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ORSZÁGGYŰLÉSI

KÉPVISELŐ

Módosító javasla t

Dr. Schmitt Pál úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése, illetve a 102. §-a (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 elmarad, ezzel egyidejű leg a 7 . § számozása 6 . §-ra változik :

[6 . § A Btk. 269/C . §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A nemzeti szocialista és kommunista rendszerek b űneinek nyilvános tagadás a
269/C . § Aki nagy nyilvánosság előtt a nemzeti szocialista és kommunista
rendszerek által elkövetett népirtás és más, emberiség elleni cselekmények tényé t
tagadja, kétségbe vonja vagy jelentéktelen színben tünteti fel, b űntettet követ el ,
és három évig terjed ő szabadságvesztéssel büntetendő .” ]

Indokolás

A Btk. jelenleg hatályos 269/C . §-a a holokauszt nyilvános tagadását hivatott büntetni .
Azon túl, hogy a jelenleg hatályos és a törvénymódosítás által bevezetet t
bűncselekmény-fajta megfogalmazása a normavilágosság elvét sérti, a büntet őjog
ultima ratio jellegének sem felel meg . Az Alkotmánybíróság számos határozatában
kimondta, hogy csak akkor tekinti alkotmányosnak egy alapjog (itt : a szólásszabadság ,
véleménynyilvánítás szabadsága) büntetőjogi eszközökkel való korlátozását, ha az
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megfelel az arányosság és a büntetőjog ultima ratio jellege követelményeinek .
Az Alkotmánybíróság ugyanis kifejtette, miszerint „Az alkotmányos büntet őjogból
fakadó tartalmi követelmény, hogy a törvényhozó a büntetendő magatartások körének
meghatározásakor nem járhat el önkényesen . Valamely magatartás büntetendővé
nyilvánításának szükségességét szigorú mércével kell megítélni : a különböző
életviszonyok, erkölcsi és jogi normák védelmében az emberi jogokat és
szabadságokat szükségképpen korlátozó büntetőjogi eszközrendszert csak a feltétlenül
szükséges esetben és arányos mértékben indokolt igénybe venni, akkor, ha az
alkotmányos vagy az Alkotmányra visszavezethet ő állami, társadalmi, gazdasági
célok, értékek megóvása más módon nem lehetséges .” [30/1992. (V. 26.) AB
határozat, ABH 1992, 167, 176 . ]
kimondásra került továbbá az is, hogy „A törvényhozó a korlátozás során köteles a z
adott cél elérésére alkalmas legenyhébb eszközt alkalmazni . Alkotmányellenes a jog
tartalmának korlátozása, ha az kényszerít ő ok nélkül, önkényesen történik, vagy ha a
korlátozás súlya az elérni kívánt célhoz képest aránytalan.” [30/1992. (V. 26.) AB
határozat, ABH 1992, 167, 171 . ]
A fentiekbő l következően a jogbiztonság erősen sérül azzal, hogy a jogalkotó egy
olyan magatartást rendel szankcióval sújtani, amely egy alapvet ő jog, a szabad
véleménynyilvánítás gyakorlásának tartalmába belefoglalt cselekményt (eg y
történelmi témában történő véleménykifejtés) rendel büntetni .
„A büntetőjog a jogi felelősségi rendszerben az ultima ratio . Társadalmi rendeltetése ,
hogy a jogrendszer egészének szankciós zárköve legyen. A büntetőjogi szankció, a
büntetés szerepe és rendeltetése a jogi és erkölcsi normák épségének fenntartása
akkor, amikor már más jogágak szankciói nem segítenek.
Az alkotmányos büntet őjogból fakadó tartalmi követelmény, hogy a törvényhozó a
büntetendő magatartások körének meghatározásakor nem járhat el önkényesen .
Valamely magatartás büntetendővé nyilvánításának szükségességét szigorú mércéve l
kell megítélni : a különböző életviszonyok, erkölcsi és jogi normák védelmében a z
emberi jogokat és szabadságokat szükségképpen korlátozó büntet őjogi
eszközrendszert csak a feltétlenül szükséges esetben és arányos mértékben indokol t
igénybe venni, akkor, ha az alkotmányos vagy az Alkotmányra visszavezethető állami ,
társadalmi, gazdasági célok, értékek megóvása más módon nem lehetséges .
A szabad véleménynyilvánításhoz való jog a fentiek szerint nem csupán alapvető
