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Vezetői összefoglaló 

Vezetői összefoglaló 

A Jobbik kifelé őrizni kívánt egységessége ellenére belsőleg tagolt párt, amelyben ugyan 

még nem mélyültek törésvonalakká a feszültségek, de azok a jövőben potenciális 

szakadékká válhatnak. A két konfliktusokkal teli kérdéskör a párt mérsékeltebbé válása, 

illetve a Magyar Gárdához való viszony. A párt parlamenten belüli munkássága nyomán 

a következő alapvető jellegzetességekkel bír: 1. a nacionalizmus mindenekelőtt 

meghatározó volta; 2. a keresztény értékeknek a közhatalom gyakorlásába való 

beemelésére irányuló szándék, a szekularizáció részleges visszavonására való törekvés; 

3. a hagyományos családi értékek és tekintélyelvűség előtérbe helyezése; 4. szelektív 

(„nemzeti” alapú) egalitarianizmus; 5. rasszizmus (cigányellenesség) és antiszemitizmus; 

6. rendpártiság. 

A dolgozat egyik fontos dilemmája, hogy vajon a többi parlamenti párt részéről mi is a 

helyes, illetve célravezető stratégia a szélsőjobboldali párttal szemben. A politikai 

agenda zászlajára tűzött, a retorikában is világossá tett szélsőjobboldallal szembeni 

nyilvános küzdelem az egyik megoldás, míg a másik a szélsőjobb toposzait, ügyeit 

használva és/vagy egyéb módon (például botrányok generálásával ellehetetlenítve az 

extrém pártot) elsősorban stratégiai dimenzióban igyekszik elvenni a levegőt a párt elől. 

Ez a két módszer persze nem zárja ki egymást, párhuzamosan is tudnak működni, 

azonban Magyarországon jellemzően elkülönölten láthattuk a gyakorlatban. Míg előbbi 

módszert választották annak idején a szocialisták és liberálisok, addig utóbbi a Fidesz 
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gyakorlatát jellemzi. A retorikai küzdelem 2010-ben látványosan csődöt mondott, 

helyesebben jelentősége és ereje komolyan erodálódott, nem mellesleg a kormányzati 

kudarcoknak köszönhetően. A stratégiai küzdelemnek pedig igen káros következménye, 

hogy a politikai közbeszéd szintjén nem sokban járul hozzá a szélsőjobboldal 

megerősödésének táptalajul szolgáló közhangulat átformálásához, a gyenge 

demokratikus tradíciók és attitűdök megerősítéséhez. A Fidesz ugyan mérsékeltebben 

nyilatkozik most mint korábban, azonban a kommunikáció duplafenekűsége, a 

kétértelmű, radikális szavazók füle számára oly kedves megnyilatkozások 

(„cigánybűnözéssel”, „politikusbűnözéssel” kapcsolatban) továbbra is jelen vannak. 

A Fidesz tehát alapvetően a „kiszorítós technikát” választotta, multiellenes és tőkeellenes 

retorikai elemekben bővelkedő politikával. Azonban a Jobbik politikájának legfontosabb 

pillérét a romákkal szembeni ellenérzület meglovagolása jelenti, melyet hosszú távon 

nyilvánvalóan nem lehet pusztán retorikai szinten ellensúlyozni, kezelni; a Fidesz 

kormányzat egyik legnagyobb kihívása ezért, hogy szakpolitikai dimenzióban sikerül-e a 

következő három és fél évben érdemi lépéseket tennie, melyeknek van kézzelfogható 

eredménye. 

Jogszabályi környezet 

A szélsőjobboldal problematikája a magyar politika- és jogelméleti viták egyik elsőszámú 

motorja volt a rendszerváltás után. A központi kérdés a szólásszabadság, a gyülekezési 

és egyesülési szabadság korlátozásának tolerálható mértéke és a demokratikus 

berendezkedés védelmének megengedhető eszközei voltak. A szólásszabadság 
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tekintetében Magyarország az amerikai szabályozási modellhez állt közelebb, mivel ezen 

alapjogot a magyar jogrendszer hagyományosan kiemelt helyen kezelte, szemben a 

kontinentális modellel, amely az emberi méltóság védelmének jóval nagyobb teret 

biztosít, a szólásszabadság „rovására” is. 

