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Az Eötvös Loránd Tudományegyetem számos jó képességű hallgatót juttatott a nagybetűs ÉLETbe.
Ezen hallgatók egyik legfontosabb állomása,
egyetemi tanulmányaik során, a szakdolgozat elkészítése. Mivel több kiemelkedő munka is született,
úgy gondoltuk, volt diákjaink méltók rá, hogy egy
sorozatot szenteljünk írásaiknak, ezzel is kifejezve, mennyire büszkék vagyunk rájuk.
Az első kötet egy olyan szakdolgozatot tartalmaz,
mely médiajogot tanuló ﬁatalok számára nyújthat
segítséget azáltal, hogy összefoglalja a gyűlöletbeszéd témáját, de nemcsak magyar vonatkozásban,
hanem az amerikai, a német és a nemzetközi joggyakorlatot is ismertetve. Mindezt konkrét esetek
részletes tárgyalásával mutatja be, külön részt
szentelve hazánk aktuális eseményeinek.
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Bevezetés
A gyűlöletbeszéd egy vitatott téma a magyar joggyakorlatban. A létező törvények ellenére is szinte mindig az adott, egyedi esettől függ, hogy mi lesz a
gyalázkodó félre vonatkozó ítélet.
Arra szeretnék rávilágítani a dolgozatban, hogy milyen nehéz dönteni egy
esetben, ahol felmerül a gyűlöletbeszéd vádja. A nehézséget az jelenti, hogy ha
a véleménynyilvánítás szabadságát tekintjük elsődlegesnek, és így engedünk a
gyűlöletbeszéd javára, akkor a megsértett emberek méltósága sérül, holott nekik
is vannak jogaik. Tehát az a kérdés, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága
vagy az emberi méltóság élvez-e nagyobb védelmet. Emellett a gyűlöletbeszéd
mint kódolt beszéd is fontos szerepet játszik a döntésben, hisz a legtöbb esetben csak utalások hangzanak el.
A különböző esetek példáin végigmenve megﬁgyelhetjük, hogy melyik
esetben, milyen döntés született. A dolgozatom legvégén pedig levonom a következtetést az esetekből, és megpróbálom általánosan megfogalmazni, hogy
mi az, amit már nem véd a véleménynyilvánítás szabadsága.
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ELSŐ RÉSZ
A GYŰLÖLETBESZÉD
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1.1. Bevezetés
Az első részben – miután meghatároztam a gyűlöletbeszéd fogalmát – szeretném
bemutatni, hogy a különböző országokban milyen jellemző megítélése van a
gyűlöletbeszédnek, és milyen törvények vonatkoznak rá. Az első ország, amelyet
bemutatok, az Egyesült Államok, majd Németország következik. A magyar
joggyakorlat bővebb tárgyalása előtt pedig kitérek a kérdés nemzetközi megítélésére. Többek között az Emberi Jogok Európai Bíróságára.

1.2. A gyűlöletbeszéd
A véleménynyilvánítás szabadsága a kommunikációs alapjogok anyajoga. Ebből
ered a szólásszabadság és más jogok, például a sajtószabadság, informáltsághoz
való jog.1 Az egyes országok törvénykezésében és a nemzetközi joggyakorlatban is fontos szerepet játszik, ezért az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata
19. cikkelyében – „minden személynek joga van vélemény és a kifejezés szabadságához”2 – és az Emberi Jogok Európai Egyezményének 10. cikkelyében is szerepel:
„mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához”.3
A véleménynyilvánításnak azonban különböző korlátai vannak. Ilyenek az
állam érdekei – mint az alkotmányos rend, külső-belső biztonság és az állami szimbólumok –; a társadalom érdekei – közrend, közerkölcs –; csoportok érdekei – nem,
életkor, vallás és etnikum – és az egyének érdekei: jóhírnév, magántitok.
Ezek a védendő érdekek. Az egyes társadalmi csoportok érdekeit elsősorban
a gyűlöletbeszéddel szemben kell védeni. Halmai Gábor szerint „a kommunikációnak ebbe a csoportjába azok a beszédek tartoznak, amelyekkel a beszélő
– általában előítélettől vagy éppen gyűlölettől vezérelve – a társadalom faji,
etnikai, vallási vagy nemi csoportjairól, vagy azok egyes tagjairól a csoporthoz
tartozásukra tekintettel mond olyan véleményt, ami sértheti a csoport tagjait,
és gyűlöletet kelthetnek a társadalomban a csoporttal szemben.”4 Az Európa
Tanács gyűlöletbeszéddel kapcsolatos ajánlása 1997-ben így hangzott: „Olyan
véleménynyilvánítás, amely: faji gyűlöletet, idegen gyűlöletet, antiszemitizmust vagy a gyűlölet intolerancián alapuló más formáit terjeszti, előmozdítja
vagy igazolja, ideértve az agresszív nacionalizmust, etnocentrizmust, kisebbségekkel,
bevándorlókkal, emigránsokkal szembeni diszkriminációt és ellenségeskedést.”5
„Gyűlöletbeszéd gyűjtőfogalmába tarozó magatartások közös jellemzői:
• érzelmi sérelem azáltal, hogy megnehezítik a szabad identitásválasztást;
• a másság nem érték, hanem bűn;
13
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• bénító, megfélemlítő erővel hatnak, a csoport tagjainak általános biztonságérzetét sértik;
• a társadalomban meglévő, antidemokratikus, kirekesztő magatartást tanúsító csoportokban egyébként is meglévő kisebbségellenes indulatokat felerősítik;
• a többségi társadalomban felerősítik a negatív előítélet-képződést;
• olyan »mérgezett« közéletet, beszédmódot legitimál, amely teret ad az
ellenségkeresésnek, az antidemokratikus törekvéseknek, végső soron az erőszak
alkalmazásának.”6
A nemzetközi jogforrásokban is megjelenik a gyűlöletbeszéd. A Polgári és
Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 20. cikkelyének második bekezdése így hangzik: „Törvényben kell megtiltani a nemzeti, faji vagy vallási
gyűlölet bármilyen hirdetését, amely megkülönböztetésre, ellenségeskedésre
vagy erőszakra izgat.”7
Magyarországon a gyűlöletbeszéd helytelen volta ellenére a véleménynyilvánítás szabadsága mégis előnyt élvez, de nem minden joggal szemben. A 30/1992.
(V. 26.) AB határozat így ír erről a problémáról: „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 véleményszabadságot korlátozó törvényeket megszorítóan kell értelmezni.”8
A véleménynyilvánítás szabadsága a gyűlöletbeszéd esetén leggyakrabban
az emberi méltósággal ütközik, de mivel mindkettő védendő érték, a gyalázkodót
és a sértettet is védi a magyar alkotmány. Tehát minden gyűlöletbeszéddel
kapcsolatos esetnél arról kell dönteni, hogy a szólásszabadság vagy az emberi
méltóság élvez-e nagyobb előnyt. Tóth Gábor Attila így fogalmazza meg e kettő
közti határt: „[a] személyek méltóságának védelme akkor kezdődik és a szólásszabadság akkor ér véget, amikor a gyűlöletbeszéd meghatározott személyeket
vesz célba, és a megsértetteknek végig kell hallgatniuk a szándékos inzultálást.
A meghatározatlan, névtelen közönségnek szóló nyilvános beszéd csupán a sérelmes
volta miatt nem szankcionálható.”9 Ebből a problémából ered a gyűlöletbeszéd
körüli vita.

1.3. Az Amerikai Egyesült Államok
Bryan A. Garner szerint: „[g]yűlöletbeszédnek minősül az a közlés, melynek
egyetlen jelentése valamely csoport (különösen faj) iránti gyűlöletnek a kifejezése
14
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olyan körülmények közt, ahol a közlés valószínűleg erőszakot válthat ki.”10 Tehát
az Egyesült Államokban fontos szempont az erőszak, hisz itt „az ember tehet
rasszista megjegyzéseket és lehet durva, a kormány nem avatkozik közbe, kivéve
a testi épség közvetlen fenyegetettségét, ha nyilvánvaló és közvetlen a veszély
(clear and present danger).”11
Halmai írja, hogy „az amerikai Legfelső Bíróság számos faji gyűlöletbeszéddel kapcsolatos ítéletben alkalmazta a »nyilvánvaló és közvetlen veszély«
tesztjét.”12 Kis János így magyarázza meg ezt a fogalmat: „[e]lőször, közvetlen
összefüggésnek kell fennállnia a beszéd és nagyszámú ember készenléti állapotba
kerülése közt.” Nem vonható felelősségre valaki, ha a közönsége „nem azonnal
cselekszik, hanem a közlés és a neki tulajdonított cselekedet közt elég nagy az
időbeli távolság: ha tehát mód van az ellenérvek elhangzására, mérlegelésre,
vitára. Erre utal a »közvetlen« jelző. Másodszor, nem elég, hogy a beszéd alkalmas legyen jogsértő cselekedet kiváltására. Legalább annyit ki kell mutatni,
hogy bekövetkeztének valószínűsége igen nagy volt. Erre utal a »nyilvánvaló«
megszorítás.”13
1969-ben a Legfelső Bíróság elé került egy ügy, melyben „a Ku-Klux-Klan
tagjainak fajüldöző beszédei is szerepeltek.”14 A Legfelső Bíróság ez ügyben
„úgy foglalt állást, hogy a veszélyes nézetek és cselekedetek melletti kiállás alkotmányos védelemben részesül, bűnügynek csak a törvénytelen cselekedetre
való felbujtás minősül.”15 Azóta hasonló ügyek esetén a Brandenburg-tesztet
alkalmazzák. Vagyis a következő feltételeknek kell együttesen fennállnia: a törvényellenes tettre való szándékos felhívás a véleménynyilvánító részéről; a cselekedet
objektív valószínűségét hordja magában az elkövetésnek. „Vagyis pontosított
formában ismét megjelenik a »közvetlen veszély« holmesi kritériuma.”16
Mindezek ellenére Sajó András szerint: „az Egyesült Államokban számos
törvény szolgálja a faji megkülönböztetés felszámolását” és „a rasszista motivációjú bűncselekmények súlyosabb büntetés alá esnek.”17
Összességében elmondhatjuk, hogy az Egyesült Államokban csak olyan
esetekben lépnek fel a gyűlöletbeszéd ellen, ha az „közvetlen veszélyt” jelent
más emberekre, vagyis ha nagy valószínűséggel tettlegesség követi. Ez hasonlít
a magyar büntető törvénykönyvben szereplő gyűlöletre uszít kifejezésre, mely
erőszakos cselekedetre buzdít.

15
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1.4. Németország
A német joggyakorlat különös gondot fordít a faji gyűlöletre uszító tartalmak
megakadályozására, melynek oka a történelemben keresendő, pontosabban a
holokauszt tényében.
A holokausztot tagadó állítások ellen büntetőjogi szankciókat vezettek be.
Az alkotmánybírák egy holokauszt témájú rendezvényen ugyanis azt mondták,
hogy „a közlő által tudottan vagy bizonyíthatóan hamis tényállítások nem élvezik az alaptörvény védelmét. Ilyen bizonyítottan hamis tényállítás az ún.
»Auschwitz-hazugság«”,18 vagyis a holokausztot tagadó állítások. Két fajtájukat különböztetjük meg a „minősített Auschwitz-hazugságot” és az „egyszerű
Auschwitz-hazugságot”. Halmai úgy deﬁniálja őket, hogy: „az ún. »minősített
Auschwitz-hazugság«, ami nem egyszerűen a tényeket vonja kétségbe, hanem
például a zsidóságot gyalázza, közmegvetésnek teszi ki vagy rágalmazza.
Ugyanakkor az ún. »egyszerű Auschwitz-hazugság«, a zsidók megsemmisítésének
puszta vitatása, amely […] általában nem valósítja meg az izgatás tényállását.”19
„Minősített Auschwitz-hazugság” például az, hogy: „többé nem zsákmányolhatják ki a német politikát a holokauszt hazugságára hivatkozva.”20 Az egyszerű eset
fogalmába pedig például az tartozik, hogy: „soha nem történt meg” vagy „az
áldozatok száma túlságosan is magas.”21
Az 1985 áprilisában bekövetkezett büntető törvénykönyv módosítás szerint:
„a becsületsértésnek minősített holokauszt-tagadó kijelentések esetében a törvény
eltekint a magánindítvány követelményétől, vagyis hivatalból üldözi azokat.”22
Tehát nem szükséges a sértett félnek feljelentést tennie.
1994. októberben szintén volt egy Btk.-módosítás, melyben szigorították
az „Auschwitz-hazugság” büntethetőségét. Halmai így ír erről: „Az izgatásról
szóló 130. § új szövege szerint az követi el ezt a bűncselekményt, aki a közbéke
megzavarására alkalmas a lakosság egy része ellen gyűlöletre uszít, erőszakos
vagy önkényes intézkedésekre hív fel ellenük, vagy mások emberi méltóságát
az által támadja, hogy a lakosság egyes csoportjait gyalázza, közmegvetésnek
teszi ki vagy rágalmazza.”23 Ezen paragrafus alapján megállapíthatjuk, hogy a
német büntető törvénykönyv sokkal szigorúbb a magyar joggyakorlatnál a gyűlöletbeszéd tekintetében, hisz már a gyalázkodást is bünteti, míg Magyarországon
ez nem számít bűncselekménynek.
A holokauszttagadás Németországon kívül a következő országokban illegális: Franciaország, Belgium, Svájc, Ausztria, Románia, Szlovákia, Csehország,
Litvánia, Lengyelország és Izrael. 2010. március óta pedig Magyarországon is
büntethető a holokauszttagadás.
16
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A leírtak alapján elmondhatjuk, hogy Németországban szigorúbbak a gyűlöletbeszéddel kapcsolatos törvények, mert olyan események történtek a német történelemben, amelyek ezt megindokolják. Ez a történelmi esemény: a zsidóság munka-és
haláltáborokba hurcolása a hitleri Németország idején, vagyis a holokauszt. Mivel
Németországból indult ki ez a megrázó és kegyetlen esemény, ezért itt a gyűlöletbeszéddel kapcsolatos legfontosabb esetek a holokauszttagadáshoz kötődnek.

1.5. Nemzetközi
A különböző nemzetközi okmányokban is megjelenik a nemzeti, faji, vallási
megkülönböztetés. Ilyen okmányok az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, a
Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya és az Egyezmény az emberi jogok
és alapvető szabadságok védelméről, vagy más néven az Európai Emberi Jogi Egyezmény.

