szakmai felkészültség, hely-
ben, ahol kell, nyílt rasszizmus, antiszemitizmus, radikalizmus. A pártelnök a választási 
kampányban kölyök vizslákkal ül az óriásplakáton, kijelenti, hogy az antiszemiták keres-
senek más pártot maguknak, ugyanakkor amikor a párt egyik országgyűlési képviselőjé-
ről kiderül, hogy beleköpött a holokauszt áldozatainak emléket állító „dunaparti cipők-
be”, a szankció mindösszesen annyi, hogy arra kötelezik, vigyen oda vezeklésül egy szál 
virágot. Amikor a köznyelvbe „cukiság kampányként” ismertté vált politikai imázs vál-
tás  kapcsán a parlament alelnökévé avanzsált volt egri skinhead vezér, a  radikális  párt 
egyik alelnöke egy lakossági fórumon rögzített beszédében elmondta, hogy pártja elkép-
zelésében semmi sem változott, csak a kommunikáció, az un. Betyársereg – amelyik nem 
mellesleg megszervezte a Hitler-emléktúrát – és az ő pártja közt van egyfajta munkameg-
osztás, hiszen az előbbiek megtehetik, amit ő nem, neki ugyanis �gyelnie kell arra, hogy 
azoknak az  egyszerű polgároknak is  szimpatikus  legyen a  Jobbik, akikben semmilyen 
nemzeti érzés nincs, láthatjuk, hogy semmi sem mozdult kedvezőbb irányba. A párt hi-
vatalos kommünikéje pedig – ha valakiben ezután cseppnyi kétely is maradt volna – meg-
erősítette alelnökének titokban felvett szavait: „A Jobbik furcsállja az MSZP megdöbbené-

sét azon, hogy a Jobbik a néppárti nyitás jegyében *nomított az országos kommunikációján, 

de tartalmilag egy jottányit sem változtatott politikai programján.”216 Máshol mindezt meg-
erősítette a párt elnöke is, aki szerint az imázs váltás nem szerepjáték, hanem a 2013 szep-
temberében eldöntött politikai stratégia. Ennek lényege, hogy a Jobbik, programjának 
alapértékeit megőrizve, olyan politikai stílussal és hozzáállással, polgári formában fordul 
az emberek felé, hogy azzal a legszélesebb társadalmi rétegek számára vonzóvá váljon.217 

jobbikos/ A letöltés ideje: 2015. április 26.
A tapolcai időközi országgyűlési választás jobbikos győztese korábban azt mondta: a cigányság a zsidók bi-
ológiai fegyvere. (Vona Gábor tapolcai jelöltje: a cigányság a zsidók biológiai fegyvere. http://kettosmerce.
blog.hu/2015/02/14/vona_gabornak_igaza_van_beszeljunk_rig_lajosrol A letöltés ideje: 2015. február 14.
Jónás Kálmán a jobbik mezőtúri jelöltje 2013 decemberében azt írta facebook-bejegyzésében: „A nemzet-
árulás újabb példája. A katolikus pap és a református lelkész között jól megfér az izraeli parazita. Krisz-
tus  gyilkosai nevében felszólal Köves  Slomó rabbi…” (Antiszemita neveli a  Jobbik rasszista  képviselő-
jét. http://kettosmerce.blog.hu/2015/02/10/antiszemita_neveli_a_jobbik_rasszista_kepviselojet A  letöl-
tés ideje: 2015. február 10.
A Kettősmérce blog összeállítást közölt a Jobbik jékei alapszervezetének facebook oldaláról, melyen kü-
lönböző náci propagandát olvashatunk. Így például a következő idézetet is: „Magyar nem lesz zsidó szol-
ga, földje nem lesz zsidó porta, álma nem lesz zsidó játék, hazájában, nem lesz árnyék.” (Szabolcsba még 
nem ért el a cukikampány: nyilas propagandát tol a jékei Jobbik. http://kettosmerce.blog.hu/2015/05/16/
szabolcsba_meg_nem_ert_el_a_cukikampany_nyilas_propagandat_tol_a_jekei_jobbik A  letöltés  ideje: 
2015. május 16.
216  lásd például: Kamu Vonáék cukiskodása. www.nol.hu/belfold/kamu-vonaek-cukiskodasa-15211487 A le-
töltés ideje: 2015. március 12. Népszabadság 2013. március 12.
217  a Magyar Távirati Iroda tudósítása 2015. április 27. 17 óra 10 perckor.