A gyűlöletbeszéd szankcionálása a kilencvenes évek elejétől kezdve vissza-visszatérő 

témája volt a jogalkotásnak: 1. 1989–2007: a büntetőjogi kodifikációs kísérletek 

szakasza; 2. 2007–2008: polgári jogi eszközök alkalmazására tett kísérletek; 3. 2008 

szeptemberétől 2009 nyaráig a sui generis szabályozás, vagyis a gyűlöletbeszéd mint 

szankcionálandó kategória önálló megjelenése a jogalkotási törekvésekben. 4. a 

holokauszttagadás, illetve a nemzetiszocialista és kommunista bűnök tagadásának 

szankcionálása. Az első három szakaszban, az olyan büntetőjogi kategóriák 

bevezetésére tett kísérletek, mint az izgatás, a gyalázkodás, a gyűlölet keltésére 

alkalmas cselekedet elkövetése, vagy a gyűlöletre uszítás kategóriájának tartalmi 

kiterjesztésére irányuló szándékok, rendre elbuktak a köztársasági elnökök és/vagy az 

Alkotmánybíróság szűrőjén. Az egymást követő AB-határozatok és állásfoglalások 

kiemelték, hogy a szólásszabadság olyan kitüntetett alapjog (a többi szabadságjog 

„anyajoga”), amelynek korlátozását csak olyan esetekre szabad szűkíteni, amelyekben 

egyértelmű kapcsolat állapítható meg a „gyűlöletbeszéd” és az ezek hatására elkövetett 

erőszakos cselekmény között. 2009-ben merült fel a holokauszttagadás büntetőjogi 

szankcionálása, amelyet a kisebbségi MSZP-kormány 2010 februárjában tudott 

elfogadtatni a parlamenttel. Ez azonban felületes kidolgozottsága, fogalmi pontatlansága 
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miatt volt alkotmányellenes, és bár a köztársasági elnök aláírta, várható volt, hogy az 

Alkotmánybíróság el fogja törölni. Erre azért nem került sor, mert a második Orbán-

kormány június 8-án úgy változtatta meg a Btk-t, hogy az a nemzetiszocialista vagy 

kommunista rendszerek által elkövetett emberiségellenes bűntettek tagadását, illetve 

relativizálását bünteti 3 évig terjedő szabadságvesztéssel. A ma is hatályos 

normaszöveg hanyag megfogalmazása az előzőnél is komolyabb aggályokat vet fel: 

egyebek mellett nagyrészt alkalmatlan a magyarországi holokauszt tagadásának 

szankcionálására, mivel annak jelentős részéért nem nemzetiszocialista rendszer, 

hanem az 1944 októberéig hatalmon levő konzervatív-autoriter Horthy-rezsim tekinthető 

felelősnek. 

Az államellenes bűncselekmények (az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására 

tett kísérlet, az alkotmányos rend elleni szervezkedés vagy a lázadás) Magyarországon 

a szabályozás és a jogalkalmazás területén is igazodnak az európai jogfejlődéshez. Az 

alkotmányos rend elleni szervezkedés bűntette miatt eddig két esetben született jogerős 

elmarasztalás. Az első 2001-ben, Ekrem Kemál György nemzetiszocialista politikus 

ügyében, aki 1996-tól társaival együtt a hatalom megdöntésére és ismert közéleti 

személyiségek (köztük Horn Gyula kormányfő) kivégzésére készült: ő 2 év 5 évre 

felfüggesztett börtönbüntetést kapott. A második Budaházy György volt, aki 2006-os, az 

alkotmányos rend elleni erőszakos cselekményekre felhívó cikkeivel hágta át a 

szólásszabadság határait. Ő egy év felfüggesztett börtönt kapott, de jelenleg is eljárás 

zajlik ellene, bűnszervezet vezetőjeként elkövetett többrendbeli terrorcselekmény 
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bűntettének, valamint felbujtóként elkövetett súlyos testi sértés bűncselekményének 

vádjával, amelyeket a Magyarok Nyilai és a Hunnia Mozgalom nevű terrorcsoportok élén 

követett el a vádirat szerint. 