1.5.1. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata
Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát az ENSZ fogadta el 1948-ban. A
2. cikkelyben és a 26. cikkely 2. bekezdésében is találunk utalást a nemzeti,
faji, vallási megkülönböztetésre:
2. cikk
A jelen Nyilatkozatban megfogalmazott összes jogok és szabadságjogok
fajra, színre, nemre, nyelvre, vallásra, politikai vagy más véleményre,
nemzeti vagy társadalmi származásra, vagyonra, születésre vagy más
körülményre vonatkozó mindennemű megkülönböztetés nélkül mindenkit megilletnek.24
26. cikk
(2) Az oktatásnak az emberi személyiség teljes kibontakoztatására,
valamint az emberi jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben
tartásának erősítésére kell irányulnia. Elő kell segítenie a megértést,
a türelmet és a barátságot valamennyi nemzet, faji vagy vallási csoport
között, továbbá az Egyesült Nemzeteknek a béke fenntartása érdekében kifejtett tevékenységét.25
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1.5.2. Egyezmény az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről
Az Európai Emberi Jogi Egyezményt az Európa Tanács 1950. november 4-én
fogadta el Rómában. Az Emberi Jogok Európai Bírósága dönt az egyezménnyel
kapcsolatos ügyekben. Magyarországon 1992. november 5-től érvényes az egyezmény, melynek a 10. cikke foglalkozik a szabad véleménynyilvánítással:
10. cikk – Véleménynyilvánítás szabadsága
1. Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához. Ez a
jog magában foglalja a véleményalkotás szabadságát és az információk,
eszmék megismerésének és közlésének szabadságát országhatárokra tekintet nélkül és anélkül, hogy ebbe hatósági szerv beavatkozhasson. Ez a
cikk nem akadályozza, hogy az államok a rádió-, televízió- vagy mozgókép vállalatok működését engedélyezéshez kössék.
2. E kötelezettségekkel és felelősséggel együtt járó szabadságok gyakorlása a törvényben meghatározott, olyan alakszerűségeknek, feltételeknek,
korlátozásoknak vagy szankcióknak vethető alá, amelyek szükséges intézkedéseknek minősülnek egy demokratikus társadalomban a nemzetbiztonság,
a területi sértetlenség, a közbiztonság, a zavargás vagy bűnözés megelőzése, a közegészség vagy az erkölcsök védelme, mások jó hírneve
vagy jogai védelme, a bizalmas értesülés közlésének megakadályozása,
vagy a bíróságok tekintélyének és pártatlanságának fenntartása céljából.26

1.5.3. Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya
A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát 1966-ban fogadta
el az ENSZ. Az okmány 20. cikkelye így szól: „Törvényben kell megtiltani a
nemzeti, faji vagy vallási gyűlölet bármilyen hirdetését, amely megkülönböztetésre, ellenségeskedésre vagy erőszakra izgat.”27
A három említett okmány közül a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi
Egyezségokmánya tartalmaz olyan cikkelyt, mely jobban kötődik a gyűlöletbeszédhez, hisz „gyűlölet” és az „erőszakra izgat” szavakat is tartalmazza.
Az itt leírt egyezmények lehetőséget adnak az államoknak, hogy fellépjenek a faji, vallási és egyéb „előítéletre, gyűlöletre, megkülönböztetésre izgatással
szemben, és ez a fellépés az Emberi Jogok Európai Egyezménye alapján sem
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sérti a véleménynyilvánítás szabadságához való jogot, ha a korlátozás megfelel
az arányosság követelményének. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlata
értelmében a gyűlöletbeszéd legsúlyosabb megnyilvánulásai az emberi jogok
(emberi méltóság és az egyenlőség alapelve) és a demokrácia értékei elleni támadást valósítanak meg, ezért nem élvezik a véleménynyilvánítás szabadsága
által nyújtott védelmet.”28 Tehát a nemzetközi joggyakorlat értelmében a véleménynyilvánítás szabadságát korlátozhatjuk, ha az emberi méltóság és az egyenlőség
védelmével áll szemben.

1.5.4. Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság (ECRI)
Az Európa Tanács 1993-ban hozta létre. „Feladata a diszkrimináció, az erőszak
és a gyűlöletbeszéd és agresszió elleni fellépés.”29 Valamint küzd a rasszizmus,
az idegengyűlölet, az antiszemitizmus és az intolerancia ellen.30

1.6. Magyarország
1.6.1. A Magyar Köztársaság alkotmánya
A Magyar Köztársaság alkotmányában is szerepel a nemzeti, faji, vallási megkülönböztetés a 70/A. §-ban:
(1) A Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden
személy számára az emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely
megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai
vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni,
születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.
(2) Az embereknek az (1) bekezdés szerinti bármilyen hátrányos megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti.
(3) A Magyar Köztársaság a jogegyenlőség megvalósulását az esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó intézkedésekkel is segíti.31
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1.6.2. Büntető törvénykönyv
Magyarországon a büntető törvénykönyvben a gyűlöletbeszéd mint izgatás
szerepel.
A rendszerváltás előtt a Btk.-ban két törvényi tényállás szerepelt: az Izgatás
és a Közösség megsértése. Ez a törvény így hangzott:
Izgatás
148. § (1) Aki mások előtt azért, hogy […]
d) valamely nép, felekezet vagy faj, továbbá – szocialista meggyőződésük miatt – egyes csoportok vagy személyek ellen gyűlöletet szítson,
ennek felkeltésére alkalmas cselekményt követ el, bűntett miatt egy
évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.32
Közösség megsértése
269. § (1) Aki mások előtt […]
d) valamely nép, felekezet vagy faj, továbbá – szocialista meggyőződésük
miatt – egyes csoportok vagy személyek ellen gyűlölet keltésére alkalmas
cselekményt követ el, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő.
(2) Aki mások előtt a magyar nemzetet, a Magyar Népköztársaság alkotmányos rendjét, továbbá – nemzetiségük, felekezetük, fajuk vagy
szocialista meggyőződésük miatt – csoportokat vagy személyeket sértő
vagy lealacsonyító kifejezést használ, avagy egyéb ilyen cselekményt követ el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel, javító-nevelő
munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.33

Az izgatás az állam elleni bűncselekmény, a közösség megsértése pedig köztörvényes bűncselekmény. A kettő között az is különbség, hogy míg az izgatás
célzatos, a közösség megsértése viszont nem.
Ezt a két törvényi tényállást 1989 szeptemberében, a rendszerváltás után
összevonták és Közösség elleni izgatás néven került be a Btk. 269. §-ába. Eszerint:
(1) Aki nagy nyilvánosság előtt
a) a magyar nemzet vagy valamely nemzetiség,
b) valamely nép, felekezet vagy faj, továbbá a lakosság egyes csoportjai
ellen gyűlöletre uszít, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
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(2) Aki nagy nyilvánosság előtt a magyar nemzetet, valamely nemzetiséget, népet, felekezetet vagy fajt sértő vagy lealacsonyító kifejezést
használ, vagy más ilyen cselekményt követ el, vétség miatt egy évig
terjedő szabadságvesztéssel, javító-nevelő munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.34

A rendszerváltás előtti és utáni törvény közti különbség, hogy a szocializmus
idején érvényes szöveg külön kiemeli a Magyar Népköztársaság védelmét, és
az egyes csoportok védelménél hangsúlyozza, hogy „szocialista meggyőződésük
miatt” érheti őket sérelem. Alapvető és lényeges különbség viszont, hogy az izgatás törvényi tényállása esetén a „gyűlöletet szítson” kifejezést használja, a közösség
megsértése esetén pedig két bekezdés szerepel. Az egyik szerint a „gyűlölet keltésére
alkalmas cselekményt követ el” a bűncselekmény, a másik bekezdésben pedig a
„sértő vagy lealacsonyító kifejezést használ”. A rendszerváltás utáni törvény második
bekezdése átveszi „a sértő és lealacsonyító kifejezés” fogalmát, az első bekezdés
viszont a „gyűlöletre uszít” szavakat használja, ami eltér a szocializmus idejében
hatályos törvény megfogalmazásától.
Ebben a három paragrafusban tehát négy kifejezés is szerepel a gyűlöletbeszédre: az izgatás, a gyűlölet szítása, a gyűlöletre uszítás és a gyűlölet keltése.
A 30/1992. (V. 26.) AB határozat szerint „[a]ki uszít, az valamely személy, csoport,
szervezet, intézkedés ellen ellenséges magatartásra, kárt okozó tevékenységre
biztat, ingerel, lázít.”35 Kis János szerint pedig „[a] gyűlöletre uszítás ott kezdődik,
ahol az írott vagy kimondott szó olyan sok embert hoz olyan erős készenléti
állapotba, hogy az már felér a köznyugalom, a társadalmi béke megzavarásával.”36
Az izgat kifejezés alatt a 18/2004. (V. 25.) AB határozat értelmében „olyan lázongó kifakadások értendők, amelyek alkalmasak arra, hogy az emberek nagyobb
tömegében a szenvedélyeket oly magas fokra lobbantsák, amelyből gyűlölet
keletkezvén, a társadalmi rend és béke megzavarására vezethet (Büntetőjogi
Döntvénytár 7. köt. 272. 1.).”37
Ez a két fogalom véleményem szerint nagyon hasonló, és mindkettőben
szerepel, hogy tettlegességre buzdít másokat („kárt okozó tevékenységre biztat”
és „társadalmi rend és béke megzavarására vezethet”). Tehát sokkal súlyosabb
következményekkel jár, mint a „sértő vagy lealacsonyító kifejezés használata”.
A 30/1992. (V.29.) AB határozat a rendszerváltás utáni törvény első bekezdését alkotmányosnak minősítette, hisz: „a gyűlöletre uszítás […] közvetlen
erőszakkal fenyeget” és „az uszítás olyan gyűlölet felkeltésére irányul, amely
aktív tevékenységbe megy át, aki gyűlöletre uszít, az másokat aktív, tevékeny
gyűlöletre ingerel.”38 A második bekezdést viszont, amely a gyalázkodásról
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szól, alkotmányellenesnek minősítette és megsemmisítette az alkotmánybíróság.
Az indoklás az volt, hogy „a szabad véleménynyilvánításhoz való jog a véleményt
annak érték-és igazságtartalmára tekintet nélkül védi.”39 Az alkotmánybíróság
azt is kijelentette, hogy „a már száz éve követett bírói gyakorlat szerint is csakis
az uszítás foglalja magában azt a »bizonyos mérték« fölötti veszélyt, amely a
véleménynyilvánításhoz való jog korlátozását megengedhetővé teszi”.40 Halmai
Gábor szerint „az uszítási tényállás alkotmányos volta mellett látszólag az
amerikai Legfelső Bíróság bírájának, Oliver Wendell Holmesnak híres »nyilvánvaló és közvetlen veszély« (clear and present danger) tesztjéhez hasonló módon
érveltek a bírák.”41 De „valójában nem szabták az alkotmányosság mércéjéül,
hogy a gyűlöletre uszítás »nyilvánvaló és közvetlen veszélyt« idézzen elő.”42
Tehát Magyarországon a gyűlöletbeszéd akkor valósul meg, ha közvetlen ﬁzikai
erőszakra uszítanak, vagy ha ez a tettlegesség meg is történik.
A 30/1992. (V.26.) AB határozat „a rendszerváltás elkerülhetetlen társadalmi
feszültségeire” hivatkozott. Ez a felfogás inkább „a német alkotmánybírósági
koncepcióra emlékeztet, amely ugyancsak történelmi okok […] érdekében reagál
a véleményszabadság korlátozásával a demokráciát érő militáns fenyegetésekre.”43
A 30/1992. (V.26.) AB határozat ugyanis a következőket tartalmazza: „Az alkotmánybíróság tekintettel van az egyes ügyek történelmi körülményeire. A
rendszerváltás elkerülhetetlenül társadalmi feszültségekkel jár.”44 Ez a határozat
Brandeis bíró a Whitney-ügyben elhangzott véleményét is átveszi, mely így
hangzik: „Ahol sokféle véleménnyel találkozhatnak az emberek, a közvélemény
toleráns lesz; […]. Politikai kultúra és egészségesen reﬂektáló közvélemény
csakis öntisztulással alakulhat ki. Aki tehát gyalázkodik, magát bélyegzi meg
s lesz a közvélemény szemében »gyalázkodó«. A gyalázkodásra bírálat kell, hogy
feleljen.”45
1996 márciusában az országgyűlés elfogadta azt a Btk.-módosítást, mely
kiegészítette a gyűlöletre uszítást azzal, hogy „gyűlölet keltésére alkalmas
egyéb cselekményt követ el”, de az alkotmánybíróság 12/1999. (V.21.) határozata
megsemmisítette a betoldást. Az indoklás az volt, hogy a módosítás „határozatlansága miatt magában hordozza a véleménynyilvánításhoz való jog önkényes
korlátozásának lehetőségét is”.46
2003 őszén az MSZP javaslatára megszületett a Btk. 269. §. módosítása.
Azt javasolták, hogy az első bekezdésben „gyűlöletre izgat vagy erőszakos cselekmény elkövetésére hív fel”, a második bekezdésben pedig a „becsmérel vagy
megaláz” kifejezés szerepeljen. A 18/2004. (V.25.) AB határozat ezt a módosítást
sem fogadta el. Az indoklásban pedig az szerepelt, hogy „[a] gyűlöletre izgatás
kifejezés beiktatása mellett az erőszakos cselekmény elkövetésére való felhívás
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külön kiemelése” által „a törvényhozó olymértékben kitágítja a büntetendővé
nyilvánított magatartások körét, amely az alkotmány 61. § (1) bekezdésének
szükségtelen korlátozását jelenti.”47
2008. február 18-án újabb Btk.-módosítást fogadott el az országgyűlés,
amely „lehetővé teszi a gyűlöletbeszéd büntethetőségét”,48 ám a 95/2008. (VII. 3.)
AB határozat ezt is alkotmányellenesnek nyilvánította. Az MSZP folyamatos
kísérletei tehát a Btk. módosítására és a gyűlöletbeszéd büntetésének szigorítására sorra kudarcot vallottak.

1.6.3. Polgári törvénykönyv
A magyar országgyűlés 2007 óta több kísérletet is tett már arra, hogy a polgári
törvénykönyvbe is bekerüljön a gyűlöletbeszéd. 2007. augusztus 31-én Gyurcsány Ferenc bejelentette, hogy a kormány Ptk.-módosítást kezdeményez, mely
a „vallási, nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó, illetve a szexuális orientáció miatt kisebbségben lévő személyek védelmében” jött létre.49 2007. október
29-én elfogadta az országgyűlés a javaslatot, de az alkotmánybíróság 2008 júliusában alkotmányellenesnek nyilvánította. A 2008 szeptemberében benyújtott új
polgári törvénykönyv tervezete pedig tartalmazott egy Védelem a gyűlöletbeszéd ellen
részt. Ez az új Ptk. viszont nem került bevezetésre.
2008. november 10-én a parlament elfogadott egy T/6219. számú törvényjavaslat
az ember méltóságát súlyosan sértő egyes magatartásokkal szembeni védelem érdekében
szükséges jogérvényesítési eszközök biztosításáról elnevezésű törvényjavaslatot. Az alkotmánybíróság viszont elutasította, melyet azzal indokolt, hogy „a törvény nem
ad lehetőséget annak a kérdésnek a valódi mérlegelésére, hogy a jogaiban magát
sértve érző személy valóban a tagja-e annak a sértett közösségnek, illetve hogy
kellően szoros-e a viszonya az érintett közösséggel.”50

1.6.4. Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH)
A hatóság feladata, hogy a sértett fél kérelmére vagy hivatalból eljárást indítson,
ha hátrányos megkülönböztetés történik. Továbbá pert is indíthat, hogy megvédje
a sértett fél jogait. A hatósággal együttműködő Egyenlő Bánásmód Tanácsadó
Testület pedig véleményezi az egyenlő bánásmódot érintő jogszabályokat és
törvényjavaslatot is nyújthat be az országgyűlésnek. A 2003. évi CXXV. törvény az
egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szövegében megtalálható
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az a húsz tulajdonság, amelyek miatt sérülhet az egyenlő bánásmód. Ilyen tulajdonságok például a nem, faji hovatartozás, bőrszín, nemzetiség, nemzeti vagy
etnikai kisebbséghez való tartozás, vallási vagy világnézeti meggyőződés, politikai
vagy más vélemény. A hatósághoz a „sérelmet szenvedett természetes vagy jogi
személy”51 fordulhat kérelemmel, de hivatalból is eljárhat a hatóság. A következő szervek ellen indíthat eljárást az EBH: állami, önkormányzati szervezetek;
a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek; közszolgáltatók; oktatási, szociális,
gyermekvédelmi, művelődési, egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézmények; önkéntes biztosítópénztárak, magánnyugdíjpénztárak; a pártok és minden egyéb
költségvetési szerv.
2008-ban Kállai Ernő, kisebbségi ombudsman az MTI-nek azt nyilatkozta,
hogy mivel a gyűlöletbeszéd törvény megalkotására tett kísérletek sorra megbuktak, ezért az egyenlő bánásmódról szóló törvényt kellene alkalmazni és ki
kellene szélesíteni, hogy „az ügyész, a hatóság és a társadalmi szervek mellett az országgyűlési biztosok is bírósághoz tudjanak fordulni” és „eltiltással, távolságtartási
végzéssel, pénzbírsággal lehetne szankcionálni”.52 Kállai Ernő már a parlamenti pártoknak is többször elküldte a javaslatát, de választ nem kapott rá.

