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Módosító javaslat

Dr. Kövér László

az Országgyűlés Elnöke részére

Budapest

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 94 . § (1 )
bekezdésealapján az önkényuralmi jelképek használatának büntetőjogi szankcionálásáról
szóló, T/10592. számú törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslatoka t

terjesztemelő :

1 . A törvényjavaslat 1 . § (1) bekezdésében a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény
269/B. §-a az alábbiak szerint módosul :

„269/B . Aki horogkeresztet, 5S jelvényt, nyilaskeresztet, sarló-kalapácsot, ötágú vöröscsillago t

vagy ezeket ábrázoló jelképet [a köznyugalom megzavarására alkalmas – különösen az
önkényuralmi rendszerek áldozatainak emberi méltóságát vagy kegyeleti jogát sértő – módon]
a jelkép által szimbolizált önkényuralmi rendszerrel való azonosulás, az önkényuralmi rendsze r
népszerűsítése vaQV ió színben való feltüntetése célfából, avagy ezekre alkalmas módo n
a) terjeszt,
b) nagy nyilvánosság elő tt használ, vagy
c) közszemlére tesz,
ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétséget követ el, és pénzbüntetéssel büntetendő . ”

2. A törvényjavaslat 2 . § (1) bekezdésében a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény

335. §-a az alábbiak szerint módosul :

„335 . Aki horogkeresztet, SS jelvényt, nyilaskeresztet, sarló-kalapácsot, ötágú vöröscsillago t
vagy ezeket ábrázoló jelképet [a köznyugalom megzavarására alkalmas – különösen az
önkényuralmi rendszerek áldozatainak emberi méltóságát vagy kegyeleti jogát sértő – módon]
a jelkép által szimbolizált önkényuralmi rendszerrel való azonosulás, az önkényuralmi rendsze r

népszerűsítése vagy jó színben való feltüntetése céljából, avagy ezekre alkalmas módo n
a) terjeszt,
b) nagy nyilvánosság elő tt használ, vagy
c) közszemlére tesz,
ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétséget követ el, és pénzbüntetéssel büntetendő .”
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INDOKOLÁ S

Az Alkotmánybíróságkorábbi, releváns határozataiban [legutóbb : 4/2013 . (II . 21 .) AB határozat]
hangsúlyozta a büntetőjog ultima ratio jellegét, valamint azt, hogy az alkotmányos büntetőjognak
megfelelően a törvényhozó a büntetend ő magatartások meghatározásakor a büntetendővé
nyilvánítás szükségességét alátámasztó szigorú mércével kell eljárnia . Az AB megállapította, hogy
az önkényuralmi jelképek használatának büntetőjogi fenyegetettsége indokolt lehet, mivel azok
érinthetik és sérthetik az emberi méltóságot, másrészt az alkotmányos értékrendet, ez utóbbiak tehá t
legitim jogkorlátozási okok.

A büntetőjogi diszpozíciónak azonban határozottnak, körülhatároltnak és világosa n
megfogalmazottnak kell lennie, amelyből egyértelműen kiderül, hogy mikor valósul meg a
szankcionált jogsértés, és ami ugyanakkor korlátozza a jogalkalmazó önkényes jogértelmezésének
lehetőségét. A diktatórikus rendszerekkel való azonosulást kifejez ő nézetek nyilváno s
megfogalmazása, terjesztése vagy hasonló célzatos magatartások büntetend ővé nyilvánítása
alkotmányos elfogadható lehet, ha a büntet őjogi szabályozás kellően pontos, konkrét é s
meghatározott ahhoz, hogy az ne jelentsen aránytalan beavatkozást a véleménynyilvánítá s
szabadságába, illetve a tényállás a cél elérése érdekében a lehető legszűkebb körre vonatkozik.

A Btk. jelenleg hatályos, az önkényuralmi rendelkezések használatát tiltó rendelkezése viszont tú l
tágan határozza meg a büntetendő magatartások körét, mert nem differenciál, hanem a
jelképhasználatot általában rendel büntetni, jóllehet a célzat, az elkövetési módozat vagy a kiváltot t
eredmény figyelembevétele az egyes szimbólumok esetében elengedhetetlen lehet . A
jelképhasználat általános büntetendővé nyilvánítása ahhoz vezet, hogy olyan magatartások i s
büntetendőnek minősülnek, amely bűncselekménnyé nyilvánítása aránytalanul korlátozza a
véleménynyilvánítás szabadságát . Az Alkotmánybíróság erre tekintettel semmisítette meg exnunc

hatállyal a normát a fent hivatkozott határozatában .