Bevezetés 

A 2010. áprilisi országgyűlési választások eredményeképpen, nyolc év után a 

szélsőjobboldal ismét a magyar törvényhozás részévé vált. Fontos már az elején 

kiemelni, hogy közjogi értelemben semmiképpen sem meghatározó részévé, hiszen, 

mint azt alább részletesebben elemezzük majd, a jelenlegi parlamenti erőviszonyok 

mellett minden ellenzéki pártnak, így a Jobbiknak a közügyek alakulására irányuló 

befolyása is csak igen mérsékelt, sőt minimális lehet. Ennek ellenére a hazai politikai 

közbeszéd, a hosszú távú trendek, valamint az általános politikai közhangulat alakulása 

szempontjából is jelentős fejlemény, hogy az elkövetkező legalább négy évben egy a 

2002-ben a parlamentből kiesett MIÉP-hez viszonyítva „korszerűbb”, a nyugat-európai 

szélsőjobboldaléhoz hasonló fejlődési potenciált magában rejtő, ugyanakkor lényegét 

tekintve mélyen antidemokratikus politikai formáció helyet kapott az Országgyűlés 

padsoraiban. Ennek fontossága mindenekelőtt abból adódik, hogy bár a kormányzó 

pártok által uralt politikai térben az ellenzék szerepe, mint említettük, nagymértékben 

korlátozott, a Jobbiknak parlamenti pártként olyan eszközök állnak rendelkezésére a 

politikai diskurzus és a választói percepciók befolyásolására, amelyeknek parlamenten 

kívüli erőként még nem volt birtokában. Amint alább még részletezzük, elsősorban az 

országos nyilvánosságban az országgyűlési működésből adódóan a pártnak járó 



 

7 

 

megszólalási felületről, valamint a jogalkotási munka közvetett befolyásolásának 

lehetőségéről van szó. Mindamellett a parlamenti tevékenykedés és a – 2010. október 3-

a óta széleskörű önkormányzati beágyazottság – elméletileg olyan ugródeszkát jelenthet, 

amely alapul szolgálhat a Jobbik stabil középpártként való jelenlétének tartóssá 

tételéhez. Az, hogy ezt a lehetőséget miképpen lesz képes kihasználni a szélsőjobboldali 

párt, elsősorban tőle magától, de nem kismértékben politikai riválisaitól, a demokratikus 

parlamenti pártoktól is függ. 

A Jobbik a parlamentben 

A Jobbik parlamenti pozíciója 

A Jobbikkal kapcsolatban felvetett elemzői kérdések többsége a választások előtt arra 

koncentrált, hogy a párt mihez fog kezdeni a tavasszal elnyert parlamenti 

mandátumokkal. A prognózisok és találgatások leginkább az alábbi kérdések köré 

csoportosultak: 

• a kétharmados felhatalmazással kormányzó, az előzőnél jóval nagyobb 

társadalmi elfogadottságnak örvendő jobboldali kormány alatt, a választói 

hangulat pozitív fordulatát követően megszűnik-e a Jobbik előretörésének 

megágyazó proteszthangulat, vagyis képes lesz-e a második Orbán-kormány 

kifogni a szelet a Jobbik vitorlájából? 