1.6.4.1. Példa egy estre
2010-ben egy jogvédő szervezet egy település polgármestere ellen tett panaszt,
mert „a polgármester romaellenes kijelentései, megnyilvánulásai nyomán a romákban
jelentős félelem alakult ki, azok növelték a kialakulóban lévő romaellenességet”.53
Továbbá „[a]z önkormányzat egy erőszakellenes összejövetelt, demonstrációt
szervezett, melyen a polgármester kimondottan a romaerőszakkal szemben szólalt
fel. A demonstrációt követő időszakban több helyi romát is értek atrocitások,
valamint megjelentek az iskolai szegregációt támogató vélemények is”.54 A polgármester védekezésként elmondta, hogy „magánszemélyként vett részt a demonstráción, élve véleménynyilvánítási és gyülekezési jogával”, és utalt a 30/1992.
(V.26.) és a 18/2004. (V.25.) számú AB határozatokra, melynek értelmében a
véleménynyilvánítás szabadsága a „véleményt érték és igazságtartalmára tekintet
nélkül védi, még azokat is, amelyek sértőek, meghökkentőek vagy aggodalmat
keltenek.”55 Ennek ellenére a polgármester demonstráción tartott beszédéről a
hatóság úgy gondolta, hogy az „önmagában alkalmas lehetett arra, hogy a helyi
romák körében félelmet keltsen, ellenséges, támadó környezetet alakítson ki”.56
A helyzetet súlyosbította, hogy a polgármesternek bizonyítottan tudomása
volt arról, hogy „a településen erőteljes a romaellenes közhangulat és pattanásig
feszültek az indulatok”.57 Tehát ez az érv hasonló a 30/1992. (V.26.) AB hatá24
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rozathoz, mely a rendszerváltás elkerülhetetlen társadalmi feszültségeire hivatkozik,
hisz itt a településen uralkodó feszült társadalmi viszony súlyosbította a polgármester tettét.
A hatóság megállapította, hogy a polgármester megsértette az egyenlő bánásmód
követelményét, ezért „megtiltotta a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását
és elrendelte a jogsértést megállapító jogerős és végrehajtható anonimizált határozatának hatvan napra történő nyilvános közzétételét”.58

1.6.5. A magyar gyűlöletbeszéd-vita
Tóth Gábor Attila cikkében, mely az Élet és Irodalomban jelent meg, olvashatunk a gyűlöletbeszéd-vita két meghatározó táboráról: a liberálisokról és a velük
ellentétes nézeteket valló csoportról. A liberálisok szerint a gyűlöletbeszédet
csak a „nyilvánvaló és közvetlen veszély” teszt alapján lehet korlátozni. Tóth
Gábor Attila azonban rámutat arra, hogy „[a] teszt szerint a szólás akkor büntethető, ha jogellenes tett közvetlen veszélyét idézi elő. Vagyis ha fennáll az
objektív valószínűsége, hogy a szólást jogsértés követi.”59 Tehát nem szükséges,
hogy az erőszak bekövetkezzen. „A liberális megközelítés azt mondja, hogy a
védelemre szoruló közösségek érdekében a szólás várható konkrét következményeire tekintettel kell korlátozni a gyűlöletbeszédet. A rivális tanok viszont
azt, hogy a konkrét következmények veszélyétől függetlenül, a szólás durvasága
alapján kell beavatkozni.”60 A két tábor tehát lényegében abban különbözik,
hogy a liberálisok szerint nincs szükség több vagy szigorúbb, a gyűlöletbeszédet
korlátozó törvényre. Míg az ellentétes nézetek szerint szigorítani kellene a
Btk.-ban szereplő közösség elleni izgatás paragrafusát és a polgári törvénykönyvbe is be kellene venni a gyűlöletbeszédet. A fentebb leírtakból viszont
kiderül, hogy ezek a kísérletek sorra megbuktak.
Bayer Judit szerint „[e]gy népszerű, az állampolgári racionalitásban hívő
liberális nézet szerint a jogszabályok léte vagy nem léte nincs hatással az emberek
nézeteire, magatartására. A tiltás eszerint csak elfojtja a társadalmi problémát,
amely a fedő alatt fortyog, majd felrobban.” Ennek ellenére ő úgy gondolja,
hogy „jelentős azoknak az embereknek az aránya a társadalomban, akik számára
mégiscsak számít, hogy mit helyesel a törvény és mit tilt.” Ezt a véleményét a
könnyű drogok példájával támassza alá, ugyanis az orvosok szerint az alkohol
hatása rombolóbb a könnyű drogokénál, ez utóbbit mégis jobban elítéli a társadalom „pusztán azért, mert a törvény tiltja.”61 Én úgy gondolom, hogy a tiltás
nem fojtja el a társadalmi problémát, ugyanis a jelen feszült társadalmi eseményeit
25
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ﬁgyelembe véve láthatjuk, hogy a tiltás ellenére is felszínre kerül ez a probléma,
hisz nem mindenki veszi ﬁgyelembe a törvényeket.
Halmai Gábor véleménye szerint nincs szükség alkotmánymódosításra a gyűlöletbeszéd visszaszorításához, mert „[a] gyilkosokat […], akik faji megfontolásból
ölnek, […] lehetőleg életfogytiglani szabadságvesztésre kell ítélni, a gyűlöletre
uszítókat, akik érzelmileg előkészítik az erőszakot, szintén a büntetőjog eszközeivel
indokolt szankcionálni, az etnikai kisebbségeket emberi méltóságukban sértegetőknek pedig […] kártérítésekkel kell elvenni a kedvét a gyalázkodástól.” Ehhez
csak a „ma is rendelkezésre álló jogszabályok következetes és szigorú érvényesítésére” van szükség.62
Bayer Judit olyan társadalomban szeretne élni, „ahol nincs büntetőjogi
korlátja a közbeszédnek, mert a helytelen nézetekre a közösség maga adja meg
az (adekvát!) választ, és a gyűlölködő csak magát rekeszti ki”, de szerinte ez a társadalom még nem létezik.63 Ez gyűlöletbeszédre adott válasz hasonlít a 30/1992.
(V.26.) AB határozatban leírtakhoz, miszerint: „[a]ki tehát gyalázkodik, magát
bélyegzi meg s lesz a közvélemény szemében »gyalázkodó«.”64
A gyűlöletbeszéd-vitával kapcsolatban megemlítenék két fontos tényezőt:
a „kódolt beszédet” és a „foglyul ejtett közönség” fogalmát, melyek szintén nehezítik a döntést a különböző esetek kapcsán.
A kódolt beszédről Szilágyi-Gál Mihály azt írja, hogy „a gyűlölködő, uszító
beszéd valójában egyszerre legalább két jelentést is megcéloz, hiszen legalább
kétfelé üzen: azoknak, akikkel összekacsint, és azoknak, akiknek rovására az
összekacsintás szól.” A gyűlöletbeszéd ugyanakkor védettséget is ad, hiszen
„éppen a többértelműség nehezíti meg az elszámoltatást, ami az egyértelműség
esetében könnyű.”65 Ez azt jelenti, hogy a gyalázkodónak nem kell kimondania
a sértő szavakat vagy megnevezni a csoportot, amely ellen a gyalázkodás irányul.
Elég, ha csak utal rá, mégis mindenki érteni fogja, hogy mire gondol. Így azonban nincs konkrét bizonyíték a gyalázkodásra, tehát nehezebb ítéletet hozni.
Bayer Judit szerint azonban „a magyar rasszizmus már egyáltalán nem kódolt,
hanem nagyon is egyértelmű. Ha alkalmaz is metaforákat, mint a »karvalytőke«,
az »indul a vonat Auschwitzba«, ezek jelentése csak egyféleképpen dekódolható –
napjainkra már egyébként is teljesen nyíltan folyik a kisebbségi csoportok gúnynéven
nevezése és gyalázása.”66
A „foglyul ejtett közönség” fogalma azt jelenti, hogy „a sértett csoporthoz
tartozó személyek kénytelenek […] megfélemlítve, megalázva végighallgatni”
a gyűlölködőt, „és nincs módjuk kitérni a közlés elől.”67 Ezt a fajta véleménynyilvánítást nem védi a szólásszabadság. A liberálisok úgy gondolják, hogy
foglyul ejtett közönség esetén „tiltható a gyűlöletbeszéd”.68
26
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Kis János még egy problémára rávilágít, mely hozzájárul a gyűlöletbeszédvitához: „[l]ehetséges, hogy a beszélő maga gyűlölködjék, miközben beszéde
nem vált ki gyűlöletet; lehetséges, hogy ő maga egyáltalán nem gyűlölködik,
beszéde mégis gyűlöletet vált ki. Alkalmas közönségben, alkalmas körülmények
közt a magas érzelmi hőfokon előadott negatív értékítélet önmagában is gyűlöletet ébreszthet.”69 Tehát sokszor még a gyűlölködő tartalom ellenére is nehéz
megmondani, hogy az adott beszéd valóban kivált-e gyűlöletet a hallgatókból.

1.6.6. Médiatörvény
A gyűlöletbeszéd az 1996. évi I. törvény a rádiózásról és a televíziózásról (Rttv.)
3. § (2) és (3) bekezdésében így jelenik meg:
3. § (2) A műsorszolgáltató köteles tiszteletben tartani a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét, tevékenysége nem sértheti az emberi
jogokat, és nem lehet alkalmas a személyek, nemek, népek, nemzetek,
a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, továbbá valamely egyház
vagy vallási csoport elleni gyűlölet keltésére.
(3) A műsorszolgáltatás nem irányulhat semmilyen kisebbség, sem
bármely többség nyílt vagy burkolt megsértésére, kirekesztésére, annak
faji szempontokon alapuló bemutatására, elítélésére.70

A 2007. december 4-én megszületett 1006/B/2001. számú AB határozat
„döntő befolyást gyakorolt a testület gyűlöletbeszéddel kapcsolatos eljárására,
oly módon, hogy megerősítette […] a médiahatóság az egyedüli intézmény a
jogrendszerben, amely […] gyűlöletbeszéddel szemben hatékonyan felléphet.”71
A határozat kimondta, hogy a két bekezdés nem alkotmányellenes, valamint
a 3. § (2) vizsgálata során megállapította, hogy: „a gyűlöletkeltésnek – vagyis
a gyűlöletre uszításnak – még a büntetőjogi eszközökkel történő korlátozása
sem minősül a véleménynyilvánítás szabadsága szükségtelen és aránytalan
korlátozásának. […] A büntetőjog a jogi felelősségi rendszerben a végső eszköz.
Ez azt jelenti, hogy amennyiben valamely, társadalmilag káros magatartás – jelen esetben a gyűlöletre uszítás, gyűlöletkeltés – vonatkozásában a büntetőjogi
felelősség sem eltúlzott, nem alkotmányellenes, úgy az adott magatartásra vonatkozó, esetlegesen más jogágakban megfogalmazott enyhébb tilalmak sem
lehetnek azok.”72 A 3. § (3) bekezdéséről pedig így nyilatkozott: „szükségtelenül
nem is korlátozza az alkotmányos véleménynyilvánítási és sajtószabadságot.”73 Ennél
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a döntésnél azt is ﬁgyelembe vették, hogy a televízióban elhangzó tartalmak
nagyobb hatással vannak az emberekre.
A médiatörvény tehát kevesebb teret ad a szólásszabadságnak, mint a büntető
törvénykönyv, és az egyes esetek vizsgálatánál fontos tényező, hogy a műsorvezető hogyan viszonyul a műsorban mások szájából elhangzott gyűlöletkeltő
kijelentésekhez, vagyis elhatárolódik-e tőlük vagy egyetértését fejezi ki. Tóth
Gábor Attila ezt így fogalmazza meg: „[v]agyis a rádióban és a televízióban nem
a »gyalázkodni szabad, uszítani tilos« mérce érvényesül.”74

1.7. Összegzés
Ebből a részből megtudhattuk, hogy az Egyesült Államok nagyobb teret enged
a véleménynyilvánítás szabadságának, és csak nyilvánvaló és közvetlen veszély
esetén lép fel a gyűlöletbeszéd ellen. A magyar joggyakorlat pedig nagyrészt
ezt a módszert vette át, de csak a szólásszabadság terén, hisz Bayer Judit szerint
a magyar joggyakorlat a némethez áll közel, kivéve a szólásszabadság esetét,
mert az az amerikaihoz hasonló.75 Németország viszont a történelmi múltra
tekintettel a holokauszttagadást szigorúan bünteti, és ebben az esetben még
tartalmak közt is képes különbséget tenni. Bayer Judit úgy gondolja, hogy
„[v]alószínűleg történelmi oka van annak, hogy míg Németország a nácizmus
közvetlen élménye után az emberi méltóságnak tulajdonított különleges értéket,
Magyarország a szocializmus bukása után a szólásszabadságnak.”76 Nagy valószínűséggel erre utalhat a 30/1992. (V. 26.) AB határozat, amikor azt írja, hogy
„[a]z Alkotmánybíróság tekintettel van az egyes ügyek történelmi körülményeire.
A rendszerváltás elkerülhetetlenül társadalmi feszültségekkel jár.”77
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2.1. Bevezetés
Dolgozatom második részében több, az előbbiekben tárgyalt országban történt,
gyűlöletbeszéddel kapcsolatos esetet közlök, és arra próbálok rávilágítani, hogy
mi az a határ, amelytől kezdve a gyűlöletbeszédet már nem védi az alkotmány.
Ezenkívül azt is láthatjuk majd, hogy hogyan működnek az első részben tárgyaltak a gyakorlatban.

2.2. Az Amerikai Egyesült Államok
2.2.1. Collin-ügy
Az Amerikai Nemzeti Szocialista Párt engedélyt kért a Legfelső Bíróságtól,
hogy felvonuljanak Skokie városában, ahol sok holokauszt túlélő élt. Az engedélyt
meg is kapták, pedig SA ruhájukon náci jelvényeket és horogkeresztet viseltek.
A bíróság szerint a Brandenburg-tesztet nem lehet alkalmazni erre az ügyre,
mert „Skokie vezetősége nem amiatt kívánta megtiltani a felvonulást, mert a
falu lakóinak reakciói erőszakosak lehetnek, hanem az okozni kívánt érzelmi
sérelem megakadályozása végett.”78 A bíróság azzal indokolta a felvonulás engedélyezését, hogy „semmiféle bizonyíték nincs arra nézve, hogy a horogkereszt
viselése vagy felmutatása bárkit arra izgatna, hogy azonnal tömeggyilkosságot
kövessen el a német Nemzetiszocialista Párt céljainak érvényesítésére.”79 Sajó
András szerint „[a] gyülekezés (mint szólási lehetőség) megtiltható, de csak ha
»küszöbön álló törvénytelen cselekedetre hív fel vagy ilyennel jár«”.80 Ez azonban
a fentebb leírtak alapján nem valósult meg. Sajó András ezzel az esettel kapcsolatban
azt is megjegyzi, hogy: „a jelképhasználat nem tekinthető olyan közvetlen sérelemnek, tettlegességnek sem, ahol már nem a szólás-jelleg a meghatározó,
mivel az érintett lakosok könnyen kivonhatták magukat a látvány alól.”81 Itt
tehát a „foglyul ejtett közönség” fogalma is befolyásolja a döntést, és enyhítő
körülményként szolgál, hisz a lakosoknak nem kellett nézniük a felvonulást,
ha nem akarták.
Szerintem ez az eset hasonlít a „nagy nyilvánosság előtt sértő vagy lealacsonyító
kifejezést használ” megfogalmazásra, melyet még a magyar joggyakorlatban
is alkotmányellenesnek nyilvánítottak. Az amerikai joggyakorlat pedig kevésbé
szigorú a gyűlöletbeszéd megítélésében, mint a magyar. Ebben az esetben pedig
nem is szóbeli megnyilvánulás történt. A magyar joggyakorlat egyébként tiltja
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a horogkereszt viselését nagy nyilvánosság előtt, ezért ha ez az eset Magyarországon
történik, nem a véleménynyilvánítás szabadsága győzedelmeskedett volna.