Az önkényuralmi jelképek használatának büntet őjogi szankcionálásáról szóló T/l0592 sz ,
törvényjavaslat nem felel meg ezen alkotmányos sztenderdeknek . Ugyanis nem az AB tesztet ülteti
át, vagyis nem akkor bünteti az önkényuralmi jelkép használatát, ha az a használat körülményeib ő l
következően a jelképezett totalitárius rendszerrel való azonosulást fejezi ki . Az AB határozatból és
a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának releváns határozataiból (Vajnai kontra
Magyarország és Fratanolo kontra Magyarország) következően a helyes szabály nem más, mint a
szólás – szimbolikus beszéd – tartalom alapú korlátozása, melynek célja az illegitimnek min ősített
tartalmak nyilvános legitimációjának megakadályozása, illetve szankcionálása, ezért ezt kel l
kodifikálni, nem a szólás lehetséges következményét (ti . köznyugalom megzavarása) .

Bár a köznyugalom megzavarására való alkalmasság ismert fogalom a büntetőjogi dogmatikában ,
de a konkrét esetben nehezen értelmezhetőbb, mint más esetekben, és nem helyes ezt mérceként
kodifikálni . Például a közveszéllyel fenyegetés esetében meg lehet állapítani, hogy egy fenyegeté s
objektíve alkalmas-e a köznyugalom megzavarására, így a körülményekből komolytalannak
tekinthető , felháborodásra visszavezethető vagy minden konkrétum nélküli kijelentés nem lesz
alkalmas a köznyugalom megzavarására, vagy a feloszlatott társadalmi szervezetben való részvéte l
esetében is könnyű a fordulatnak értelmet adni (ha a magyar gárda egyenruhában árvíz idején valak i
homokzsákot pakol, az kevéssé alkalmas a köznyugalom megzavarására) . Így ezekben az esetekben
annak tételezése indokolt a tényállásban .

De mit jelentene a szabály alkalmazása az önkényuralmi jelképek használatával kapcsolatban valós ,
tipikus élethelyzetekben? A horogkereszt olyan használata, amely nyilvánvalóan a nácizmussal val ó
azonosulást fejezi ki, nem feltétlenül zavarja meg a köznyugalmat (neonáci gy űlésen senki nem fog
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ezen felháborodni), ugyanakkor az olyan használat is alkalmas lehet a köznyugalom megzavarására ,
ami nem fejezi ki az önkényuralmi rendszerrel való azonosulást (lásd Vajnai-ügy) . Igy – mivel
tapasztalat, hogy a bírói gyakorlat egyébként is ódzkodik gyűlölködő beszéd szankcionálásától –
fennáll a veszélye annak, hogy a Btk . módosításnak a kormány által javasolt formában való
bevezetése esetén a náci gyűléseken a náci szimbólumok használata nem lesz büntetend ő, míg a
Vajnai-féle esetek igen . Ezzel pedig újra alkotmánybírósági és strasbourgi marasztalásnak tenné k i
magát a jogalkotó .

A javasolt módosítás éppen ezeket a problémákat küsz őböli ki . Az alapján egyértelmű, hogy a
cselekmény elkövethető célzatosan, de eshetőlegesen is, vagyis ha a használat konkré t
körülményeiből objektíve következik az önkényuralmi rendszerrel való azonosulás, akkor a z
elkövető nem védekezhet azzal, hogy nem volt célja a tényállásszer ű magatartás, ha egyébként a
szavak és egyéb kommunikációs eszközök konvencionális jelentése alapján ez nem életszer ű . A
javasolt módosítás – mivel nem a köznyugalom megzavarásától teszi függ ővé a bűncselekmény
elkövetését – az ismertetett, nem-kívánatos lehetőségek elkerülését is messzemenően szolgálja .

Budapest, 2013. április 9 .

Szabó Ti ea
független
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