• maga a parlamenti politizálás nem erodálja-e az elitellenes érzületek hullámán a 

törvényhozásba jutott párt népszerűségét? 
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• a MIÉP mintájára a szavazók elvándorlása és a parlamentből való kiesés, vagy 

inkább (az osztrák FPÖ-höz hasonlóan) a parlamentáris keretekhez való 

alkalmazkodás, a részleges „konszolidálódás” lesz a párt sorsa? 

• utóbbi esetben felszínre törnek-e a „rendszerbe simulók” és „ortodoxok” akár 

pártszakadáshoz is vezető ellentétei? 

• képes lesz-e a frakció a parlamenti politizálásra, vagy úgynevezett single issue-

pártként nyilvános tevékenysége továbbra is a „cigánykérdés” és a 

„politikusbűnözés” folyamatos napirenden tartására korlátozódik? 

Ami a Jobbik „konszolidálódását” illeti, érdemes differenciáltan közelíteni a kérdéshez. 

Összességében nem lehet megalapozottan a parlamentarizmus játékszabályaihoz való 

akkulturációjáról vagy a párt hangnemének mérséklődéséről beszélni. Ehhez nem is telt 

el elég idő, hiszen a politikában négy hónap meglehetősen kevés egy profilváltáshoz. 

Ennek ellenére már a parlamenti választások előtt is látni lehetett a jeleit olyan belső 

mozgásoknak, illetve ellentéteknek, amelyek arra utalnak, hogy van szándék, vagy 

legalábbis nyitottság egy ilyenfajta alkalmazkodásra. Több elemző számára is feltűnt 

Vona Gábor pártelnök nagy nyilvánosság előtt tett nyilatkozatainak mérséklődése, ahogy 

feltűnő az a taktikai érzék is, ahogy a budapesti főpolgármester-jelölt, Staudt Gábor 

kampányának hangnemét finomhangolták, egyebek mellett értékként ismerve el a jelölt 

programjában az ország többi részéhez képest liberálisabbnak számító főváros kulturális 

sokszínűségét. Arról is megjelentek nem hivatalos, de nem is cáfolt információk a 

sajtóban, hogy a Jobbikon belül egyre többen feszegetik a Magyar Gárdával való 
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szakítás esedékességét, mivel a félkatonai szervezet egyre inkább kezd teherré válni a 

„megkomolyodni” készülő párt számára. Jelzésértékű azonban, hogy az ezen 

véleményének egy országos napilapnak adott interjúban is hangot adó Pősze Lajos 

frakcióvezető-helyettest júliusban „elfogadhatatlan” kijelentése miatt a párt 

képviselőcsoportja azonnali hatállyal megfosztotta tisztségétől. Ugyancsak nem a 

mérséklődés irányába mutat a cigánybűnözés témájának további erőltetése a 

törvényhozásban, vagy az „önfenntartó börtönökről” (vagyis külön a cigányok számára 

kialakított internáló táborokról) szóló távlati tervek. 

Összességében, súlyosabb, országos szintű belviszályoknak egyelőre nem látni 

nyomukat, ezzel szemben egyetérthetünk azzal a megállapítással, hogy a Jobbik kifelé 

mutatott egységessége ellenére is belsőleg tagolt, többféle platformot hordozó politikai 

formáció. E képhez persze az is hozzájárul, hogy a pártvezetés és személyesen Vona 

Gábor igyekszik minden alkalmat megragadni, hogy az ellentétek jelentőségét 

bagatellizálja, és a párt egységességét hangsúlyozza. A dilemma nyilvánvaló: a Jobbik 

szélsőséges párt, amely a magyar társadalomban eltérő mértékű, de létező 

hagyományokkal rendelkező cigányellenesség, antiszemitizmus és antipolitikai attitűd 

hullámain jutott a parlamentbe (erről bővebben lásd: 2009 őszi elemzésünket a hazai 

szélsőjobboldal megerősödéséről). Rasszista alapon redukcionista, önmagát egyedül 

