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ABtk. 269. §-ába ütköz  közössé g elleni izgatás b ntette
törvónqi té nqállásdnak alkalynazhatósdgdról é s az ú qqnevezett ,,gq löIetbeszé d" jelensé qé ró1

- a neynzeti é s etnikai kisebbsé gi jogok orszdggtl lé si biztosa dltal
vizsqdlt panaszok tükré ben

A kisebbsé gi iogok pal]amenti biztosához, m ködé sé -
nek els  hat é vé ben is é rkeztek olyan panaszok, ame-
]vekben - els sorban clgány származású  emberek -
azt sé relmezté k, hogy velük szemben a környeztükben
é l  emberek, s t sokszor hivatalos szemé Iyek 1rend-
 rök, önkormányzati ké pvisel k, polgármesterek stb.)
iS í assziSta, cigányellenes megjegyzé seket tettek.

El fordult az is, hogy helyi ú jságokban jelentek
meg olyan tudósí tások, cikkek, amelyekben a szerz k
nyí ltan hangot adtak a cigánysággal kapcsolatos el-
lené rzé seiknek, illet leg bizonyos negatí v esemé nye-
ké rt - pé ldául a b nözé s növekedé sé é rt, egyes b n-
cselekmé nyek elköveté sé é rt - a roma kisebbsé ghez
tartozó szemé lyeket tettek fe]el ssé ,

A kisebbsé gi ombudsman ezekben az esetekben
meglehet sen kis mozgásté rre1 rendelkezik,

Egy meghatározott embercsoport, közössé g ellen
irányuló kiielenté sek eseté n azt VjZsgálhatja, hogy
fennáll-e a Btk,2ó9. §,ába ütköz  közössé g e]leni iz-
gatás b ntetté nek a gyanú la, vagy sem,

A Büntet  Töí vé nykönW hatáiyos szövege szerint:
,,aki nagu wJilvánosság el tt
a)   maqlJar nemzet ,

b) valamelq nemzeti, etnikai, faji, vallási 60part vaqu a la,
kosság egqes csoportjaí  ellen gqí í Iöletre uszí t, b(intett miatt há-

ram é vig terjed  szabad,ságveszté ssel büntetend '.

E té nyállásnak eredetileg volt egy másik elköveté si
magatartása iS, a magyar nemzetet, illetve valamely
nemzetisé get, fajt sé rt , ]ealacsonyí tó kifejezé s hasz-
ná]ata, ezt azonban az Alkotmánybí í óság alkotmány-
ellenesnek min sí tette.

Az indokolás SZerint a büntet jog tú lságosan szigo-
rú , mondhatni sú lyos eszköz alkotmányos alapjogok -
a vé lemé nynyilvání tás é s a saitószabadság - korláto-
zása é rdeké ben,

E határozatában az Alkotmánybí róság a köZössé g
elleni izgatás elköVeté Si magatartásáVal kapcsolatban
megállapí totta, hogy ,,a gy l:dlet az equik leqszé Isí sé gesebb

negatí v. , . naggfohú  ellensé qes ind,ulat" - ,Aki uszí t, az valamelq

szemé lu, csop|rt, szervezet, inté zkedé s ellen ellensé ges maqatar-
tásra, ellensé ges , kártokoz  tevé kenqsé qre biztat, ingerel, Ióz(t" .

A kifejtettek ellené re általános tapasztalat, hogy a
Btk, 2ó9, §-ába ütköz  közössé g elleni izgatás b ntet-
te miatt rendszerint nem indul büntet eljárás, vagy
ha mé gis, a büntet ügyben eljáró hatóságok nem
tartják megállapí thatónak a gy löletre uszí tást, mint
a b ncselekmé ny törvé nyi té nyálláSi elemé t,

A lelenlegi - alkotmányos jogokat is é rjnt , il]etve

veszé lyeztet  - visszás helyzet megoldása a leggyor-
sabb é s leghaté konyabb módon a Büntet  Törvé ny-
könyv módosí tása ú tján törté nhet.