2.2.2. Viktoria-ügy
1991-ben Minnesota államban egy fehér férﬁ felgyújtott egy keresztet egy fekete
család kertjében, mely a Ku-Klux-Klan szimbólumra emlékeztetett. St. Paul város
rendelete az üggyel kapcsolatban így hangzott: büntetendő az, „aki e jelképek
használatával faji, vallási stb. alapon félelmet kelt, haragra gerjeszt, visszatetszést
kelt.”82 A Legfelső Bíróság azonban az első kiegészítéssel ellentétesnek nyilvánította
a rendeletet, mert: „gyakorlatilag nemcsak, hogy tartalmak közt különböztet,
de egyenesen nézőpont-diszkriminációra épül”.83 Az is szerepelt az indoklásban,
hogy „a kifejezés korlátozása során alkotmányellenesen diszkriminál, amennyiben
csak azok véleménynyilvánítását tiltja, akik az általuk helytelenített fajú, bőrszínű,
vallású vagy nemű alanyokról nyilatkoznak.”84
Minnesota állam Legfelső Bírósága az égő keresztet harcias szónak ( ﬁghting
wordsnek) tekintette, ezért elítélte a férﬁt. Az Egyesült Államok Legfelső Bírósága
szerint viszont az égő kereszt egy nézetet fejez ki, nem pedig harci szó, ezért
felmentette a vádlottat. A nézet kifejezése ugyanis a szólásszabadsághoz tartozik,
tehát védi az alkotmány. Az indoklásban az is szerepelt, hogy „szóbanforgó
cselekedetnek a »formája« az elítélendő, nem pedig a tartalma.”85 Tehát ha elítélnék a férﬁt, tartalmak közt tennének különbséget.
Ennél az esetnél láthatjuk, hogy milyen módon befolyásolja a döntést a kódolt
beszéd. Kérdés ugyanis, hogy ez esetben az égő keresztet, mely utal a KuKlux-Klan szimbólumára, a vádlott milyen céllal használta, tehát harci szónak
minősül vagy csak a nézet kifejezésének.

2.2.3. Todd Mitchell
1989 októberében Kenosha városában Todd Mitchell, egy afroamerikai férﬁ
javaslatára fekete társai súlyosan megvertek egy fehér ﬁút. A vád erőszakra felbujtás volt, amit a bíróság meg is állapított. Az indoklás pedig így hangzott:
„A ﬁzikai fenyegetés nem minősül alkotmányosan védettnek”, mert „az első
kiegészítés nem részesíti védelemben az erőszakot.”86
Ez az eset egy ellenpélda, melyből kiderül, hol van az a határ, amelyet átlépve már a véleménynyilvánítás szabadsága nem minősül védettnek. Abban
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különbözik ez az eset az eddig említettektől, hogy itt tettlegesség történt, vagyis
megvalósult a nyilvánvaló és közvetlen veszély.

2.3. Németország
2.3.1. Nieland-ügy
Friedrich Nieland 1957-ben kiadott egy harminckilenc oldalas füzetet, mely a
Wieviel Welt (Geld)-Kriege müssen die Völker noch verlieren? címet viselte.87 Többek
között a következő kijelentés szerepelt benne: „A két világháborúért, a harmadik
tervezéséért, valamint hatmillió zsidónak a németek által Hitler alatt történt
lemészárlásáról szóló éktelen hazugságért a nemzetközi zsidóság a felelős.”88
1979-ben úgy nyilatkozott a Legfelső Bíróság, hogy: „[a]ki a zsidók Harmadik
Birodalomban történt megölésének történelmi tényét tagadja, nem hivatkozhat
a véleménynyilvánítás szabadságának garanciájára.”89 Az ügyben ezért magánindítvány miatt állami eljárás indult.
Ez az eset az Auschwitz-hazugság egy példája, melyet Németországban, a
történelemben történtek miatt, szigorúbban büntetnek, mint más államokban.
Súlyosbítja a helyzetet, hogy Nieland kijelentése szerintem minősített Auschwitzhazugság, hisz nem csak pusztán a holokauszt tényét tagadja, hanem rágalmazza
is a zsidóságot azzal, hogy őket teszi felelőssé a holokauszt meglétéért.

2.3.2. David Irving
David Irving 1989-ben egy vele készült interjúban és több előadáson is tagadta
a holokausztot, ezért 2006-ban Ausztriában első fokon három év börtönre
ítélték, majd két évre csökkentették a büntetést.
Deborah Lipstadt a Denying the Holocaust című könyvében azt állította,
hogy David Irving a „legismertebb holokauszt-tagadó”.90 David Irving ezért
1998-ban pert indított Deborah Lipstadt ellen, és arra hivatkozott, hogy ő
csak valós történelmi eseményeket közölt a könyvében. „A per során Irving
azt állította, hogy Hitler 1943-ig semmit sem tudott arról, hogy a nácik ki
akarják irtani a zsidókat. Azt is kijelentette, hogy gázkamrák sosem léteztek,
a zsidók bevagonírozása pedig csak arra szolgált, hogy Kelet-Európában új
életet kezdhessenek. A tárgyaláson újra megerősítette, hogy a holokauszt tényét
nem tagadja, de az áldozatok számát igen.”91 Irving azt is kijelentette, hogy
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„legfeljebb négymillió ember” meghalhatott, de „nem történt szisztematikus
elgázosítás”.92 A bíró elismerte, hogy Irving „roppant alapos levéltári kutatásokat
végzett”, de kimondta, hogy Irving „holokauszt-tagadó, antiszemita, rasszista,
aki neonáci csoportokkal áll kapcsolatban”.93 Irvinget pénzbüntetésre ítélték.
Tehát megállapíthatjuk, hogy Németországban a holokauszttagadást még akkor
is büntetik, ha a nézetünk alapos kutatásokon alapul.

2.4. Emberi Jogok Európai Bírósága
2.4.1. Jersild v. Dánia ügy
Jens Olaf Jersild dán újságíró televíziós interjút készített egy koppenhágai
rasszista csoporttal, melynek tagjai a beszélgetés során a következőket mondták:
„a négerek nem emberek, hanem állatok, ez vonatkozik egyéb olyan idegenekre
is, mint a törökök vagy a jugoszlávok”; „ha egy gorilla képét nézed, úgy néz
ki, mint egy néger, a testfelépítéstől kezdve minden”.94 A három ﬁatal ellen,
akik rasszista kijelentéseket tettek, büntetőeljárás indult.
Az újságírót és a műsor szerkesztőjét Dániában elítélték, de 1994 szeptemberében az Emberi Jogok Európai Bírósága úgy határozott, hogy ez sérti az Európai
Emberi Jogi Egyezmény 10. cikkelyét, mely a véleménynyilvánítás szabadságáról
szól. Az újságíró indoka (melyet elfogadtak a strassburgi bírák) az volt, hogy:
„csak az ilyen megnyilvánulások cenzúrázatlan közvetítésével lehet valós képet
nyújtani egy társadalmi problémáról.”95
Ezek alapján Jersild esete szerintem azért nem minősült gyűlöletbeszédnek,
mert ő csak hitelesen akarta bemutatni a rasszista csoportot, és nem értett
egyet azzal, amit a csoport tagjai mondtak. Ennek ellenére úgy gondolom,
hogy fel kellett volna hívnia rá a nézők ﬁgyelmét, hogy ő elhatárolódik a témától,
és nem ért egyet a kijelentésekkel, és nem lett volna szabad cenzúrázatlanul
leadni a műsort a televízióban.

2.4.2. Robert Faurisson
Franciaországban elítélték Robert Faurissont az emberiség ellen elkövetett bűnök
kétségbe vonásának bűncselekménye miatt, mert állításaiban megkérdőjelezte
a zsidók deportálását és tömeges elpusztításukat.
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A Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmányának 19. cikkelye három feltétel
teljesülése esetén engedi meg a véleménynyilvánítás korlátozását. A feltételek
a következők: a korlátozását törvény írta elő; megengedett volt a korlátozás;
szükséges és arányos volt Faurisson büntetőjogi elmarasztalása a cél eléréséhez.
Ezek alapján az ENSZ Emberi Jogi Bírósága 1996. november 8-án úgy határozott,
hogy Franciaország nem sértette meg a 19. cikkelyt, mely a véleménynyilvánítás
szabadságáról szól, és Faurisson valóban bűncselekményt követett el.
Ebből az esetből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a holokauszttagadás
büntetése még az Emberi Jogok Európai Bírósága szerint is helyénvaló, de szerintem
azt is ﬁgyelembe vették a döntés során, hogy az eset Franciaországban történt,
ahol büntetik a holokauszttagadását.

2.5. Magyarország
2.5.1. Büntető törvénykönyv
2.5.1.1. Franka Tibor
2001 januárjában Franka Tibor egy budakalászi politikai rendezvényen beszédet
mondott, melyet a televízió is közvetített, valamint a Népszabadságban is megjelent. A beszéd így hangzott:
A Magyar Hírlapot, ahol főmunkatárs voltam, 1989-ben megvette
egy úr, Maxwell, akire elég volt ránézni, és az ember zsebében összegyűrődött a zsebkendő. Ezeknek csöpög az orruk, a fülük lejjebb van,
mint az orrcimpájuk és csámpásak. Nagyon meg lehet ismerni. […]
Gondolom, mi magyarok nem ilyenek vagyunk. […] Átmentem a
Magyar Televízióhoz, A Hét és a Híradó főmunkatársával, a Pálfy G.
Istvánnal dolgoztam együtt. Nagyon kemény időszak következett megint,
mert az ilyen gülüszemű Aczélok meg Balók, Betlenek, Wisingerek és
a közéjük keveredett Feledy úgy néztek az emberre, mint a véres hurkára. […] amikor ő még a nagyapja térdkalácsán nézte a focivébét, akkor
én már sokat tettem, hogy a mi fajtánk legyen hatalmon. […] A saját
fajtájától fél Orbán Viktor? Vagy Orbán Viktor nem a saját fajtája?96

Egy magánszemély feljelentést tett a beszéd miatt, de az ügyészség nem rendelt
el nyomozást. Ennek oka az lehetett, hogy 2007 előtt nem szerepelt a Ptk.-ban
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a gyűlöletbeszéd, és ezért egy magánszemély, saját sérelmére hivatkozva, nem
tehetett feljelentést.
Én úgy gondolom, hogy ez a beszéd a „nagy nyilvánosság előtt egy fajt sértő
vagy lealacsonyító kifejezést használ” kategóriába tartozik még akkor is, ha a
népcsoport konkrétan nem hangzott el. Azt a Btk.-ban szereplő bekezdést,
mely ezt a cselekvést bünteti, azonban alkotmányellenesnek minősítették, tehát
nem történt bűncselekmény. Hisz nem uszít gyűlöletre. Ennek ellenére én úgy
gondolom, hogy a médiatörvényt viszont megsértette az a helyi televízió, mely
leadta a beszédet.

2.5.1.2. Bognár László
„2001. július 26-án Bognár László országgyűlési képviselő, a Magyar Igazság
és Élet Pártja (MIÉP) alelnöke sajtótájékoztatón ismertette a MIÉP elnökségének
Fradi-Fotex-nemzetellenes tranzakció című közleményét”.97 „Az állásfoglalás lényege
az, hogy a MIÉP nemzetellenesnek tartja és elítéli, hogy a Fradi labdarúgócsapata a Fotex Rt. tulajdonába kerül.”98 A közlemény így hangzott:
A Fradi, különösen a futballcsapat nemzeti jelkép volt. A Fradi nem
csak a főváros egyik kerületének csapata volt, lett az idők során, hanem
a kisemberek a hazaﬁúi érzéseiket, szociális nyomorúságaikat egy
nemzeti csakazértisben, a csapat mögött felsorakozva élték meg. Azzal,
hogy a sportbelileg ezzel egyenértékű, sőt, sokszor ezt megelőző, de
mindenkor a tehetős pesti zsidó polgársághoz kapcsolt MTK-t most
ugyanez a cég, a Békesi László által, tehát az úgynevezett reformkommunizmus és SZDSZ-liberalizmus által létrehozott és több szálon
tulajdonolt Fotex Rt. birtokolja, a Fradi népe be van csapva. Meg van
semmisítve az a nemzeti érzület, az a kisemberi vonzódás, ami a Fradit
övezte országszerte. Az MTK privatizálta a Fradit. […] Az FTC-t
megszerezte az a mohó, gátlástalan üzletcsoport, amelynek semmi
köze sincs a Ferencvároshoz és a magyarsághoz.99

Az ügyben nem rendeltek el nyomozást, mert magánszemély nem tett feljelentést,
és úgy gondolták, hogy „egy újsághír nem elégséges a nyomozás elrendelésére.”100
„A nyomozás megtagadásának – egy mondatba sűrített indoka az volt, hogy
a sérelmezett kijelentések negatív hangulatkeltésre nem pedig gyűlöletre uszításra
alkalmasak; az idézett kijelentések ugyanis nem lázítanak, nem ingerelnek a
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társadalom más csoportjával szemben aktív, tevőleges, erőszakos cselekedetekre.”101
Halmai Gábor azonban arra hívja fel a ﬁgyelmet, hogy a magyar alkotmány
szerint: „[a] Magyar Köztársaság legfőbb ügyésze és az ügyészség gondoskodik
az állampolgárok jogainak védelméről, valamint az alkotmányos rendet, az
ország biztonságát és függetlenségét sértő vagy veszélyeztető minden cselekmény
következetes üldözéséről.”102 Az Ügyészségi törvény pedig azzal egészíti ki az
alkotmányt, hogy: „Az ügyész kellő időben köteles megtenni a törvényben
meghatározott intézkedéseket, ha a Magyar Köztársaság törvényeit megsértik.”103
Később érkeztek feljelentések, de nem rendeltek el nyomozást, mert „a jelenlegi
Magyarországon hiányzik a közvetlen és nyilvánvaló veszély-helyzet”.104
Véleményem szerint ez az eset a Franka Tibor-ügyhöz hasonló, hisz itt sem
történt gyűlöletre uszítás, csak sértő kifejezést használtak nagy nyilvánosság
előtt.