őszintének beállító retorikája nagy tömegeket hódított meg azok közül, akik úgy érezték, 

hogy a többi párt becsapta őket, illetve elkendőzte a mindennapi életüket kísérő 

problémákat. A Jobbik egészének vonatkozásában az új parlament megalakulása óta 
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eltelt öt hónap nem volt elég ahhoz, hogy valódi törésvonalak kialakulásáról 

beszélhessünk a párton belül, ám bizonyos a jövőben potenciális szakadékká mélyülhető 

ellentétekre máris felfigyelhetünk. Az eddigiek alapján legelső helyen két kritikus pontot 

érdemes kiemelni: a párt arculatának részleges mérséklésére, „politikusabbá” szabására 

irányuló törekvésekhez, illetve a Magyar Gárdához való viszonyt. 

A párt parlamentbe kerülése nemcsak a szélsőjobboldal törvényhozási képviseletét 

hozta vissza a magyar politikai közéletbe (erre 1998 és 2002 között, a Csurka István 

vezette Magyar Igazság és Élet Pártja idején már volt precedens), hanem egy egészen 

új politikai stílus és retorika megjelenésével is együtt járt. Részben a média hírszelekciós 

mechanizmusainak következményeképpen (vagyis azért, mert a kirívó, botrányt kavaró, 

főképpen pedig a szélsőséges párttal szembeni előzetes várakozásokat alátámasztó 

események jó eséllyel kerülnek a főbb hírek közé), részben pedig azért, mert az új 

parlament ellenzékének csekély szakpolitikai mozgástér jut a kétharmados 

kormánytöbbséggel szemben, a Jobbik továbbra is elsősorban szalonképtelen 

megnyilvánulásaival, meghökkentő javaslataival kerül a napi hírekbe. Az első ilyen 

esetre mindjárt az új Országgyűlés májusi alakuló ülésén sor került, amikor is Vona 

Gábor pártelnök korábbi ígéretéhez híven a jogerősen feloszlatott Magyar Gárda külön 

jogszabályban betiltott viseletében (úgynevezett „gárdamellényben”) tette le képviselői 

esküjét.1 Nem sokkal ezt követően a frakció azt a Sneider Tamást jelölte az 

Országgyűlés szociális, családügyi és lakhatási bizottságának élére, aki a kilencvenes 

                                                           

1 Az ügy pikantériája, hogy Vona ezt csak képviselői mentelmi joga mögé bújva tehette meg, miközben 
pártja a „politikusbűnözés” felszámolásának jelszavával régóta hirdeti a mentelmi jog eltörlésének 
szükségességét.  
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évek egri cigány-skinhead háborújának egyik emblematikus alakjaként kezdte közéleti 

pályafutását, és később egy családi viszályt szülei gondnokság alá helyezésével akart 

megoldani. A legnagyobb port talán az kavarta, amikor a szocialisták és a 

szélsőjobboldali frakció közötti alkuk olyan helyzethez vezettek, hogy kis híján a Jobbik 

képviselője került az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának elnöki székébe.2 

Szintén gyorsan tett szert hírnévre a Sneiderhez hasonlóan korábban a rendőrséggel 

szkinhedként megismerkedő Zagyva György Gyula jobbikos honatya, aki a parlamentben 

kocsmai stílusban fenyegette meg egyik felszólalását kommentáló fideszes 

képviselőtársát, augusztusban pedig azzal hívta fel magára újból a figyelmet, egy 

szélsőjobboldali rendezvényen ostorral a kezében veréssel fenyegette meg és erősen 

trágár kifejezéssel illette az őt meginterjúvolni szándékozó liberális újságírókat. 

Októberben ugyancsak ő volt az, aki az egyik ismert magyar konzervatív-jobboldali blog, 

a Mandiner újságíróinak adott, meglehetősen családias hangulatú interjúban Szálasi 

Ferencet Magyarország utolsó legitim kormányfőjének nevezte, és arról értekezett, hogy 

a hazai újságíró társadalom 98 százalékban „buzikból” áll. A kedélyeket az 

önkormányzati választási kampány idején leginkább Szegedi Mártonnak, Miskolc 

jobbikos polgármesternek az az ötlete borzolta, amely szerint a visszaeső 

„cigánybűnözőket” táborba kell zárni és megfosztani őket állampolgárságuktól. 