A Iogalkotási folyamat felgyorsí tása é rdeké ben a ki-
sebbsé gi biztos normaszöveg-szer en megfogalma-
Zott javaslatta] fordult az országgy lé s Embeí i jogi,
kisebbsé gi é s vallásügyi bizottságához, é s egyú ttal
felké rte a legf bb ügyé szt arra, hogy támogassa a tör-
vé nymódosí tás elfogadását,

Iavaslatunk fóbb jellemz ,

2ó9. § (l) Aki naqq ryillánosság el tt
a) a magaar nemzet,

b) valamelq nemzeti, etnikai, í aji, vallási tsoport vaqq a la-
hossáq eques coportjairól tónl]t vaEj vé lemé ntlt ala módon kö-

zöl, hí resztel, amelg alhalmas a csoport tagiaival szembeni meg-

fé lemlí té sre, illet eg velik szemben ellensé qes, kirekeszt  báruis,
mód kiváItására - ha sú lqosabb bí í ntselekmé ng nem valósul
meq - b ntett miatt három é vig terjed  szabadsdgveszté ssel

büntetendí ,

|2) Aki naqq w1ilvánosság elí tt az (l) bekezdé s a)-b) pont-

1aiban felsoroltakkal szemben b ncselehmé nu elköveté sé re í elhí v
- ha sú Iuosabb b ncselekmé nq nem valósul meg - öt é :viq terie-

d  szabadságveszté ssel büntetend .

{3) A bünteté s ké t é vt  nqolc é viq terjed  szabadsóqveszté s,

ha az í l) ós (2) bekezdé sben meghatározatt b ncselekmé nqt hi-
vatalos szemé lq höveti el" -

A Tervezet {l] bekezdé se ú gynevezett .,veszé lyeztet "
té nyál}ást javaso1 elfogadásra, tehát a b ncseJekmé ny
elköveté sé nek nem lenne felté tele az er szakos cse-
lekmé ny bekövetkezé se vagy az ellensé ges, kilekeszt 
bánásmód tanú sí tása,

A Sé rtettek köré t - a társadalom bizonyos ismé rvek
alaplán meghatározható közössé gejt, csoportiait - a
jelenlegivel egyez  módon határoztuk meg, (A felso,
rolásban szerepeltettük ,,a magyar nemzetet" iS, ió]le-
het tapasztalati té nyekkel igazolhatóan nincs komoly
realitása a nemzet sé ftetté  válásának, é s bizonyos é r-
telemben megké rd lelezhet  a magyar nemzet közós-
sé g jelJege is, hiszen ez a társada]om valamennyi cso-
portját felólel ,,gy it kategória",)

A té nyállásban szerepeltetett,,eilensé ges, kirekesz-
t  bánásmód" kí fejezé s szoros összefüggé sben van a
diszkriminációellenes jog szóhaszná latával, é s az
egyenl  mé ltóság elvé vel.

A (2) bekezdé s a b ncselekmé ny min sí tett esete-
ké nt szól arró], amikor az elkövet  a té ny- é s vé le-
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mé nyközlé se során odáig is elmegy, hogy azzal vala-
mely b ncselekmé ny elköveté sé re való felhí vást is
megvalósí t. Tipikusnak tekinthet k ebben a körben az
ú n, Ku-Klux-Klan-tí pusú  b ncselekmé nyek, amikor
lincselé sre, házak felgyú ltására törté nik valamilyen
szint  feIszólí tás, Ezzel összefüggé sben megjegyzé st
é rdemel, hogy a Teruezet - szándé kosan - nem pusz-
tán az er szakos b ncselekmé nyek elköveté sé re való
felhí vást rendelné  büntetni, hiszen adott esetben
b ncselekmé nynek min sülhet a passzí v magatartás
- pé ldául a segí tsé gnyú jtás elmulasztása - is-

Vé gezetül, a (3) bekezdé s ugyancsak a b ncselek-
mé ny min sí tett eseteké nt határozná meg a hivatalos
szemé Iyké nt törté n  elköVeté st, mivel ké tsé gtelen
té ny, hogy a hivatalos szemé lyek (választott tisztsé g,
visel k, közhata]mat gyakorlók stb.) fokozottabb befo,
lyást tudnak gyakorolni a kózvé lemé nyre, azaz poten-
ciálisan nagyobb Iehet sé gük van az ellensé geskedé s
szí í ására, iIletve a köznyugalom veszé lyezteté sé re,

Rövid nemzetközi jogi kitekinté s

Az ú gynevezett gy löletbeszé d jogi szabályozásával
kapcsolatban alapvet en ké t elté r  né Zet, illetve ál-
láspont lé tezik,

Az egyik - ha ú gy tetszik - egy konzeí vatí v, Vagy
megkockáztathatiuk,,rendpárti" felfogás, amely sze-
rint az á]lamnak, illet leg a Iegfóbb iogalkotónak ha-
tározottan meg kell mondania, hogy egy iogállamban
mit szabad é s mit nem, azaz ki kell jelölnie a szó|ás-
szabadság bünlet jogi korlátait iS,