2.5.1.3. Ifj. Hegedűs Lóránt
A MIÉP Ébresztő című lapjának 2001. évi 3. számában megjelent ifj. Hegedűs
Lóránt Keresztény magyar állam című cikke, melyben a zsidóságot gyalázza, és
sértő kifejezéseket használ. A „zsidó” kifejezés konkrétan nem hangzik el, de
a következő rész egyértelművé teszi, hogy kikről is van szó a cikkben: „Miután
pedig nem lehet minden palesztint kifüstölni nácikat is nemegyszer megszégyenítő fasiszta módszerekkel a Jordán partja mellől”.105 Szerepelt az írásban
azonban egy olyan mondat, mely egyértelműen uszítás. Ez így szólt: „Hát
halld meg magyar az ezredik keresztyén magyar állami év ezer év ősi jussán és
jogfolytonosságán alapul, egyetlen életre vezető üzenetét: REKESZD KI
ŐKET! MERT HA TE NEM TESZED MEG, ŐK TESZIK MEG VELED!”106
A megjelent cikk miatt büntetőeljárást indítottak ifj. Hegedűs Lóránt és
Metes György, az Ébresztő felelős szerkesztője ellen közösség elleni izgatás vádjával.
A bíróság I. fokon a főszerkesztőt 525.000 forint pénzbüntetésre, ifj. Hegedűs
Lórántot pedig egy év hat hónapra, három év felfüggesztettre ítélte. A II. fokú
döntés viszont felmentő ítéletet hozott. Indoklásként többek között a következők
hangzottak el:
„nem a véleménynyilvánítás szabadságával él, hanem gyűlöletre uszít az aki
• erőszakos cselekedetre,
• ilyen magatartás vagy tevékenység kifejtésére hív fel, akkor
• ha a veszély nem csupán feltételezett, hanem a veszélyeztetett jogok
konkrétak, és az erőszakos cselekedet közvetlenül fenyeget.”107
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„Gyűlöletre az uszít, aki másokat aktív, tevékeny gyűlöletre ingerel.”108
„A bűncselekmény (immateriális) veszélyeztető jellegéből következik, hogy
a megvalósulásához nem elegendő csupán a veszély feltételezett volta (absztrakt
veszély). A veszély a sérelem bekövetkezésének reális lehetőségét jelenti, vagyis
olyan helyzet fennállását, amikor a folyamatnak a sérelem bekövetkezése irányába
ható továbbfejlődése lehetőségével számolni kell.”109
A »rekeszd ki őket! mert ha nem teszed meg, ők teszik meg veled«
felhívásból nem következik és nem is következtethető az a vádlotti
szándék, hogy olvasóit hallgatóit erőszakos cselekmények elkövetésére
buzdítja. Az »ők teszik meg veled« mondatrészből az sem következtethető, hogy a cikk írója a zsidóság Galiciából származó részének
erőszakos cselekményeitől tart, ezt kívánná megelőzni. A köztudomásúlag a zsidóság részéről nem fenyegető erőszakos magatartások
híján fel sem merülhet az erőszakos magatartás elhárításának szükségessége, s így ilyen elhárító erőszakos kirekesztésre a II. r. vádlott
még közvetve sem sarkall.110

Ezenkívül két polgár által tett feljelentést azért utasított el a bíróság, mert Hegedűs
cikkének „nincs konkrét sértettje, csak általában gyűlölködik.”111 Itt ismét a
kódolt beszéd jelenik meg, hisz a cikkben nem szerepel a zsidó kifejezés, csak
utal erre a népcsoportra. Például azt írja, hogy „galíciai jöttmentek”.
Úgy gondolom, hogy a II. fokú döntés indoklása lényegében arra próbál
rávilágítani, hogy Magyarországon nincs közvetlen és nyilvánvaló veszély a
zsidósággal kapcsolatban. Ez a megközelítés az amerikai joggyakorlattal egyezik
meg. Ezenkívül Magyarországon nem volt olyan súlyos a zsidóüldözés a történelemben, mint a hitleri Németországban. A német joggyakorlat bizonyára
súlyosabb ítéletet hozott volna ebben az ügyben.

2.5.1.4. Magyar Fórum
A Magyar Fórumban, Csurka István hetilapjában, amely egyébként a MIÉP
pártújsága volt, többször is szerepelt kisebbségeket sértő tartalom. A 2001-ben
megjelent lapokban kilencven írásban szerepelt a zsidóság.112 2009 márciusában pedig a címlapon Surányi György szerepelt egy hatalmas Dávid-csillag
közepén.
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1. kép: Magyar Fórum, XXI. évfolyam, 12. szám (Forrás: http://www.168ora.hu/itthon/david-csillag-suranyi-gyorgy-magyar-forum-feljelentes-elutasitva-40331.html)

2001 szeptemberében a Havi Magyar Fórumban megjelent Király József a
Holokausztállítás, holokauszttagadás című cikke, mely kétségbe vonja a holokauszt tényét, de Magyarországon csak később vezették be a holokauszttagadás
büntethetőségét.113

2.5.1.5. Szabó Albert
1996. október 23-án a Magyar Népjóléti Szövetség demonstrációja keretében
Szabó Albert beszédet mondott, melyben a következők hangzottak el: „takarodjanak
ki a mi országunkból”; „rugdossuk ki őket minden hivatalból”; „meg kell fogni
a grabancukat és sábeszdeklistől, kaftánostól, mindenestől, tórástól ki kell
vágni őket a hatalomból”.114
Szabó Albertet közösség elleni izgatás vádjával három év felfüggesztett
börtönbüntetésre ítélték, mert az indoklás szerint a beszéde „gyűlölet szítására
alkalmas” volt és „a vádlott az eredményt kívánva – egyenes szándékkal – cselekedett”.115
Ebből az esetből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a gyűlöletre uszítás
akkor valósul meg, ha az elkövető nem csak arra szólítja fel az embereket,
hogy „rekeszd ki őket”, mint ifj. Hegedűs Lóránt esetében, hanem részletesen
kifejti, hogy mit tegyenek velük. Például „rugdossuk ki”, „meg kell fogni a
grabancukat” és „ki kell vágni őket”. Ez tehát egy konkrétabb és durvább
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megfogalmazás, mint a „rekeszd ki őket”. A legsúlyosabb érv viszont a közösség
elleni izgatás megállapítására az volt, hogy Szabó Albert azzal a céllal tartotta
ezt a beszédet, hogy az emberek megfogadják a tanácsait. Tehát ténylegesen
uszította az embereket.

2.5.1.6. Jud Süss
2008 júliusában a XIII. kerületi SZDSZ közösség elleni izgatás vádjával ismeretlen tettes ellen tett feljelentést, mert egy angyalföldi társasház pincéjében
többször is levetítették a Jud Süss című náci propaganda ﬁlmet. A ﬁlm levetítéséhez engedély kell, ami az elkövetőknek nem volt. Ismeretlen tettes ellen
indított nyomozást a rendőrség.116
A HVG magazin szerint a ﬁlmet a Gede testvérek jóvoltából vetítették le
mintegy hatvan főnek. A ﬁlm egy zsidó bankár, Joseph Süss kivégzéséről szól,
melyet a nézők meg is tapsoltak.117
Szerintem ez esetben az lehet a probléma, hogy a ﬁlm megnézése növelte
a nézőkben a zsidók iránt táplált ellenséges érzéseiket, tehát gyűlöletkeltésre
alkalmas. Ennek ellenére mindenkinek a saját döntése volt, hogy megnézi-e a
ﬁlmet, és ha nem lett volna ez a nyilvános vetítés, akkor talán máshogyan nézték
volna meg.

Az említett esetekből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy Magyarországon,
ha felmerül a közösség elleni izgatás vádja, előszeretettel használják az amerikai
„nyilvánvaló és közvetlen veszély” fogalmát. Valamint az is kiderült Szabó Albert
esetéből, hogy izgatás akkor történik, ha szándékosan uszítunk „az eredményt
kívánva”.118

2.5.2. Médiatörvény
2.5.2.1. Echo Tv – Kibeszélő
A 2008. február 11-ei Kibeszélő műsor „alkalmas volt arra, hogy a politikusok,
országgyűlési képviselők egy csoportjával, a kormánypárti képviselőkkel, sőt
az érintett politikai oldalon állók összességével szemben gyűlöletet keltsen”.119
A műsorba betelefonáló személy helyeselte a politikusok „lámpavasra szedését”,
„kalasnyikov elé szedését”, és „agyonlövését”, és ígéretet tett, hogy személyesen is
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részt venne a felsorolt tettekben. A műsor ideje alatt a képernyőn nézői SMSek is láthatóak voltak, melyek „lázongó, indulatos hangvétellel szólítanak fel a
támadott személyek erőszakos eltávolítására”.120
Az Országos Rádió és Televízió Testület álláspontja szerint az Echo Tv Kibeszélő
című műsora megsértette az 1996. évi I. törvény a rádiózásról és a televíziózásról
3. § (2) bekezdését. Az indoklásban az szerepelt súlyosbító körülményként, hogy
„a műsorvezető nem állította meg a gyűlölködés kifejtésében a heves indulatoktól
vezérelt hozzászólót, és a későbbiek során sem enyhítette az elhangzottak gyűlöletkeltő hatását. A műsorvezető […] által használt szavak, hangsúlyozás és arcjáték
mind azt az érzetet erősíthette a nézőkben, hogy lelkiismerete szerint egyetért
a betelefonálóval”.121 Az ORTT felhívta a műsorszolgáltatót a sérelmezett magatartás megszüntetésére.
Tehát megállapíthatjuk, hogy az Rttv. 3. §-ának megsértésére elrendelt vizsgálatok
során nagyon fontos szempont, hogy a műsorvezető hogyan viszonyul az elhangzott sértő tartalomhoz.

2.5.2.2. Echo Tv – A nép hangja
Az Echo Tv 2008. február 14-ei A nép hangja című műsorában Kubínyi Tamás
műsorvezető kijelentette, hogy: „akik ’56-ban akasztottak, az a baloldal”. Ezzel
a kijelentéssel a 866/2008. ORTT határozat szerint megsértette az Rttv. 3. § (2)
bekezdését. Az indoklásban az szerepelt, hogy: „[a] műsorvezető hangsúlyozásából egyértelműen kitűnt, hogy ezzel kapcsolatos ellenvéleményt nem fogad
el, mint ahogy a műsor vendégei részéről ellenvélemény nem is hangzott el, sőt
a műsorvezető megerősítő kérdésére helyeseltek.”122 „A konkrét esetben azonban
nem álláspont ütköztetés történt, hanem a műsorvezető – kérdésnek álcázva
ugyan – sarkosan leegyszerűsítő, baloldali érzelmű embereket sértő álláspontot
fogalmazott meg.”123
Tehát ebben az esetben is a műsorvezető magatartása volt az, mely súlyosbította a sértő kifejezést.

2.5.2.3. Echo Tv – Mélymagyar
2008. július 1-jén az Echo Tv-n sugárzott Mélymagyar című műsor az 1949/2008.
ORTT határozat szerint megsértette az Rttv. 3. § (2) bekezdést. Az ORTT sajtóközleményéből megtudhatjuk, hogy „a műsorvezető szavai összességében úgy
voltak értelmezhetők, hogy a cigányok agresszív, szapora, italozó és bűnöző
életmódot folytató csoport, melynek legális jövedelemforrása a szociális segély.
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Megszólalásai a többség és a kisebbség konﬂiktusát a romák »terrorizáló, antiszociális, elviselhetetlen, mindent ellopó« viselkedésére vezette vissza, amely
jogosan váltja ki a többségi társadalom haragját. A műsorvezető ezek után a
problémák erőszakos megoldását vizionálta.”124 A műsorszolgáltatót 100.000
forint megﬁzetésére büntették.
Én úgy gondolom, hogy ez az eset az Rttv. 3. § (3) bekezdését is megsértette,
mely tiltja a kisebbségek „faji szempontokon alapuló bemutatását”, hisz ebben
a műsorban egyértelműen a roma népességet faji alapon mutatta be.

2.5.2.4. Echo Tv – Világpanoráma
Az Echo Tv-n 2010. január 4-én sugárzott Világpanoráma című műsor megsértette
az Rttv. 3. § (2) bekezdését, ezért százhúsz percre felfüggesztették a műsoridőt.
A műsorban Szaniszló Ferenc „a klasszikus antiszemita toposzokat és összeesküvéselméleteket eleveníti fel”.125
A 2011. február 11-ei Világpanorámában pedig Szaniszló Ferenc a romákra
tett sértő megjegyzéseket. Kijelentette, hogy Magyarországon „cigányterrorizmus”
folyik, a „valójában munkanélküli, ingyenélő emberszabású elveszíti emberségét,
ember arcát”, majd kijelentette, hogy „a végén valakinek, valakiknek innen menniük
kell”. A műsorvezető szerint a „cigányságnak meg kell szabadulnia a liberálisok
által táplált bűnös hajlamaitól”.126
A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda (NEKI) szerint Szaniszló
Ferenc „kijelentései, az egész műsor hangvétele, tartalma és képi világa alkalmas
volt a hazai roma kisebbség megsértésére, kirekesztésére, a velük szemben a
társadalomban élő gyűlölet és indulatok fokozására.”127 A NEKI az utóbbi
időben uralkodó társadalmi feszültségekre hivatkozott – „ahol az utóbbi időben sorozatosan történtek és történnek gyűlölet motiválta, rasszista indíttatású
bűncselekmények”128 –, valamint a média befolyásoló erejére.
2011 márciusában a NEKI a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz
(NMHH) fordult, hogy vizsgálják ki az ügyet. A NMHH Médiatanácsa a
2011. április 6-ai ülésen tárgyalta az ügyet.
Véleményem szerint a 2011. február 11-ei Világpanoráma egyértelműen
megsértette az 1996. évi I. törvény a rádiózásról és a televíziózásról 3. § (2) és (3)
bekezdését. Ez a paragrafus azonban a 2011-es évre hatályát vesztette, ezért
kérdéses, hogy hogyan dönt a NMHH az esettel kapcsolatban. Én úgy gondolom,
hogy súlyos büntetést fognak kiszabni a műsorszolgáltatóra.
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2.5.2.5. Vasárnapi Újság
Az ORTT 2001. június 13-ai határozata kimondja, hogy a Kossuth rádió Vasárnapi
Újság című műsora „rendszeres jelleggel és súlyosan sérti” többek között az Rttv.
3. § (2) és (3) bekezdését is, ezért írásbeli ﬁgyelmeztetésben részesült és felhívták
a műsorszolgáltatót, hogy szüntesse meg a jogsértést.129 Az indoklás szerint „a
műsor egészének hangvétele, szellemisége az, amely sérti a médiatörvényt.”130
A rádió több műsorában is gyakran hangzanak el a zsidósággal, a romákkal és
más csoportokkal kapcsolatos kifejezések, melyek gyűlöletkeltésre alkalmasak.131
Az eseteket súlyosbítja, hogy a műsorvezetők véleményét tükrözték az elhangzottak.

2.5.2.6. Sláger Rádió – Bumeráng: „Biciklis felvonulás”
A Sláger Rádióban 2005. szeptember 20-án leadott Bumeráng című műsorban
az Autómentes Világnap kapcsán megrendezett biciklis felvonulás volt a téma.
A műsorvezetők hallgatói üzeneteket olvastak fel, melyek sértőek voltak a biciklisekre nézve. Ilyen és ehhez hasonló üzenetek hangzottak el a műsorban:
„Csütörtökön teletankolom a tuning Zsigulimat, és reggeltől estig körbe-körbe
járkálok a Felvonulási téren, szíjátok a gázomat, vazze!”132 Egy másik üzenet
pedig így hangzott: „Nem keresek sokat, de a 12 liter fogyasztású autómat
hétezres fordulaton fogom a kordonon átküldeni.”133 Ezenkívül a műsorvezetők is hangot adtak hasonló véleményüknek, és a biciklisek bántalmazására is
történt felszólítás: „Pofozzuk meg a bicikliseket!”, „Benzinbe az agyukat,
hadd élvezzék a luxust!”.134 Az ORTT 187/2006. (II.1.) számú határozata tartalmaz egy táblázatot az elhangzott kijelentésekkel kapcsolatban.
kezdési
idő

beszélő

„negatív” megnyilvánulások

címzett

8:16:10

műsorvezető I.

„Hogy lehet valaki ilyen
barom állat!”

a rendezvény
szervezői

8:17:36

hallgatói üzenet

„Hülyék vagytok?” (lapcím
idézet)

városatyák

8:20:24

műsorvezető I.

„Pofozzuk meg a bicikliseket!”

kerékpárosok

műsorvezető I.

„Fognék egy ilyen biciklistát, beraknám a garázsomba
az autómmal együtt, és
elindítanám a motort.”

biciklisek

8:21:59
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kezdési
idő

beszélő

„negatív” megnyilvánulások

címzett

8:36:46

egy napilap címoldala

„Én az Andrássy úton lakom
25 éve, de tele van a tököm,
hogy az összes rendezvényt
itt kell szervezni: Autómentes nap, buzik, parádé,
tüntetések, bringás vonulás
stb.”

a rendezvény
szervezői

8:39:15

műsorvezető II.

„A biciklisták most már
ezerfelé gátolnak.”

biciklisek

8:40:10

hallgatói üzenet

„Ezt tutira valami köcsög
városházi honatya találta
ki…”

városházi kerékpáros
képviselők

8:40:28

hallgatói üzenet

„Most mentem végig a
biciklis úton hat tonnával, és
a …va anyátok!”

biciklisek

8:40:40

műsorvezető I.

„Benzinbe az agyukat, hadd
élvezzék a luxust!”

