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Az 
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont 

Kisebbségkutató Intézete 
tisztelettel meghívja  

ROMAKUTATÁSOK A XXI. SZÁZADBAN 
A Roma Kritikai Tanulmányok Kutatócsoport Műhelysorozata 

GYŰLÖLET-BŰNCSELEKMÉNYEK 

KISEBBSÉG- VAGY IDENTITÁSVÉDELEM? 

A műhelybeszélgetés célja a magyar jogalkalmazás által vett azon irány vizsgálata, 

amelyben roma embereket ítélnek el közösség tagja elleni erőszak bűncselekményéért, azaz 

gyűlölet-bűncselekményért. 2013 ősze óta több esetben is született ítélet magyarellenes 

erőszakért. E jogalkalmazási irányra reflektálva a műhelybeszélgetés résztvevői először arra 

keresik a választ, hogy a gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos szabályozás vajon egy adott 

társadalomban hátrányos helyzetű, tradicionálisan elnyomott csoportokat kíván-e védelemben 

részesíteni, éppen e helyzet ellensúlyozása érdekében vagy a fokozott büntetőjogi fellépés 

indoka kizárólag az előítéletes motiváció, függetlenül attól, hogy a bűncselekmény sérülékeny 

csoport ellen irányul-e. Ehhez kapcsolódóan pedig megpróbálják feltárni a fenti – sokszor 

ellentmondásos és olykor alapjogi szempontból aggályos – bírói gyakorlat mögött rejlő legfőbb 

okokat 

Meghívott előadók és beszélgetőpartnerek: 

Bencze Mátyás:  
Gyűlölet-bűncselekmények és „ítélkezési populizmus” 

Pap András László:  
Intézményes diszkrimináció és intézményesült cinizmus: romák a büntető-
igazságszolgáltatási rendszerben 

A beszélgetést vezeti: Dinók Henriett 

Számítunk részvételére! 
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A z  e l ő a d ó k r ó l  

Bencze Mátyás, jogász 

Bencze Mátyás az MTA TK Jogtudományi Intézetének tudományos munkatársa, 
a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán egyetemi docens, a Kar 
dékánhelyettese. 2000-től bíróként dolgozott a Hajdúböszörményi és Berettyóújfalui 
Városi Bíróságon 2005-ig. 2012-től 2014-ig a Kúria Büntető Kollégiumának külső 
szakértője, 2012–2013 között a Kúria elnökének főtanácsadója. 2005-ben Deák 
Ferenc Ösztöndíjat, 2006-ban OTKA posztdoktori ösztöndíjat, 2007-ben pedig 
Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat nyert. Kutatási területei: jogszociológia, 
összehasonlító jog, ítélkezés-elmélet.  

Részletes szakmai önéletrajz és publikációk: http://jog.tk.mta.hu/kutato/bencze-matyas 

Pap András László, jogász 

Pap András László az MTA doktora, egyetemi tanár, az MTA 
Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete tudományos 
tanácsadója, az Alkotmányosság és jogállamiság kutatása osztály vezetője, a Közép-
európai Egyetem Nationalism Studies Program oktatója.  

Kutatási területei: alkotmányjog, kisebbségi jog, rendészeti jog, adatvédelem.  

Részletes szakmai önéletrajz és publikációk: http://jog.tk.mta.hu/kutato/pap-andras-laszlo 

Előzetes olvasásra ajánljuk a két előadó korábbi írásait: 

Bencze Mátyás:  

Gyűlölet-bűncselekmények és „ítélkezési populizmus” Fundamentum, 
2014/1–2. 129–139.  

Jovánovics Eszter–Pap András László:  

Kollektív bűnösség a 21. század Magyarországán: Magyarellenesség vádja 
cigányokkal szemben két emblematikus perben, Fundamentum, 2013/3. 153–
157. 
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