90 

Úgy hiszem, bárhogyan is játszunk a szavakkal, ez nem jelent mást, mint hogy a társadal-
mi támogatottság növelése  érdekében bizonyos kényes  témákban mást mondanak, mint 
amit gondolnak. Kérdés persze, hogy a politikai helyzet úgy alakul-e, hogy egy esetleges vá-
lasztási győzelem esetén is megéri-e, s ha igen, lehetséges-e majd megtartani ezt a konszoli-
dáltabb irányt – értelemszerűen ez volna a szerencsés kimenetel -, avagy a párttagok „való-
di” véleménye alapján kormányoznának.

De visszatérve  a büntetőjog területére; mára  az  igazi változás  csupán annyi, hogy míg 
a  gyalázkodás  szankcionálása  álláspontom szerint néhány évvel ezelőtt lassíthatta  vol-
na a radikalizálódási folyamatot is, addig mára már csupán az elsődleges  jogi tárgyának, 
a közösség tagja emberi méltóságának a védelmére szolgálhat. Ráadásul e tiltás bevezetésé-
nek egyre kisebb a társadalmi támogatottsága. A hosszú ideje megoldatlan társadalmi fe-
szültségek – e  témakörben elsődlegesen, ahogy nevezni szokás, a  romakérdés –, a  rend-
kívül kedvezőtlen gazdasági helyzetből adódó tömeges  elszegényedés, a  munkanélküli-
ség, a kilátástalanság, stb. minden történelmi korban a bűnbakkereséshez vezetett, mely-
nek első megnyilvánulásai mindig is verbálisak voltak. Ahogy a kirekesztő és gyűlöletkel-
tő mondatokat hangoztató párt támogatottsága lassan megközelíti a kormánypártokét, úgy 
válnak nem csak az  általa képviselt eszmék, de az  egyes kisebbségeket gyalázó és  azokat 
kollektíve bűnössé kikiáltó szónoklatok, vélemények is egyre elfogadottabbá, szalonképes-
ebbé. Mindazonáltal úgy vélem, amellett, hogy számos társadalmi probléma megoldásért 
kiált, a büntetőjog ilyen esetekben kijelölheti azt az erkölcsi alapot, amit követni kell, még 
akkor is, ha ez pillanatnyilag népszerűtlen. Bizonyos esetekben a büntetőjognak lehet tár-
sadalomformáló szerepe, de ha a társadalmi megoldás nem születik meg, a bűncselekmény 
beiktatása biztosan nem hoz megoldást.

Az elmúlt néhány évben a terrorizmussal218 összefüggésben egyre többször képezi vita tár-
gyát, hogy szükséges volna-e, s egyáltalán szabadna-e büntetéssel sújtani vallási szimbólu-
mok megsértését.219 Hasonló tartalmú tiltás már létezik a Büntető törvénykönyvben, hi-
szen például a nemzeti jelkép megsértése bűncselekmény. Ott egy nemzet egységét, büsz-
keségét, identitását jelképező tárgy meggyalázása útján sérti meg az elkövető a nemzet tag-
jainak becsületét. A vallási jelképek meggyalázásakor ugyanezt egy vallási közösség tagjaival 
teszik. Ez a különböző vallásokban és kultúrákban más-más társadalmi következményekkel 
jár. Vannak, akiknek „pusztán” rosszul esik, vannak, akik ölni is képesek ilyenkor. És így 