Bár a Jobbik még nem feltétlenül merítette ki növekedési potenciálját, az új környezetben 

a két éven át tartó szignifikáns erősödés megtorpanni látszik. A közvélemény-kutatások 

                                                           

2 Ez azért is váltott ki nagy felháborodást, mert a Jobbik finanszírozásának részletei a mai napig sem 
tisztázottak, és jó ideje (tényekkel egyébként nem alátámasztott) pletykák terjengnek a párt esetleges 
iráni, illetve orosz pénzügyi kapcsolatairól. Az esetről részletesebben lásd alább. 
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szerint a párt támogatottsága éppen az országgyűlési választások idejére érte el 

tetőpontját, amikor is a biztos szavazók 15–17 százaléka választotta a szélsőjobboldali 

erőt (ez megfelelt a Jobbik választási eredményének, amikor is a párt listája az érvényes 

szavazatok 16,67 százalékát kapta). 

A Jobbik támogatottságának változása3 

 

 

A parlamenti szereplés azonban egyelőre nem növelte tovább a Jobbik népszerűségét, 

ehelyett egy-két százalékot még veszített is a nyár folyamán. Ennek oka mindenekelőtt a 

kampány végével a politikai közhangulatban a kormányváltás következtében 

tapasztalható változásban keresendő. A felmérések szerint a választók többsége az új 

parlament megalakulásakor bizakodóan tekintett a jövőbe, és a kormány 
                                                           

3 A Szonda Ipsos adatai alapján 
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tevékenységének megítélése az első hónapokban alapvetően pozitív volt. Fontos 

említést tenni arról is, hogy a kétharmados többséggel bíró Fidesz-KDNP a ciklus elején 

megindult törvényhozási dömping során számos olyan szimbolikus, illetve populista 

döntést hozott, amellyel a radikálisabb választók igényeit kielégítve igyekezett elejét 

venni a Jobbik további erősödésének,4 bár az a kérdés is felvetődik, hogy az így elért 

eredmények (a Jobbik erősödése megállt, de a párt népszerűsége még így sem indult 

rohamos csökkenésnek) megérték-e a morális költségeket. 

A párt népszerűségének jövőbeni alakulása több tényező függvénye. Nyilvánvaló, hogy 

hosszú távon muszáj lesz döntenie arról, milyen fejlődési utat követ a jövőben, 

mindenekelőtt milyen irányban dönti el a radikálisabb és mérsékeltebb szárny közötti 

latens ellentétet, és nem utolsósorban: mihez kezd a Gárdával. Talán ennél is fontosabb 

a kormány tevékenysége, illetve annak lakossági megítélése. Mint ismeretes, a Fidesz-

KDNP ellenzékben éveken keresztül keményen opponálta az előző kormányok szigorú 

fiskális politikáját, azt üzenve választóinak, hogy a gazdasági válságból és az ország 

általánosabb gazdasági problémáiból létezik fájdalommentes kiút; vagyis hogy a 

gazdasági növekedést érdeksérelmekkel járó strukturális reformok és a szociális 

kiadások lefaragása nélkül is be lehet indítani. Úgy tűnik azonban, hogy ezzel a 

pártszövetség önmagát terelte csapdába, hiszen, bár az október 3-i önkormányzati 

választásokig sikerrel tudta folytatni a diszkrét hallgatás politikáját azzal kapcsolatban, 

hogy miképpen kívánja tartani a jövő évre vállalt, 3 százalék alatti hiánycélt, máris 

                                                           