Levegő Munkacsoport

hallgatói üzenet

„Csütörtökön teletankolom
a tuning Zsigulimat, és
reggeltől estig körbe-körbe
járkálok a Felvonulási téren,
szíjátok a gázomat, vazze!”

kerékpárosok,
résztvevők

8:42:59

hallgatói üzenet

„Biciklisek ellen legjobb
a dobermann, az enyém
mindig kinézett a letekert
ablakon és hangosan a
bringás nyakába lehelt.”

biciklisek

8:43:36

műsorvezető I.

„Ki az, aki ennek örül,
maximum az a néhány hülye
biciklis.”

biciklisek

hallgatói üzenet

„Nem keresek sokat, de a
12 liter fogyasztású autómat
hétezres fordulaton fogom a
kordonon átküldeni.”

biciklisek

műsorvezető III.

„Aki ilyesmivel foglalkozik
(ti. környezetvédelem), most
tényleg nem akarok csúnyát
mondani, de ezek általában
elég sebesült és eléggé perifériára szorult emberek.”

környezetvédők
általában

8:41:17

9:03:14

9:03:53
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A műsorvezetők megnyilvánulásai durvábbak és sértőbbek voltak a hallgatói
üzeneteknél, és szerintem főként ennek köszönhető, hogy az Országos Rádió és
Televízió Testület tíz perces felfüggesztéssel büntette a Sláger Rádiót, mert
megsértette az Rttv. 3. § (3) bekezdését.
A Sláger Rádió a bírósághoz fordult, és az I. fokú bíróság hatályon kívül
helyezte az ORTT határozatát. Az indoklásban az szerepelt, hogy: „a biciklisek
nem alkothatnak kisebbséget, mert nincs az adott embercsoportot összetartó és rá
jellemző […] emberi vagy alapjog, és nem a közös történelmi hagyomány, a nyelvi,
ideológiai hagyományok, avagy hitbéli meggyőződés alakította »kisebbségi«
csoporttá őket.”135 „Az ORTT az I. fokú ítélet ellen fellebbezést nyújtott be. A
fellebbezésében előadta, hogy az alapjogi rendelkezéseket megvizsgálva az Rttv.
3. § (2) és (3) bekezdése nem határozza meg, hogy a kisebbség milyen fajta kisebbség – hanem általában véve védelemben részesíti az adott helyzetben adott
relációban kisebbségbe kerülő embercsoportokat (nemzeti, etnikai, nyelvi és más
kisebbségek). A biciklisek, környezetvédők nem általában véve számítanak kisebbségnek, hanem azon az adott napon (Autómentes Világnapon előre bejelentett
biciklis felvonuláson) adott esemény kapcsán, mint sajátos azonosságtudattal
rendelkező közösség, a többséghez viszonyítva tekinthetők kisebbségnek.”136
A II. fokú bíróság helyt adott az ORTT határozatának, és döntését azzal
indokolta, hogy: „a kisebbség, mint fogalom, valamilyen rendező elv szerint
csoportba tömörülő emberek összessége és ilyen értelemben kisebbségnek számítanak például adott esetben a vadászok, horgászok mint sporttársak is, így
a perbeli esetben a környezetvédő biciklisták is.”137

2.5.2.7. Pannon rádió: Zsinórmérték, vallási lélekébresztő
A Pannon rádió 2001. szeptember 4-én leadott Zsinórmérték, vallási lélekébresztő
című műsorában elhangzott ifj. Hegedűs Lóránt beszéde, amely ugyanazt tartalmazta, amely az Ébresztő című lapban is megjelent. A Pannon rádió ezzel
megsértette az Rttv. 3. § (2) és (3) bekezdését, és 1.000.000 forint megﬁzetése,
és a sérelmezett magatartás megszüntetése volt a büntetése.

2.5.2.8. Fókusz Plusz
2009. október 17-én az RTL Klub koraszülöttekről szóló Fókusz Plusz című
műsora ellen többen is nyújtottak be panaszt az ORTT Panaszbizottságához,
mert szerintük a „műsorszám összességében azt sugallta, hogy a koraszülötteknek
nincs esélyük a teljes életre, kizárólag terhet jelentenek a családjuknak és a társadalomnak, mentésük elvesztegetett energia és felesleges egészségügyi kiadás.”138
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Az ORTT Monitoring Osztálya szerint sérült az Rttv. 3. § (2) bekezdése, mert
az alkotmány is kimondja, hogy „minden embernek veleszületett joga van az
élethez és az emberi méltósághoz”, és a 64/1991. (XII. 17.) AB határozat pedig
hozzáteszi, hogy a méltóság „minden emberre nézve egyenlő”. „Az összeállítás
ezzel szemben egy olyan szemléletet helyezett előtérbe, amely az életek értéke
között elsősorban gazdasági alapon differenciál.”139 Az ORTT Jogi Osztálya
ezzel szemben úgy határozott, hogy nem sérült a 3. § (2) bekezdése, mert „azzal
a Testület olyan témának minősítené a koraszülöttek életben tartásának kérdéskörét, amiről műsorszolgáltatásban nem lehet beszélni.”140
Szalai Annamária nem értett egyet a döntéssel, mert szerinte nem a téma
sértette meg a médiatörvényt, hanem az, ahogyan a témát feldolgozták. Az
ORTT elfogadta a Jogi Osztály álláspontját, és nem indított eljárást, de Szalai
Annamária különvéleményében kifejtette, hogy: „[e]gy riport, amely végkövetkeztetéseiben az emberi életek gazdasági alapon történő megkülönböztetése
mellett foglal állást egy demokratikus jogrendszerben szükségképpen elítélendő”.141
Én úgy gondolom, hogy ha a Sláger Rádió ügyében a biciklistákat elfogadták
kisebbségnek, akkor ez esetben a koraszülötteket is lehet kisebbségnek nevezni,
és így szerintem a műsorszolgáltató megsértette a médiatörvényt.

2.5.2.9. Szigorúan ellenőrzött mondatok
2008. május 3-án az Echo Tv Szigorúan ellenőrzött mondatok című műsora miatt
vizsgálatot indított az ORTT, de végül úgy határoztak, hogy nem sértette
meg az Rttv. 3. § (2) bekezdését.
Az indokolás szerint ez a műsor egy „társadalomkritikai, médiakritikai
performance” volt, melynek célja a „gyűlöletbeszéd, bűnbakképzés retorikai
sémáinak felvonultatása” volt, és hiányzott a „gyűlöletkeltés szándéka”. Ugyanakkor nem volt „elégséges a műsor elején megjelenő ﬁgyelmeztetés”, és a
„megtévesztő környezet (végén főcím, stáblista utáni közlések, aktuális hírek a képernyő alsó részében, Echo tv műsorkörnyezete)” is problémát jelenthet a nézők
számára.142
Ez az eset az eddig tárgyalt esetek ellenpontja, melyből kiderül, hogy egy
kritikai performance-ban, vagyis egy paródiában elhangzó sértő tartalom nagyobb
védelmet élvez a médiatörvénnyel szemben. Úgy gondolom azért, mert egyfajta
művészi munkának tekinthető.
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2.5.2.10. TV2 – Bazi nagy roma lagzi
2003. március 30-án a TV2-n leadott Bazi nagy roma lagzi című műsor megsértette az Rttv. 3. § (3) bekezdését, ezért az ORTT harminc perc felfüggesztéssel
büntette meg a csatornát.
A Romaversitas szerint a műsor „szexuálisan túlfűtött, erkölcstelen, dologtalan,
bűnöző, nem tanuló, a gyermeküket nem iskoláztató emberekként ábrázolja a
romákat”.143 A műsorban többek között a következők hangzottak el: „szaporák vagyunk, mint a macskák tavasszal”; „gépkocsifeltörésre most ne legyen gondjuk”.144
A TV2 bocsánatot kért a leadott műsor miatt, de úgy gondolják, hogy „tévedés
a kifogásolt műsort a romák egészére érteni, mert az egy ﬁktív roma család
esküvői készülődését mutatta be.” Ezenkívül úgy gondolják, hogy a műsor paródiának tekinthető, hisz a roma származású Gáspár Győző is szerepelt benne,
ezért „ki gondolná, hogy az általa megformált személy valós?”145
Az Irigy Hónaljmirigy együttes tagjai azt nyilatkozták, hogy „a Bazi nagy
roma lagzi is ugyanolyan ártatlan mókának indult, mint az összes többi”. Azt
is elmondták, hogy miután elkészült a műsor, nagyon tetszett nekik, „és mivel
alapvetően semmi bajunk sincs a cigányokkal, nem is gondoltuk, hogy baj lesz
belőle.”146 Poich Lóránd, a TV2 programigazgatója azt nyilatkozta, hogy a műsor
alkotóit és az együttes tagjait „mentesnek tartja az előítéletektől, és szerinte nem
rossz szándék vezette őket.”147
Az országgyűlés Emberi Jogi, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottsága szerint
„[a] műsor nem csupán hamis színben tünteti fel az e népcsoporthoz tartozókat,
hanem alkalmas ellenük gyűlölet, indulatok keltésére, továbbá hátráltatja a cigányok egyenjogúvá válását, társadalmi integrációját is. A műsor sérti az emberi
méltósághoz fűződő jogokat, sérti a roma közösség önérzetét.”148
Szerintem ez az eset hasonlít a Szigorúan ellenőrzött mondatok című műsorhoz,
amely szintén paródia, de az ORTT mégis úgy döntött, hogy nem szegte meg
az Rttv.-t. Azt is ﬁgyelembe kell venni, hogy az Irigy Hónaljmirigy már számos
személyt és kisebbséget parodizált: a legtöbb televízió-műsort a műsorvezetőkkel
együtt, a celebeket, az iskolásokat, a katonákat, a Sziget Fesztivált, a bortermelőket, az orvosokat, a taxisokat, az időseket, a rendőröket. Szóval csak annyi a
különbség a romákról és például az idősekről készült paródia között, hogy a romák
a sértegetéseknek többször célpontjává váló kisebbség. A Bumeráng biciklis felvonulásos esetében a bicikliseket is kisebbségnek tekintették, tehát az előbbiekben
felsorolt – az Irigy Hónaljmirigy által parodizált – csoportok nagy része is kisebbségnek számít. Szerintem azonban gyűlölet és indulatok keltésére nem alkalmas,
mert a nézők el tudják dönteni, hogy igazak-e az általuk ismert romákra a
ﬁlmben látottak.
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2.5.2.11. Tilos Rádió
2003. december 24-én a Tilos Rádió egyik műsorvezetője, Bajtai Zoltán azt
mondta, hogy „Kiirtanám az összes keresztényt!”. A műsorvezetőt elbocsátották,
a műsor készítőit pedig felfüggesztették.
Csabai Gábor, a Tilos Rádió kuratóriumának elnöke elismerte, hogy hibáztak
és kijelentette, hogy vállalják a következményeket, hisz egy korábbi nyilatkozatából kiderül, hogy a rádió egyik alapelve a gyűlölködés elleni küzdelem.
Az ORTT a médiatörvényből vett két paragrafussal indokolta döntését: „a
műsorszolgáltatás nem irányulhat semmilyen kisebbség, sem bármely többség
nyílt vagy burkolt megsértésére, kirekesztésére, annak faji szempontokon alapuló
bemutatására, elítélésére”,149 továbbá nem sugározhatják „azt a műsorszámot,
amely alkalmas a kiskorúak ﬁzikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének súlyosan
kedvezőtlen befolyásolására, különösen azáltal, hogy pornográﬁát vagy szélsőséges,
illetve indokolatlan erőszakot tartalmaz”.150 Az ORTT 2004. január 21-én határozatában harminc napra felfüggesztette a Tilos Rádiót, valamint fél évre
eltiltotta a testület pályázataira való jelentkezés lehetőségétől. Továbbá ha még egy
szabálysértést követ el, megvonják tőle a frekvenciát.
Ezzel az esettel egy időben volt épp kérdéses, hogy az alkotmánybíróság
alkotmányosnak nyilvánítja-e az új kísérletet a gyűlöletbeszéd törvényre, amelyet
az országgyűlés már megszavazott.151
A rádióban elhangzott mondat sérti a keresztény embereket, de mivel nem
a hallgatókat bujtotta arra, hogy öljék meg a keresztényeket, a büntető tövénykönyv szerint nem számítana ez az eset gyűlöletbeszédnek. A médiatörvényt
viszont súlyosan sérti, hisz a műsorvezető szájából hangzott el a kijelentés, és
karácsonykor, egy keresztény ünnepen.

2.5.3. A magyar gyűlöletbeszéd-vita a leírt esetek alapján
Az ebben a részben leírt magyar esetek alapján azt mondhatjuk, hogy a magyar
joggyakorlat a liberálisok nézete alapján működik, hisz csak nyilvánvaló és
közvetlen veszély esetén korlátozzák a szólásszabadságot.
A kódolt beszéd problémáját pedig, mint azt ifj. Hegedűs Lóránt esetében
láthattuk, ﬁgyelembe veszi a bíróság, hisz két polgár feljelentését azért utasították
el, mert a cikknek „nincs konkrét sértettje, csak általában gyűlölködik.”152
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2.6. Összegzés
Ezeknek az eseteknek a tárgyalása megerősítette az első részben leírtakat, ám
arra is rávilágított, hogy gyűlöletbeszéd esetén milyen jogok állnak szemben
egymással. A véleménynyilvánítás szabadsága mint jog, leggyakrabban az emberi méltósághoz való joggal ütközik.
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3.1. Bevezetés
Ebben a részben Magyarországon a közelmúltban történt esetekről szeretnék
részletesebben írni, melyek főként a Jobbik Magyarországért Mozgalommal és
a Magyar Gárdával kapcsolatosak. Ezeket a problémákat fontos tárgyalni, hisz mint
ahogy Halmai Gábor is megjegyzi, 2006 óta Magyarországon feszült társadalmi
helyzet uralkodik. Ezenkívül a magyar jogszabályban beállt vátoztatásokat is
meg kell említeni, pontosabban az új médiatörvény és a holokauszttagadást büntető törvény bevezetését.

3.2. Jobbik Magyarországért Mozgalom
A gyűlöletbeszéd és a közösség elleni izgatás gyakran felmerül a Jobbik Magyarországért Mozgalom kapcsán. Fórumaikon, ünnepségeiken, kampányﬁlmjeikben
pedig gyakran hangzanak el olyan mondatok, melyek gyűlöletbeszédnek minősíthetőek, de ugyanakkor a szabad véleménynyilvánításba még beletartoznak.

3.2.1. Filó András
2010. március 22-én a Szentendrei Városi Ügyészségen egy magánszemély feljelentést tett Filó András, a Jobbik szentendrei elnöke ellen közösség elleni izgatás
vádjával. A feljelentés szerint a kirakatban „több, a zsidóságot sértő cikk és karikatúra”, valamint „az 1930-as éveket idéző szövegek” voltak láthatóak.153
Többek között a következő feliratok voltak ott olvashatóak: „a zsidó fegyvere
a pénz, ne adj fegyvert a kezébe”; a rabbikról pedig azt írták, hogy „ezeket
akarjátok a Parlamentbe?”154 A képek között egy olyan fotó is szerepelt, mely
Orbán Viktor és Köves Slomó rabbi találkozását örökítette meg.
A feljelentő szerint a képeket és szövegeket Filó András tette ki a kirakatba.
A Jobbik sülysápi szervezete viszont a következőket írta honlapján: „A Jobbik
iroda ablakában egyébként összesen egy karikatúra volt, a többi mind olyan
fénykép, melyek az újságos standokon kapható heti- vagy éppen havilapokból
lettek kifénymásolva, tehát valódi eseményeket örökítettek meg.”155
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2. kép: a Jobbik Magyarországért Mozgalom szentendrei választási irodájának kirakata
(Forrás: http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=345037)

Filó András a bíróságon azt nyilatkozta, hogy „csak tényállítások voltak kitéve
a szentendrei Jobbik irodájának kirakatába, és hogy kinek mi a sértő, azt én
nem tudom lemérni”.156 Filó András ezenkívül azt mondta a bíróságon, hogy
nem ő tette ki a képeket, hanem a párt aktivistái. A rendőrség nem állapított
meg bűncselekményt, ezért elutasította a feljelentést.
Az eset kapcsán Filó András keresetet indított a Népszava ellen, mert antiszemitának nevezte őt. 2010 novemberében első fokon a Népszava nyerte a pert
a Fővárosi Bíróságon.
Szerintem ez az eset nem szegte meg a Btk. 269. § (1) bekezdését, hisz nem
uszít gyűlöletre, csak nagy nyilvánosság előtt sértő kifejezést használ, de ez
nem bűncselekmény, mert már nem szerepel a Btk.-ban.

