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tárgy: a gyűlölet-bűncselekmények szabályozása 
 
 
Tisztelt Miniszter Úr! 

 

Alulírott, a gyűlölet-bűncselekmények elleni fellépés területén komoly tapasztalattal bíró civil 
szervezetek az új Büntető Törvénykönyv jelenleg zajló kodifikációjához kapcsolódóan 
áttekintették a gyűlölet-bűncselekményekre vonatkozó hatályos büntetőjogi szabályozást.  

Véleményünk szerint a gyűlölet-bűncselekmények elleni nemzetközi szervezetek által is 
gyakran kritizált erőtlen fellépés nem pusztán a hatályos jogszabályok alkalmazása során 
felmerülő hiányosságoknak, hanem magának a jogi szabályozásnak a hiányosságaiból is 
adódik.  

A jelen levelet aláíró civil szervezetek megbeszélést szerveztek és kutatómunkát végeztek a 
legfontosabb problématerületekről, nemzetközi ajánlásokról és nemzetközi példákról.  

A szakmai munka főbb megállapításai a következőek: 

• a Btk. 174/B. és 269. szakaszai (közösség tagja elleni erőszak és közösség elleni izgatás) 
a gyűlölet-bűncselekmények fontos elkövetési magatartásait nem fedik le; ezért 
álláspontunk szerint indokolt minimálisan a szabadság és az emberi méltóság elleni 
bűncselekmények körébe tartozó zaklatás, illetőleg a vagyon elleni bűncselekmények 
körébe tartozó rongálás esetében az előítéletes indítékból történő elkövetés minősített 
esetként vagy külön tényállásként történő szabályozása a büntető törvénykönyvben;  

• szükséges a gyűlölet-bűncselekményeknek gyakran kitett, de a hatályos szövegben meg 
nem nevezett védett csoportok (szexuális irányultság, nemi identitás, fogyatékosság 
szerinti csoportok) nevesítése a szövegben a már létező kategóriákon túl (nemzeti, etnikai, 
faji, vallási csoportok); 

• szükséges a „lakosság egyes csoportjai” fordulat pontosabb meghatározása, mivel e 
tényállások potenciálisan olyan esetekben is használhatóak, amelyek nem illeszkednek a 
gyűlölet-bűncselekmények nemzetközileg elfogadott fogalmába (pl. szurkolócsoportok 
közötti összecsapások); 

• szükséges a közösség tagja elleni erőszak más bűncselekményekkel (pl. emberölés, testi 
sértés) halmazatban történő megállapíthatósága kérdésének tisztázása. 
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Kérjük, hogy a szakmai munka következtetéseinek és javaslatainak részletesebb 
megvitatása érdekében biztosítson egy személyes egyeztetési lehetőséget a Büntető 
Törvénykönyv kodifikációjáért felelős minisztériumi szakemberekkel.  

Várjuk szíves visszajelzését.  

 

Budapest, 2012. január 31.  
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