Ezzel szemben lé tezik egy ]iberálisnak min sí thet 
felfogás, amely hisz a társadalom önszabályozó szere-
pé ben. Abban, hogy egy demokratikus társadalom jo-
gon kí vüli eszközökkel is ké pes ki|elölni a szólássza-
badság kí vánatos határait, é S mint ,,szalonké ptelent"
el bb-utóbb kiveti magából a rasszista vagy egyé b
okok miatt gy löletkelté sre alkalmas hangokat, a de-
magóg megnyilvánulásokat,

Nem é rdektelen felhí vni a figyelmet arra, hogy ab-
ban az államközössé gben - amelybe igyekszünk, é s
amelyet Európai Uniónak nevezünk - vannak olyan

nem elhanyagolható demokratikus hagyományokkal
rendelkez  országok, ahol a |ogalkotó igen is szüksé -
gesnek tartotta a szó]ásszabadság büntet jogi korlá-
tozását.

Franciaország büntet  törvé nye, a Code Pé nal a
hátrányos megkülönbözteté s oldaláról szabáIyozza a
ké rdé st é s a meghatárlz|tt etnihumhoz, nemzetisé ghez, faihoz,
valláshoz való valós vagg felté telezett tartozás, illetve hem tartl-
zás miatti bármelq küIijnbsé qtótelt rendeli büntetni_

Az egyesüIt Né metország Btk-ia a qu lölet szí tdsán kí -
vül az er szak alkalmazását vagy önhé nyes rend,szabáltlok köve-

telé sé t, továbbá a szidalmazást, gqalázást é s ráOalmazást is
büntetni rendeli, Ezen kí vül a né met büntet  törvé ny-
be ütközik a nemzeti, í aji, vallási vaqy nemzetisé qi csoport eI-

leni gy Iöletre izqatást meqvalí sí tó eszmé k bárminem  terlesz-
té se, ás a newuti szocialista urallm alatt elkijvetett cselekmé ,
ngek köznqugalom megzavarásra alftalmas módon való dicsé re-
te, tagad,ása vaga ártalmatlan szí nben való |eltünteté se.

Az osztrák büntet  törvé nykönyv Jé nyegé ben a né -
methez hason]óan a közrendet veszé lgeztet  jelleqe miatt a
hülönböz  csoportok elleni, ellensé qes cselekmónqre felhí vdst, il-
Ietve í elbuitást bünteti, de sza,nkcióval sú jtja a becsmé rlé st vagg
a megvelendóivé  tátelrc való törckvé st is

Vé gezetül szeretné nk megemlí teni egy Unión kí vüli
ország - Svájc - jogi szabályozását, A svájci Btk_ 2ó1,2,
cikké ben a fali, etnikai vagy vallási hovatartozás alapján
törté n  gy löletre vagy hátrányos megkülönbözteté sre
törté n  felhí vást rendeli büntetni, ideé rtve az olyan esz-
merendszerek terjeszté sé t, amelyek fa|hoz, né pcsoport-
hoz vagy val]áshoz taftozókat gyaláznak, rágalmaznak,
Svá|cban igen ré szletesen kifeitetté k az elköveté si ma-
gatartást: amely lehet propaganda tevé kenysé g szerve-
zé se, támogatása, szervezé sben való ré szvé tel, a gyaláz-
kodást pedig e] lehet köVetni szóban, í rásban, ké pi
ú ton, mozdulattal é s tettlegessé ggel is,

A svájci büntet jog ugyancsak szankcionáI|a a ho-
locaust tagadáSát,

(Zárójelben szeretné nk utalni rá: egy rádióm sorban
elhangzott tudósí tásból tudiuk, hogy Szlovákia a kö-
zelmú ltban ugyancsak felvette büntet  törvé nyköny-
vé be a holocaust tagadásának té nyállását.)

Kedves Barátunk!
Köszönjük, hogy a Filantróp Társaságnak, mely a Baráhág cí m  folyóirat kiadóia, iuttatta szemé lyi jövedelem-
adóla l százalé kát, ami összessé gé ben 

'0 
9ló Ft-ot tett ki, A pé nzt a lap megjelenteté sé re fordí tottuk,

Ké rjük, gondoljon í ánk ismé t, amikor 200l, é vi szemé lyi ;övedeJemadójának l százalé káról rendelkez-
het. Nagy megtisztelteté snek venné nk, ha azt megint a folyóirat megjelenteté sé re szánná,

Ké rjük ezé rt, kedvezmé nyezettké nt a Filantróp Társaság adószámát,

l8077rll-2-47
tüntesse fel é s zárt borí té kban juttassa el adóbevallásával együtt az Adóhivatalnak, Fontos, hogy ön a
borí té kon megadia nevé t, lakcí mé t é s adóazonosí tó ie]é t is, 

]

KöszönelLel es tiszlelelle]: U^"-{r4,0
felel s szerkeszt 
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