3.2.2. Kampányﬁlm
Az MTV és a Magyar Rádió nem adta le a Jobbik Magyarországért Mozgalom
kampányﬁlmjét a 2010. októberi önkormányzati választások időszakában, mert
elhangzik benne a „cigánybűnözés” szó. Az MTV az indoklásban az Rttv. 3. § (3)
bekezdésére hivatkozott, miszerint: „A műsorszolgáltatás nem irányulhat semmilyen
kisebbség, sem bármely többség nyílt vagy burkolt megsértésére, kirekesztésére, annak faji szempontokon alapuló bemutatására, elítélésére.”157
A Jobbik erre azt nyilatkozta, hogy „nem etnikai értelemben, hanem kriminológiai fogalomként” használták ezt a kifejezést,158 és az Országos Választási
Bizottsághoz fordult, mely formai hiba miatt (Vona Gábor székhelye nem szerepelt
rajta) elutasította a panaszt. Másodjára viszont megállapították, hogy jogsértő
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volt az MTV és a Magyar Rádió magatartása, mert „megsértette a jelölőszervezetek közötti esélyegyenlőség és a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás
választási alapelvét”,159 és a véleménynyilvánítás jogára és a 30/1992. (V.29.)
AB határozatra (a második bekezdés megsemmisítése) hivatkoztak.
A bizottság úgy határozott, hogy „a Jobbik ﬁlmje nem jelent közvetlen veszélyt
a társadalomra”.160 A médiatörvény 12. § (2) bekezdése pedig kimondja, hogy: „A
műsorszolgáltató a közérdekű közlemény, a jótékonysági felhívás és a politikai
hirdetés tartalmáért e törvény szerint felelősséggel nem tartozik.”161 Az OVB végül
úgy döntött, hogy „a Jobbik hirdetése nem valósít meg bűncselekményt, amely
alapján – a véleménynyilvánítás jogát korlátozva – megtagadhatták a közlését.”162
A Magyar Helsinki Bizottság viszont úgy gondolja, hogy a közmédiumok
helyesen döntöttek, mert a „»cigánybűnözés« kifejezés több százezer ember
méltóságát sérti, és alkalmas a gyűlöletkeltésre.”163 A bizottság szerint „a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény szerint az OVB egyik kiemelt feladata
a választás törvényes rendjének biztosítása”, és „az OVB nem jogosult egy jogszabály, jelen esetben a médiatörvény alkotmányossága tekintetében dönteni,
illetve azt félretenni, ha alkotmányosságával kapcsolatban kétségei vannak.”164
Ebben az esetben a médiatörvény, az emberi méltóság és a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény áll szemben egymással. Szerintem megﬁgyelhető,
hogy minden érintett fél a saját törvényeit veszi jobban ﬁgyelembe. Például az
OVB a választási eljárásról szóló törvényt próbálja betartani, a műsorszolgáltató
a médiatörvényt, a Magyar Helsinki Bizottság pedig az emberi méltóság javára
dönt. Nekem az a véleményem, hogy az OVB-nak igaza van abban, hogy a
„cigánybűnözés” szó nem uszít gyűlöletre, tehát nem sérti a Btk.-t, és mivel a médiatörvény nem vonhatja felelősségre a műsorszolgáltatót a leadott politikai hirdetés
tartalmáért, ezért a televízió és a rádió leadhatta volna a hirdetést.
Mivel a Jobbik kampányának fontos része a „cigánybűnözés”, ezért szerintem
érthető, hogy szerepelt a kampányﬁlmben, hisz minden párt próbálja összefoglalni a programját ebben a rövid ﬁlmben.
Tehát a Btk.-t nem sértette meg a kampányﬁlm, de a médiatörvényt igen,
ami viszont kampányﬁlmekre nem vonatkozik, mert akkor minden ﬁlmre érvényesnek kellene lennie. Azt viszont ﬁgyelembe kell venni, hogy az MTV és
a Magyar Rádió közszolgálati médium, vagyis a lakosság nagy részéhez eljut.
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3.2.3. Külföldi vélemények a Jobbikról
Az Európa Tanács kisebbségügyi biztosa, Thomas Hammarberg szerint „a Jobbik
retorikája elfogadhatatlan”, és úgy gondolja, hogy: „[r]endkívül fontos, hogy
minden vezető politikus felismerje a határt a szabad véleménynyilvánítás, illetve
a gyűlöletre uszítás között.” Még azt is elmondta, hogy „a választási kampányból
közösen kéne kizárnia a gyűlöletbeszédet a magyar pártoknak.”165
A francia Libération lap szerint „a magyarországi romák helyzete nem roszszabb, mint Szlovákiában vagy Romániában, de a gyűlöletbeszéd fellángolásával
kitűnik Magyarország”, és emlékeztette olvasóit, hogy 2008 augusztusában
„az Európa Tanács elítélte a romák elleni magyarországi beszédmódot”, mely
szerintük „ahhoz hasonlatos, amit az 1930-as és 1940-es években a fasiszták és a
nácik használtak”.166 A Libération a Jobbikról pedig a következőket írta: „Magyarországra emellett a cigányok genetikailag meghatározott bűnözői hajlamára utaló cigánybűnözés fogalmát megalkotó szélsőjobboldali Jobbik térnyerése
is jellemző […]. A Jobbik létrehozta a félkatonai Magyar Gárdát is, amely a kisebb falvakban egyre nagyobb népszerűségnek örvend a »magyarok megnyugtatására« szervezett felvonulásaival.”167
„Jeney Orsolya elmondta, hogy az Amnesty International magyarországi
jelentésében a rasszizmus a legbővebb címszó, illetve aggodalomra ad okot az
is, hogy egy szélsőjobboldali, romaellenes és egyre inkább antiszemita párt három
széket is kapott az Európai Parlamentben. Pozitívumként megemlíti azt is,
hogy Magyarország az elsők között fogadott be guantánamói foglyot, illetve
azt is, hogy nyolc év pereskedés után egy kényszersterilizált roma nő megkapta
a kártérítését.”168
Tehát láthatjuk, hogy a Jobbikról elég negatív vélemény alakult ki külföldön, melynek oka a pártnak a romákkal szemben tanúsított magatartása.

3.3. Új médiatörvény
Az új médiatörvényt, mely 2011. január 1-jén lépett hatályba, sok kritika érte
mind a magyar politikusok és érintettek részéről, mind más országok politikusai részéről. Ennek oka többek között a szólásszabadság szokatlanul szigorú
korlátozása. Például François Baroin, a francia kormány szóvivője „összeráncolt
szemöldökkel szólította fel hazánkat a szólásszabadság tiszteletben tartására,
a sajtó feletti állami kontroll veszélyeire.”169
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Ezenkívül az internetre is kiterjesztették a médiatörvényt, csak az a kérdés,
hogy hogyan fogják felügyelni a világhálón megjelenő tartalmakat. A gyűlöletbeszéd szempontjából viszont a legfontosabb változás az, hogy az új médiatörvény
hatályon kívül helyezte az Rttv. 3. §-át. Az új médiatörvényben a 24. §-ban jelenik
meg az emberi méltóság és a kisebbségek védelme:
„(1) A médiaszolgáltatásban közzétett kereskedelmi közlemény
a) nem sértheti az emberi méltóságot,
b) nem tartalmazhat és nem támogathat a nemen, faji vagy etnikai
származáson, nemzetiségen, valláson vagy világnézeti meggyőződésen, ﬁzikai
vagy szellemi fogyatkozáson, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló
hátrányos megkülönböztetést.”170
Az új médiatörvény szerint „bármilyen többség vagy kisebbség megsértése,
vagy »burkolt megsértése« esetén elmarasztalható a sajtótermék.”171
Halmai Gábor a következőket mondta az új médiatörvényről: „a médiatörvény
gumiparagrafusokkal próbál szabályozni. […] valakik, valamilyen indokkal
büntethetnek majd valakiket, de hogy pontosan mivel az majd akkor dől el,
ha kiszúrtuk ki is a bűnös”. „Szerinte eddig is minden olyan szankció rendelkezésre állt a polgári törvénykönyv alapján, amellyel például a gyűlöletbeszéd
kiszűrhető. Az már más kérdés, hogy nem nagyon alkalmazták ezeket a törvényeket. Az új médiatörvény azonban semmit sem határoz meg pontosan,
így a médiahatóság az alapján büntethet majd, ami alapján csak akar, és azt,
akit csak akar.”172
Az új médiatörvény, a szólásszabadság szigorúbb korlátozása miatt, hatással lesz a médiában megjelenő gyűlöletbeszédre is, mely valószínűleg a szigorúbb büntetésekben fog megnyilvánulni. Az említett esetek közül a 2011. február
11-ei Világpanoráma című műsor esetén már az új médiatörvény értelmében
szabják majd ki a büntetést.

3.4. A nemzeti szocialista és a kommunista rendszerek
bűneinek tagadása
2010. március 10-én Sólyom László aláírta a holokauszttagadást büntető Btk.módosítást, mely így szól:
„269/C. § Aki nagy nyilvánosság előtt a holokauszt áldozatának méltóságát
azáltal sérti, hogy a holokauszt tényét tagadja, kétségbe vonja, vagy jelentéktelen
színben tünteti fel, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő.”173
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A Fidesz azonban kormányra kerülése után a kommunista bűnök tagadásával
egészítette ki a módosítást, így jelenleg a Btk.-ban, 2010. július 23. óta, a következő szöveg szerepel:
„269/C. § Aki nagy nyilvánosság előtt a nemzetiszocialista és kommunista
rendszerek által elkövetett népirtás és más, emberiség elleni cselekmények tényét
tagadja, kétségbe vonja, vagy jelentéktelen színben tünteti fel, bűntettet követ
el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”174
Fleck Zoltán a következőket mondta a Btk-módosításról: „Nem tartom helyesnek,
hogy Magyarországon a kommunista diktatúra bűneinek tagadásával egészítették
ki a rendelkezést, e logika alapján azonban egyértelműen büntethető lenne
például az a hazug állítás, amely szerint az ÁVH senkit sem gyilkolt meg 1956
októberében.”175 Koltay András sem tartja helyesnek az új törvényt, mert úgy
gondolja, hogy „[ú]j büntető törvénykönyvbeli tényállást akkor kell kreálni,
ha arra valós társadalmi szükséglet mutatkozik. Ezúttal álláspontom szerint
ez a szükség hiányzik. A szűk holokauszt-tagadó kisebbség nem veszélyezteti
a demokráciát”.176
Tóth Gábor Attila viszont arra hívja fel a ﬁgyelmet, hogy a holokauszt dicsőítését nem tiltja a törvény, pedig mások szerint azt is tiltani kellene. Ugyanis
„[a] liberálisok szerint mindegy, hogy a nézők pozitív vagy negatív értelemben
holokausztoztak, gázkamráztak vagy hitlereztek. A lényeg, hogy a felheccelt
tömeg közvetlenül veszélyezteti a törvényes rendet és a személyi biztonságot.”177
Egyetértek azzal az állásponttal, hogy ha a holokauszttagadását büntetik,
akkor a dicsőítését is kellene, hisz a holokauszt helyesnek vélése is sértheti a
zsidók méltóságát, és alkalmas a gyűlöletkeltésre. A holokauszt-törvényről viszont
az a véleményem, hogy Magyarországon szükségtelen, hisz nincs meg az a történelmi háttér, mint Németországban, a kommunista rendszer bűneinek a tagadása
viszont jobban érinti hazánkat a történelmi múlt miatt.

3.4.1. Biszku Béla
Biszku Béla, aki az 1956-os forradalom utáni megtorlások és kivégzések idején
volt miniszterelnök, 2010. augusztus 4-én a Duna Tv Közbeszéd című műsorában
azt mondta, hogy 1956 nem forradalom, hanem ellenforradalom, és „[a] rendszerért való harc igazságos volt”, majd 1956-ot „nemzeti tragédiának” nevezte.178
Szilágyi György, a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselőjének feljelentése után vádat emeltek Biszku Béla ellen a nemzeti szocialista és kommunista
rendszerek bűneinek nyilvános tagadása miatt. A Btk.-módosítás, mely bűn58
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cselekménynek mondja ki Biszku Béla tettét, „többféle magatartást szankcionál,
nemcsak a bűnök tagadását, hanem például azt is, ha valaki jelentéktelen
színben tünteti fel az akkor történteket.”179
Tehát az új, holokauszttagadást is tiltó törvénnyel kapcsolatos első ügy
Biszku Béla esete. Egyetértek azzal, hogy ha a nemzetiszocialista rendszer bűneinek
tagadása bűncselekmény, akkor a kommunista rendszer bűneinek tagadása is
büntethető legyen, de a holokauszttagadás a leggyakrabban emlegetett bűncselekmény, és a legtöbb országban csak ezt büntetik. Ebben viszont a történelem
játszik fontos szerepet, hisz némely országokat jobban érintett a kommunista rendszer. Tehát egyes országokban, mint például Magyarországon, fontos, hogy a
kommunista rendszer bűneinek tagadását is büntessük. Ugyanakkor a nemzetiszocialista bűnök a zsidóságra vonatkoznak, amely több országban is sértett
kisebbségnek számít, míg a kommunista bűnök tagadása inkább csak a megtorlások áldozatainak hozzátartozóit sérti, akik kevesebben vannak, mint a
zsidóság.

3.5. Magyar Gárda Mozgalom
A Fővárosi Bíróság 2008. december 16-án elsőfokon feloszlatta a Magyar Gárda
Egyesületet. Az ítélőtábla úgy gondolja, hogy „a felvonulások kirekesztésre és
gyűlöletkeltésre alkalmasak voltak” és „a gárdisták egyenruhája, a felvonulásokon
elhangzó beszédek […] együttesen azonban alkalmasak voltak a félelemkeltésre”.180
A Magyar Gárda tevékenysége főként a zsidó és cigány kisebbségek méltóságát
sérti. 2009. július 2-án a másodfokú ítélet megerősítette az egyesület feloszlatását. 2009. december 15-én pedig a Legfelsőbb Bíróság is megerősítette az
ítéletet. Az indoklás szerint „az egyesület tevékenységével túllépte a szabad
véleménynyilvánításnak azt a határát, ami még alkotmányos védelemben részesülhet”.181 Az érintett felek azt nyilatkozták, hogy a strasbourgi Emberi Jogok
Európai Bíróságához fordulnak.

