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Módosító iavaslat

Kövér László Úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94 . § (1 )
bekezdése alapján az önkényuralmi jelképek használatának büntet őjogi szankcionálásáról
szóló T/10592. számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

I . A törvényjavaslat 1 . §-a a következők szerint módosul :

„(1) A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény a következő 269/B. §-sal

egészül ki :

„2698. § a1) Aki horogkeresztet, SS-jelvényt, nyilaskeresztet, sarló-kalapácsot, ötágú

vöröscsillagot vagy ezeket ábrázoló jelképet a köznyugalom megzavarására alkalmas –

különösen az önkényuralmi rendszerek áldozatainak emberi méltóságát vagy kegyeleti jogá t

sértő – módon

a) terjeszt,
b) nagy nyilvánosság elő tt használ, vagy
c) közszemlére tesz,

ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétséget követ el, és pénzbüntetésse l

büntetendő .

(2) Nem büntethető az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt, aki az t

ismeretterjesztő , oktatási, tudományos, művészeti célból va ;v a történelem, illetve a jelenkor

eseményeirő l szóló tájékoztatás céljából követi el .”



II . A törvényjavaslat 2 . §-a a következők szerint módosul :

„(1) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012 . évi C. törvény 335 . §-a a következő szöveggel

lép hatályba :

„335 . § W Aki horogkeresztet, SS-jelvényt, nyilaskeresztet, sarló-kalapácsot, ötág ú

vöröscsillagot vagy ezeket ábrázoló jelképet a köznyugalom megzavarására alkalmas –

különösen az önkényuralmi rendszerek áldozatainak emberi méltóságát vagy kegyeleti jogá t

sértő – módon

a) terjeszt,
b) nagy nyilvánosság előtt használ, vagy

c) közszemlére tesz,

ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt elzárással büntetendő .

(2) Nem büntethető az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt, aki az t

ismeretterjesztő, oktatási, tudományos, művészeti célbólvav a történelem, illetve a jelenkor

eseményeiről szóló tájékoztatás céljából követi el ”

Indokolás

Az elkövetési magatartások szűkebbre szabása ellenére nem indokolt a jogellenességet kizár ó
okok hatályos szövegbő l való elhagyása. Nem kizárt ugyanis olyan eset, amikor pl . művészeti
célból közszemlére tett önkényuralmi jelkép megzavarhatja, vagy akár ténylegesen meg i s
zavarja a köznyugalmat .

Budapest, 2013 . április 9 .

gy Tamás dr. Staudt Gábor
1

dr. G e Csaba

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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