218  Meg kell jegyezni, hogy ha tudományos igényességgel állunk hozzá, miként a gyűlöletbeszéd, úgy a ter-
rorizmus fogalma is magyarázatra szorul. A terrorizmus fogalmával kapcsolatban lásd részletesen: Gál István 
László: A pénzmosás és a terrorizmus �nanszírozása az új magyar büntetőjogban (In: Belügyi Szemle: A Belügy-
minisztérium szakmai tudományos folyóirata. 2010-. 61:(6). 2013.) 26-56. old. Valamint: Gál István László, 
James Park Taylor: Financing Terrorism: Afghanistan and the Haqqani (In: International Enforcement Law 
Reporter 28:(10) p. &. 2012)
219  Hosszan értekezik e téma társadalmi és jogi vonatkozásairól: Sajó András: Szólásszabadság a lelki �nomság 
korában. (In: Ünnepi tanulmányok Sárközy Tamás 70. születésnapjára. 2010.) 348-356. old.
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jutunk el a  terrorizmusig. Egyes  fanatikus vallásgyakorlók ugyanis már többször is öltek 
Mohamed próféta képi kigúnyolása miatt.

Komoly elméleti vita van abban, hogy szabad-e és ha igen, miben és milyen mértékben enged-
ni a terroristák követelésének, hogy szabad-e bármin változtatni a terrorizmus miatt, avagy ez-
zel csak a terrorizmus eszkalálódását segítjük elő, hiszen ezzel éppen annak sikerességét igazoljuk 
vissza. S arról ugyancsak, hogy szabad-e feladni a szekularizált, nyugati „identitást,” amelyben 
az alkotmányosság megszilárdult, s azt feláldozni a vallási érzékenység oltárán.220 A vallási jelké-
pek megsértésének büntetendővé tételével kapcsolatban azonban nem önigazolásként hozzuk 
magunkat lényegesen könnyebb helyzetbe, s nem is a szekularizáció, kontra „vallásos – az állam 
és egyház merev szétválasztását – megvalósító állam” kérdésében foglalunk állást, hanem meg-
maradunk a régóta visszaigazolható elvszerűség talaján, amikor azt állítjuk, hogy nem elsősor-
ban a terrorfenyegetettség csökkentése, s nem is a vallásosság védelme indokolja a szankcionál-
hatóság megteremtését, hanem az az elvi tétel, amelynek alkalmazása mintegy mellékhatásként 
elérheti a terrorfenyegetettség csökkenését, s a vallásos érzékenység elismerését. Ez pedig az em-
beri méltóság védelme. Ha tételezzük azt, hogy a gyalázkodás esetében nem az az elsődlegesen 
fontos, hogy mi az elkövetési magatartás, hanem az, hogy a szóval vagy tettel megsértik-e egy 
társadalmi csoport emberi méltóságát, vagy sem, el kell jutnunk odáig, hogy azt is szankcionál-
ni szükséges, ha ezt vallási jelképek meggyalázásával teszik. Éppúgy, mintha önkényuralmi jel-
képek használatával, a holokauszt kétségbe vonásával, náci karlendítéssel, avagy a becsület csor-
bítására alkalmas kijelentések hangoztatásával tennék ugyanezt. Ahogy telik az idő, ahogy szem-
besülünk az új idők új kihívásaival, számomra annál inkább igazolást nyer az a tézis, mely sze-
rint a gyalázkodást egy általános, a közösségek emberi méltóságát védő célzatos törvényi tényál-
lásként kell megfogalmazni, melyben a holokauszttagadást, a gyűlöletbeszédet, az önkényural-
mi jelképek használatát és a vallási jelképek megsértését a gyalázkodás egyik speciális megnyil-
vánulási formájaként volna érdemes kezelni. Lehet persze más szabályozási modellt is alkotni. 
Miként a nemzeti jelkép megsértése, avagy az önkényuralmi jelképek használata, lehet ez is sui 
generis  tényállás, és  alaki bűncselekmény. Ekkor azonban szembesülni fogunk mindazokkal 
a problémákkal, amelyek az említett két bűncselekmény alkalmazásakor itthon és nemzetközi 
fórumokon felmerültek. S elkezdhetjük keresni, hogy az egyes vallási szimbólumok közül me-
lyik legyen része a Btk. által védett körnek. Ezért, ahogy írtam, én egyértelműen a tiltás, de egy 
absztrakt célzatos tiltás részeként megvalósuló pönalizáció híve vagyok.