3.5.1. Külföldi vélemény a Magyar Gárdáról
A Magyar Gárdával kapcsolatos esetekre más országok is felﬁgyeltek, és véleményüket is kifejtették az üggyel kapcsolatban, melyek a Jobbik Magyarországért
Mozgalom megítéléséhez hasonlóan, szintén negatívak. Az Amnesty International szerint például „a rasszizmus és a gyűlöletbeszéd elterjedtebb lett, a fejlett
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világban is. […] Magyarországgal kapcsolatban többek között a Magyar Gárda
felvonulásait, a romák elleni erőszakot emeli ki.”182 Az ENSZ pedig a „Magyar
Gárda jelenlegi és egykori tagjainak perbe fogását javasolta.”183

3.5.2. Dósa István – közösség elleni izgatás
2009. április 18-án, a holokauszt-emléknap kapcsán megrendezésre kerülő
rendezvény előtt egy nappal, skinheadek, a Magyar Gárda tagjai és szimpatizánsaik a külképviselet épülete elé vonultak, hogy „tagadják a holokauszt tényét”.
A felvonulók transzparensein a „Le a holokauszt-dogmával!”, „Az igazság szabaddá tesz” és ehhez hasonló feliratok voltak láthatóak. A budai várban tartott
rendezvényen pedig Dósa István nagy nyilvánosság előtt azt mondta, hogy
„semmi nem igaz a holokausztból”.184 Tette miatt közösség elleni izgatás gyanúja
miatt eljárást indítottak ellene.185
Az SZDSZ így nyilatkozott az esettel kapcsolatban: „elfogadhatatlan,
hogy a holokauszt áldozataira emlékező rendezvények előtt egy nappal egy
szélsőséges párt félkatonai szervezete a holokausztot tagadó demonstrációt
rendez.”186
A Jobbik tagja, Szegedi Csanád azt nyilatkozta, hogy „sem a Jobbik, sem
a Magyar Gárda nem azonosul a Várban történt gárdademonstráción elhangzottakkal. – Ez Dósa István provokatív ámokfutása volt, ezért felelősséget nem
vállalhatunk.”187 Dósa István és „csapata” ugyanis egy szakadár ága a Magyar
Gárdának, és többször kérték már őket, hogy „valamilyen módon különböztessék meg magukat, s ne viseljék ugyanazt az egyenruhát, mint a gárdisták. Ez
azonban eddig nem járt eredménnyel.”188 Szegedi Csanád azt is elmondta,
hogy a Jobbiknak „nincs a holokauszt megtörténtével kapcsolatban központi
álláspontja: a történészekre hagyatkoznak.”189
Mintegy az eset után egy hónappal az érintett kerületi ügyészségek úgy
döntöttek, hogy Dósa Istvánt felmentik a vád alól.
Az esettel kapcsolatban az a véleményem, hogy holokauszttagadás vádjával
is eljárást kellett volna indítani Dósa István ellen, mert ez a bűncselekmény
biztosan megvalósult, míg a közösség elleni izgatás nem.
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3.6. Összegzés
Ez a rész a Magyarországon várható későbbi változások végett folyamatos kiegészítésre szorul, hisz csak a későbbiekben fog kiderülni, hogy például a két
új törvény, hogyan fog beválni a gyakorlatban, és még további esetek várhatóak
ezekkel kapcsolatban. Ezenkívül a Jobbik Magyarországért Mozgalommal és
a Magyar Gárdával kapcsolatban is biztosan lesznek fejlemények.
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Befejezés
Az általam leírtak alapján én úgy gondolom, általánosan elmondható, hogy
közösség elleni izgatás esetén a gyűlöletbeszéd akkor nem élvez már védelmet,
ha konkrétan és félreérthetetlenül ﬁzikai tettlegességre buzdítja az embereket
egy csoport ellen. Például „rekeszd ki őket” vagy „rugdossuk ki őket minden
hivatalból”. Ez a gyakorlat nagyon hasonlít az amerikai clear and present danger
(nyilánvaló és közvetlen veszély) elmélethez.
A 2011 előtt hatályos médiatörvény (1996. évi I. törvény a rádiózásról és a
televíziózásról) 3. § (2) és (3) bekezdése kapcsán felmerülő esetekről pedig megállapíthatjuk, hogy akkor a legsúlyosabb a büntetés, ha a műsorvezető mondja
ki a gyűlölködő szavakat vagy nyíltan egyetért velük.
Ezek alapján az a véleményem, hogy sok esetben marad a gyűlöletbeszéd
büntetlenül, vagyis az emberi méltóság gyakran alulmarad a véleménynyilvánítás
szabadságával szemben. Ezenkívül a gyűlölködő szavak a büntetés ellenére is
elhangzanak, hisz a Bíróság és a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa is csak utólag bünteti a gyalázkodókat. Ennek ellenére a szigorúbb
törvények – amelyeket egyébként sorra megvétóz az alkotmánybíróság – sem
segítenének a helyzeten, mert egyetértek C. Edwin Bakerrel, aki azt írta, hogy
„a gyűlöletbeszéd tilalma csak súlyosbítani fogja a problémát és növelni fogja
a borzalmas következmények esélyét.”190
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Gyártási technológia
Témaválasztás
A kézirat, amit mestermunkám alapjául választottam egy alapszakos szakdolgozat, amit az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Bölcsészettudományi Karának
szabad bölcsészet szakán folytatott tanulmányaim lezárásaként írtam, SzilágyiGál Mihály témavezető segítségével. Mivel sok időt fordítottam a megírására,
valamint terjedelmét és részletességét tekintve is egy jól sikerült írás, ezért úgy
gondoltam, szívesen látnám könyv formában.

Munkafolyamatok
Annak ellenére, hogy én írtam a szakdolgozatot, amiből könyvet készítettem,
úgy tekintettem rá mint egy kéziratra, amit megkaptam kiadásra, ezért a következő munkafolyamatokat végeztem el a szövegen:
•
a nyomtatott, spirálozott példányomat korrektúrajelekkel kijavítottam;
•
a Word dokumentumban visszakorrektúráztam a hibákat;
•
megterveztem a könyv formáját (papír mérete, betűstílus stb.);
•
betördeltem a szöveget a címnegyed és a kolofon elkészítésével együtt;
•
a betördelt szöveget kinyomtattam korrektúrázásra;
•
a betördelt szövegben kijavítottam a hibákat a korrektúra alapján;
•
elkészítettem a tartalomjegyzéket;
•
elkészítettem a borítót.

A könyv paraméterei, betűstílusa
Az általam írt szakdolgozat egy tudományos mű, ezért a belőle készült könyv
méretének megválasztásánál csak a B/5-ös és az A/5-ös méretek jöhettek számításba. Végül az A/5-ös méret mellett döntöttem, ugyanis a könyvem terjedelme
elég kevés – mindössze 82 oldal (5,125 nyomdai ív) – , valamint úgy gondoltam,
hogy ez egy könnyen hordozható és kényelmesen olvasható méret. A 148×210
mm helyett viszont – ami az A/5-ös papír vágott mérete – 142×202 mm
nagyságú lett a könyvem papír takarékossági okokból.
3
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A margók nagysága az óra mutató járásával ellentétes irányban nő. A belső
margó 19 mm, hogy a kötéshez közelebbi betűk is jól olvashatóak legyenek. A
felső és a külső margó 20 mm Mivel a könyvben nincs élőfej, nem gondoltam
szükségesnek a nagyobb felső margót. Az alsó pedig 21 mm, hogy az oldalszámnak legyen elég hely.
A könyv egészében az AmericanGaramond PFL betűstílust használom –
kivéve az oldalszámot –, mely talpas betű, hisz nyomtatott műveknél ez a legkönnyebben olvasható.

Oldalszám
Az oldalszám az oldal aljára került, a vágás felé igazítva 10 pontos betűmérettel
H-Optima Bold betűstílussal. A vákát oldalakon, a tartalomjegyzék oldalain,
a belső címlapokon nincs pagina, valamint a kevesebb, mint az oldal felét kitöltő
szöveggel rendelkező oldalakon sincs. A címnegyed és a kolofon sem kapott
oldalszámot.

Főszöveg előtti járulékos részek
Szennycímoldal
A szennycímoldalon a szerző nevét 14 pont fokozattal szedtem, és verzállal
emeltem ki. Alatta a mű címéhez szintén ezt a stílust alkalmaztam.

Sorozatcím oldal
A sorozat címe 14 pont magas, és verzállal, valamint kövérrel is ki van emelve.
Alatta a sorozat szerkesztőjének a neve szerepel 11 pontos betűmérettel.

Címoldal
A címoldalon a szerző neve bolddal, 20 pontos betűmérettel, és verzállal van
szedve. A mű címe 18 pont fokozatú, és az első sora verzál, a második viszont
már normál betűvel íródott, így kölcsönözve alcím jelleget a hosszú cím második felének. A címoldalon található még a kiadó neve, a kiadás helye és éve,
melyek 12 pontosak, szintén kövér kiemeléssel.
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Copyright oldal
A copyright oldalon szerepel, hogy ki szerkesztette a szöveget és ki a borító
tervezője. Mindkettő 11 pontos betűvel van szedve. Az oldal alján a szerző és
a kiadó copyrightja található 12 pontos mérettel.

Tartalomjegyzék
A tartalomjegyzéket a könyv elejére tettem, hiszen ez egy tudományos mű, és
a bonyolult címrendszer miatt fontos szerepe is van. A tartalom elemeit a főszövegben szereplő címekkel megegyező módon formáztam, de a bonyolult
címrendszer számozását is meghagytam, mely egyértelművé teszi a hierarchiát
a címek között.

Főszöveg
A főszöveg a kilencedik oldalon kezdődik, és 10 pontos betűmérettel készült.
A sortávolság a betűméret 120 %-a, tehát 12 pont. Egy sorban kevesebb, mint
nyolcvan leütés szerepel, hogy könnyebb legyen az olvasás. Kurzívval szedtem
a folyóiratok címeit, az angol kifejezéseket és a hosszabb törvények, okmányok
neveit. A hosszabb idézeteket (pl. törvényből vett részleteket) jobbról és balról is
10-10 mm behúzással emeltem ki, és 2 mm-es térközzel választottam el a főszövegtől, valamint kisebb betűmérettel – 9 pont – szedtem.
A főszövegben szereplő belcímek, valamint a hosszabb idézetek utáni első
bekezdések tompán vannak szedve. Ugyanígy jártam el a táblázatot, képeket
követő bekezdések esetén is. A többi bekezdés 5 mm behúzást kapott.

Címrendszer
A mű bonyolult címrendszerrel rendelkezik, néhol negyedrendű címek is előfordulnak, ezért is hagytam meg a címek előtti számozást, hogy segítsen a tájékozódásban, melyhez a tartalomjegyzék is segítséget nyújt. Ugyanakkor a számozás
mellett még a különböző címfokozatokat is eltérően szedtem.
A mű három fő részből áll, melyeket belső címlappal választottam el, ezek
verzója vákát. Szerepel rajta az, hogy első, második vagy harmadik rész és az
adott rész címe verzállal szedve kövérrel kiemelve. Az „Első rész” felirat betűmérete 22 pont, a rész címe viszont már csak 20 pontos nagyságú.
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Az 1-es címfokozat (belső főcím) 14 pont betűmérettel és bold betűfajtával
van szedve. Előtte másfél, utána pedig egy sor eltartás van. A 2-es címfokozat
(belső cím) 12 pont méretű és kurzívval emeltem ki. A 3-as fokozatú cím (belső
alcím) 11 pontos, előtte és utána is egy sor eltartással, de 3 ponttal eltoltam az
alapvonaltól a lap alja felé. Mindegyik címfokozat balra zárt.
Ezeken felül van még egy főcím a könyvben, mely a Tartalomjegyzék, Bevezetés, Befejezés elnevezésű részeket, valamint a főszöveget követő járulékos
részeket különíti el a többi szövegtől. Ezek 16 pontos nagyságúak, kövérrel
szedve, és középre vannak zárva.
Az új szövegrészek mindig páratlan oldalon kezdődnek.

Képek, táblázat
A műben két kép és egy táblázat található, melyeket a főszövegben helyeztem
el, nem pedig a jegyzetek utáni függelékben, hogy a hátralapozás ne akassza
meg az olvasást. Ezenkívül fekete kerettel határoltam körbe őket. A képek a
nyomdai kivitelezés miatt CMYK színrendszerben és 300 dpi felbontással kerültek be a szövegbe.
A képaláírások 9 pontos betűvel vannak szedve, mely tartalmazza, hogy
mi látható a képen és a forrást, hogy honnan származik a kép.
A táblázat szövege 8,5 pontos nagyságú normál betűstílussal, a fejléc pedig
kövérrel van szedve.

A főszöveg utáni járulékos részek
Jegyzetek
A jegyzetek stílusa megegyezik a főszövegével, de a szerzők és szerkesztők vezetékneve kiskapitális. Azért használtam lábjegyzet helyett végjegyzetet, mert
a jegyzetekben semmi olyan plusz tartalom nincs, ami a főszöveget kiegészítené,
csupán az idézetek lelőhelyét adja meg. Tehát nem fontos része a főszövegnek,
és így nem akasztja meg az olvasást.

Felhasznált források és további szakirodalom
A felhasznált forrásokat három csoportra bontottam: „Jogforrások”, „Irodalom”
és „Internetes források”. Ezen megjelölések stílusa megegyezik a belső főcím
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stílusával. A felsorolt források stílusa pedig a főszövegével egyezik meg, de
függő behúzással készültek, és a szerzők és szerkesztők vezeték neve
kiskapitális. Az ez után következő „További szakirodalom” elnevezésű rész is
ugyanezzel a stílussal készült.

Borító, papír, kötés
A borító pasztell színe és egyszerű vonalas díszítése illik a könyv tudományos
tartalmához, valamint a világoskék, mint a nyugalom színe, ellensúlyozza a
könyv témáját, a gyűlöletbeszédet. A feliratok sötétzöld és kék színnel készültek.
A borító gerincén, a címen és a szerzőn kívül, szerepel az Eötvös Loránd Tudományegyetem címere, alul, ezzel utalva a sorozat címére, valamint felül egy
egyes szám, mely azt jelzi, hogy a sorozat hányadik része az adott mű.
A belív 80 g-os ofszet papírra készült, 1+1 színnyomással – a képeket tartalmazó ívek 4+1 színnyomással –, ragasztott kötéssel. A puhafedeles borító
250 g-os műnyomó papírra lett kinyomtatva 4+0 színnyomással és matt fólia
borítást kapott.
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Költségterv
A könyv terjedelme: 123.869 n = 3 szerzői ív
Tervezett példányszám: 1.000 db
Egy könyv ára: 1.500 Ft

Közvetlen kiadói költségek:
Szellemi és jogi költségek:
•
Szerzői díj: 50.000 Ft (mivel ez egy szakdolgozat) + 5 tiszteletpéldány
•
Korrektor: 3.000 Ft/ív = 9000 Ft
•
Szerkesztő: 6.000 Ft/ív = 18.000 Ft
•
Tördelés: 600 Ft/oldal = 50.000 Ft
•
Borítóterv: 5.000 Ft
Nyomdaköltségek:
•
Nyomtatás: 750 Ft + 27% ÁFA = 952,5 Ft
•
Anyagár: 50 Ft + ÁFA = 63,5 Ft
•
Kötészet: 350 Ft + ÁFA = 444,5 Ft
1 db könyv: 1.150 Ft+ 27% ÁFA = 1.460,5 Ft
1.000 példány + 5 tiszteletpéldány = 1.460,5 × 1.005 = 1.467.802,5 Ft
Összesen: 1.599.802,5 Ft

Járulékos költségek:
Értékesítési költségek:
•
5%-os ÁFA: 1500 × 0.05 = 75 Ft
75 × 1.000 = 75.000 Ft
•
45%-os kereskedői árrés: 1500 – 75 = 1425 Ft
1425 × 0.45 = 641,25 Ft
641,25 × 1.000 = 641.250 Ft
•
Marketing, logisztika, raktározás, rezsi: 400.000 Ft
Összesen: 1.116.250 Ft
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Kiadás: 2.716.052,5 Ft
Bevétel: 1500 × 1.000 = 1.500.000 Ft
Mivel a kiadás meghaladja a várható bevétel összegét, ezért szükséges a különböző szervezetek (pl. Nemzeti Kulturális Alap) pályázati lehetőségeit igénybe
venni.
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Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészettudományi Kar
Tanulmányi Osztály
2087 Piliscsaba-Klotildliget, Egyetem utca 1. (Pf.1.)

Telefon: 26/375-375
Fax: 26/577-042

HALLGATÓI NYILATKOZAT
Hallgató neve: Czakó Nóra
Szak: Könyvkiadói szakember
Szakdolgozat címe: Czakó Nóra: A magyar gyűlöletbeszéd-vita nemzetközi kitekintéssel
című könyv kiadása
Konzulens tanár: Buda Attila

Szakdolgozatom kizárólagosan saját szellemi termékem, illetve elkészítéséhez
csak az abban feltüntetett forrásokat, és csak a feltüntetett mértékben használtam, továbbá a dolgozatot korábban más szakdolgozatként nem nyújtottam be.

2013. április 30.
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