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Módosító iavasla t

Dr. Schmitt Pál úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján a Büntető
Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló, T/25 . számú
törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 6 . §-a az alábbiak szerint módosuljon :

„6• §

A Btk. 269/C . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„A nemzeti szocialista és kommunista rendszerek bűneinek nyilvános tagadása

269/C. § Aki nagy nyilvánosság el őtt a holokausztot, avagy a nemzeti szocialista és
kommunista rendszerek által elkövetett egyéb népirtás és más, emberiség elleni cselekménye k
tényét tagadja, kétségbe vonja vagy jelentéktelen színben tünteti fel, bűntettet követ el, és
három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetend ő .”

INDOKOLÁS

Az Európai Unió Tanácsának a rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái és
megnyilvánulásai elleni büntetőjogi eszközökkel történő küzdelemrő l szóló kerethatározata
elő írja, hogy a tagállamok büntetni rendeljék a Nemzetközi Katonai Törvényszéknek az 1945 .
augusztus 8-i Londoni Egyezményhez csatolt chartája 6 . cikkében meghatározott
bűncselekmények nyilvánosság el őtti védelmezését, tagadását vagy súlyosan jelentéktelen
színben való feltüntetését, ha azt faji, b őrszín szerinti, vallási, származás szerinti vagy
nemzeti, illetve etnikai hovatartozásuk alapján meghatározott személyek egy csoportja vagy e
csoport valamely tagja ellen irányuló módon követik el .

A holokauszt tagadása bűncselekménynek számít Ausztráliában, Ausztriában,
Belgiumban, Csehországban, Franciaországban, Izraelben, Lengyelországban ,
Németországban, Olaszországban, Svájcban, Szlovákiában és Romániában .
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A gyűlöletkeltés elleni hatékonyabb büntetőjogi fellépés az elmúlt húsz évben
többször visszatérő igényként jelentkezett a magyar jogalkotásban is . Az Országgyű lés 2010
februárjában fogadta el a holokauszt nyilvános tagadásának büntethet ővé tételéről szóló
törvényjavaslatot .

Humanistaként, felel ős politikusként és büntetőjogászként egyaránt indokoltnak
tartom, hogy a holokauszttagadás, mint a történelemtudomány által nem vitatotta n
legsúlyosabb emberiség elleni b űntett-sorozat, kiemelten, nevesítve szerepeljen a törvény i
tényállásban .

Budapest, 2010 . május 20 .

Dr. Bárándy' Gergely
MSZP
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