Ami pedig a társadalmi környezetet illeti; lehet, hogy a szélsőségek megerősödése szem-
pontjából, avagy más lehetséges jogi tárgyat alapul véve volt már ideálisabb helyzet a gya-
lázkodás szankcionálhatóságának megteremtésére, de nem tudok olyan korszakot elképzel-
ni, ahol ne lenne aktuális és indokolt a közösségek emberi méltóságát a büntetőjog eszköz-
rendszerével is megvédeni.

220  uo. 355-356. old.
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ELŐSZÓ

A Kriminológiai Közlemények 75. száma két év, a 2014. év év végi és  a 2015. év tava-
szi tudományos üléseinek anyagát tartalmazza. A 2014-2015 év a Társaság történetében 
a több mint harminc éves múlt hagyományainak őrzése és fenntartása, valamint a krimino-
lógia legújabb kutatási eredményeinek széleskörű ismertetésével telt. 

A  kötet első tanulmányai a  populizmus  témakörét járja  körbe  és  elemzi azt, egyrészt 
mint közösségi hisztériát, másrészt mint a hatalomgyakorlás  egyik eszközét, vagyis mint 
kriminálpolitikát. A tanulmányok részletes analízist tartalmaznak az uralkodó politikai elit 
bűnözést kezelő fellépéséről, mely a közvélemény nyomására, a súlyos társadalmi kon¢iktu-
sok érdemi kezelése helyett inkább alkalmazza a társadalmi kontroll kiterjesztését. 

A  következő tanulmányok a  tiszazugi arzénes  mérgezések társadalomtörténeti hátterét 
a maga sokrétűségében tárja fel. A tanulmányok az ELTE BTK Gazdaság- és társadalom-
történeti Tanszékén működő Tiszazug Kutatócsoport keretében készültek. A tanulmányok 
a mérgezésekkel összefüggő peranyagok, egyéb iratok, dokumentumok és statisztikák alap-
ján válaszokat kínálnak az alábbi kérdésekre: mennyire tekinthető kivételesnek a vizsgált 
esemény? Hogyan jellemezhetőek az érintett falvak társadalmai? Melyek a legerősebb tör-
téneti, szociológiai, pszichológiai, antropológiai magyarázó tényezők? Kik váltak áldozat-
tá és gyilkossá? 

A Társaság 2015-ben rendezett egy nagyon izgalmas tudományos ülést a gyűlöletbeszéd-

ről és a gyűlölet-bűncselekményekről. Az ülésen elhangzott egyik előadó tanulmánya a parla-
menti gyűlöletbeszéd szankcionálhatóságáról, a nagy nyilvánosság előtt elkövetett gyaláz-
kodás  egyes  társadalmi hatásairól elmélkedik. Felvetette  azt, hogy alkotmányosan tiltha-
tó-e büntetőjogi eszközökkel a gyűlöletbeszéd, illetve hogy a jogszabályi tiltással, vagy társa-
dalmi ellenállással – a gyűlölködő ember elszigetelésével, kitaszításával – lehet-e célt elérni; 
továbbá azt is, hogy az államnak elsősorban a véleménynyilvánítás szabadságát kell garan-
tálnia, avagy a közösségek emberi méltósága védelme érdekében előbbi alapjogot a korlátok 
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közé kell-e szorítania. E témában született másik tanulmány pedig a gyűlölet-bűncselekmé-
nyek okainak, természetének, hatásának empirikus kutatását, illetve a büntető igazságszol-
gáltatás gyűlölet-bűncselekményekre adott válaszát öleli fel. A vizsgálat saját hazai empiri-
kus kutatás eredményeit tartalmazza. 