alanyi jog, hanem e jog objektív, intézményes oldalának elismerése egyben a
közvélemény, mint alapvető politikai intézmény garantálását is jelenti . A szabad
véleménynyilvánítás jogának kitüntetett szerepe ugyan nem vezet arra, hogy ez a jog -
az élethez vagy az emberi méltósághoz való joghoz hasonlóan - korlátozhatatlan
lenne, de mindenképpen azzal jár, hogy a szabad véleménynyilvánításhoz való jognak
valójában igen kevés joggal szemben kell csak engednie, azaz a véleményszabadságo t
korlátozó törvényeket megszorítóan kell értelmezni . A vélemény szabadságával
szemben mérlegelendő korlátozó törvénynek nagyobb a súlya, ha közvetlenül mási k
alanyi alapjog érvényesítésére és védelmére szolgál, kisebb, ha ilyen jogokat csaki s
mögöttesen, valamely „intézmény” közvetítésével véd, s legkisebb, ha csupá n
valamely elvont érték önmagában a tárgya (pl . a köznyugalom)” [30/1992 . (V . 26 . )
AB határozat .
Az Alkotmánybíróság több esetben nyilvánított ítélkezése során alkotmányellenesnek
valamilyen jogszabályt a normavilágosság elvének sérelmére hivatkozva . Így - többek
között - a 29/2005 . (VII . 14) AB határozatban a következ őket mondta ki :
„Az Alkotmánybíróság megállapította tehát, hogy a kifogásolt szabályozás olyannyir a
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ellentmondásos, hogy az nem felel meg a jogszabállyal szemben a normavilágossá g
alapján támasztott követelményeknek sem, és ezzel sérül az Alkotmány 2 . § (1)
bekezdésében foglalt normavilágosság elve is .
A Társaság a Szabadságjogkért álláspontja egybecseng fenti okfejtésemmel, mivel e
civil jogvédő szervezet szerint a kezdeményezett törvénymódosítás figyelmen kívül
hagyja az alapjogi rendszert, a büntetőjog már ma is alkalmazható szankciórendszerét
valamint annak ultima ratio jellegét, a javaslat nem felel meg az alapjogi korlátozások
szükségességi, alkalmassági tesztjének .
„A TASZ álláspontja szerint a kriminalizálás nem megfelel ő eszköz a történelmi
tragédiák társadalmi feldolgozásához . Az, hogy a büntetőjog ilyen szempontból
semleges, még nem jelenti azt, hogy az állam szervei, a közhatalom gyakorlók és a
közszereplő politikusok is semlegesek kell maradjanak olyan helyzetben, amikor so k
embert sért egy beszéd. A TASZ álláspontja szerint a politikai, közélet i
elkötelezettség jóval hatékonyabb, mint bármilyen kriminalizálás .”
A TASZ álláspontja szerint sérül ezen túl a kutatási szabadság is :
„A jog, különös tekintettel a büntet őjog ultima ratio jellegére, nem alkalmas eszköz a
történelmi események megítélésének alakítására . A totalitárius rendszerek bűneinek
„jelentéktelen színben , feltüntetése” a történettudományt művelők körében
öncenzúrához vezethet . Így az Alkotmányban biztosított tudományos élet szabadságát
és a tanítás szabadságát korlátozza aránytalanul (Alkotmány 70/G.§ ). A norma
szöveg oda vezethet, hogy a büntető bíróságoknak tudományos kérdésekben kellje n
állást foglalniuk. Annak megítélése, hogy egy totalitárius rendszer b űneit jelentéktelen
színben tünteti-e fel egy történelmi mű , ahhoz a történettudomány álláspontját kel l
ismernie és mércéül alkalmaznia a bíróságnak. Ez pedig az Alkotmányunk 70/G . § (2 )
bekezdését szövegével teljesen ellentétes : Tudományos igazságok kérdésében dönteni ,
kutatások tudományos értékét megállapítani kizárólag a tudomány m űvelői
jogosultak. ”

A fenti okfejtések alapján nyilvánvaló, hogy a törvénymódosításban szerepl ő
bűncselekmény inkonkrét elemeket tartalmaz, amely a normavilágossá g
követelményével ellenkezik, továbbá a korlátozott alapjog tekintetében sem felel me g
az utlima ratio követelményeknek, különös tekintettel arra, hogy a cselekmény t
bűntettnek nyilvánítja és szabadságvesztéssel rendeli büntetni az elkövetését .

Budapest, 2010 . május 21 .

Tamás
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