Ezek után az önkormányzati rendészet feladatairól és működéséről olvashatunk E kérdés-
kör a rendszerváltás óta folyamatosan napirenden van, azonban a téma aktualitását a nem-
rég bevezetett önkormányzati rendészet hatásköre  és működése  adta. A  tanulmány kitér 
az önkormányzati rendészet körébe eső gyakorlati tapasztalatokra és olyan nyitott kérdé-
sekre mint például az együttműködés a különböző rendészeti szervek között, a kényszerítő 
eszközök alkalmazása, illetékességből adódó problémák. 

A 2015-ben tartott üléseink érintettek olyan érdekfeszítő témákat, mint az adócsalás el-

leni büntetőjogi fellépés aktuális  tendenciái az Európai Unióban – különös  tekintettel a né-

met, az osztrák és a magyar szabályozásra, továbbá vizsgálták a fogvatartás árát, annak egy-
részt a konkrét állami költségét, másrészt az Emberi Jogok Európai Bíróság a magyar börtö-
nökben tapasztalható túlzsúfoltság miatti elmarasztaló döntésének további állami kiadásait. 

A tudományos ülések előadóit és témáit a következő oldalakon találhatják. 
A Kriminológiai Közlemények régóta jelentős szakmai folyóirat, reményeink szerint ebben 

a kötetben épp úgy, mint az előzőekben, kiegyensúlyozottan jelennek meg a gyakorlati és el-
méleti kérdések. Annak érdekében, hogy a tanulmányok minél szélesebb körben hozzáfér-
hetővé váljanak, régi tervünket megvalósítva, a Kriminológiai Közlemények teljes szakmai 
anyagát a tagságunk számára hozzáférhetővé tesszük honlapunkon, www.kriminologia.hu-n. 

Budapest, 2015. december

Inzelt Éva
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Populizmus a nyugati és a magyar társadalomban, 2014. december 11.
Előadók:
Csepeli György (egyetemi tanár, az MSZT elnöke): A populizmus mint közösségi hisztéria

Krekó Péter (a Political Capital igazgatója): A populizmus kormányon

Gönczöl Katalin (professor emeritus): A büntető populizmus

Fleck Zoltán (egyetemi tanár, tanszékvezető): A populizmus kultúrája

Arzén a Tiszazugban 2015. február 19.

Előadók:
Dr. Nagy Zsó(a (PhD hallgató, ELTE BTK): Tiszazugi mérgezések a periratok fényében

Koloh Gábor (PhD hallgató, ELTE BTK): A tiszazugi falvak demográ*ai jellemzői

Gyűlöletbeszéd és gyűlölet-bűncselekmények 2015. március 24.
Előadók:
Bárándy Gergely (PhD, országgyűlési képviselő): Hova vezethet a tolerált gyűlöletbeszéd?

Bárd Petra (PhD, adjunktus, ELTE ÁJK): A gyűlölet-bűncselekmények hatékony üldözésének 

feltételrendszere

Az önkormányzati rendészet feladatai és működése ma Magyarországon 2015. április 16.
Előadók:
Dr. Christián László (PhD, tanszékvezető egyetemi docens, NKE  Rendészettudományi 
Kar, Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék)
Dr. Czobor Anita (a szegedi Közterület-felügyelet korábbi osztályvezetője)
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2015. május 14. Közgyűlési előadás 
Jacsó Judit (egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-és  Jogtudományi Kar): 
Az adócsalás elleni büntetőjogi fellépés aktuális tendenciái az Európai Unióban – különös tekin-

tettel a német, az osztrák és a magyar szabályozásra 

A fogvatartás ára 2015. máj. 28.
Váradi Balázs (partner, vezető kutató, Budapest Intézet)
Kiszely Pál (bv. dandártábornok, bv. főtanácsos, BVOP)
Kadlót Erzsébet (ügyvéd, a Társaság főtitkára)
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