4 Ilyen lépések voltak a fentebb említett, burkoltan etnikai élű büntetőjogi szigorítások, az 
állampolgárságról szóló törvény módosítása, vagy a „nemzeti összetartozás napja” (gyakorlatilag a 
Trianon-emléknap) bevezetése. 
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látszanak annak nyomai, hogy a kormány nem tudja elkerülni a fiskális fegyelem 

politikáját. Egyelőre sikerült elkerülnie, hogy a lakosság számára közvetlenül érezhető 

megszorításokkal kelljen csökkentenie kiadásait, a bevétel-növekedést szolgáló 

intézkedések azonban a kormány kommunikációjával szemben valójában egyértelműen 

közvetett megszorításoknak tekinthetők. Bár a bankok, az élelmiszerláncok, az 

energiaszektor vagy telekommunikációs és távközlési cégek különadója első látásra 

pozitív fogadtatásra talált a választók körében, nyilvánvaló, hogy ezek költségeit az 

érintettek - legalábbis azok egy része – végül a fogyasztókon hajtják be, illetőleg a 

beszállítóikra terhelik, ami szintén nem a gazdasági növekedés irányába hat; a banki 

költségek és a rezsi növekedését, az élelmiszerárak növekedését, vagy a magasabb 

internet-szolgáltatási díjat pedig, inkább előbb, mint utóbb, a választók is érzékelni 

fogják.5 Ezen kívül, úgy tűnik, hogy a kormány mostanra a hatalomkoncentráció területén 

is elért egy határt. A jobboldali véleményformálók többsége is felhördült ugyanis akkor, 

amikor október végén, miután az Alkotmánybíróság első ízben semmisítette meg 

alkotmányellenesség miatt az egyik, a kormánytöbbség által megszavazott intézkedést, 

a Fidesz frakcióvezetője bejelentette, hogy korlátozni fogják a testület jogkörét, majd 

változatlan formában újra benyújtják a megsemmisített törvényt. 

A választások előtti euforikus választói elvárások kielégítetlensége, a közvetett 

megszorítások hatásai, a társadalmi egyeztetés permanens mellőzése,a jogállamiság 

alapelveinek áthágása, a magánnyugdíjpénztárak einstandolása és a későn (ha 

                                                           

5 Ezt támasztja alá a miniszterelnök szeptember elején Kötcsén elmondott zártkörű beszéde is, 
amelyben elismerte, hogy a kormány a következő években ezermilliárdos nagyságrendű 
megszorításokra fog kényszerülni. 
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egyáltalán) implementált szerkezeti reformok fájdalmas hatásai a szavazók egy részének 

lassú lemorzsolódásában jelentkezhet, ami előbb-utóbb nagy valószínűséggel tömeges 

kiábrándulást fog jelenteni a jelenleg elsöprő népszerűséggel bíró kormánypártokból. E 

kiábrándulás mértékétől, valamint az ellenzéki pártok parlamenti ténykedésének addigi 

eredményeitől és kommunikációjuk sikerességétől függ, hogy a lemorzsoló szavazók 

melyik politikai erőnél (vagy erőknél) találnak majd menedéket. Végezetül nem mindegy 

a demokratikus pártoknak a Jobbikkal szemben követett jövőbeni stratégiája sem: 

amennyiben továbbra sem jutnak konszenzusra azt illetően, hogy következetes 

együttműködéssel karanténba zárják a nyilvánvalóan szélsőséges, lényegét tekintve 

alkotmányos alapértékekkel szembenálló politikai erőt, sőt egymás ellen próbálják 

kampányeszközként kihasználni azt, az feltétlenül javítja a Jobbik jövőbeni perspektíváit 

(erről részletesebben lásd alább). 

A Jobbik tevékenysége a törvényhozásban 

Mindenekelőtt, fontos látni, hogy a Jobbik mint ellenzéki párt (hasonlóan az ellenzék 

többi frakciójához) a törvényhozás konkrét szakpolitikai munkájára meglehetősen 

csekély befolyással bír. A Fidesz-KDNP kétharmados többsége annyiban növeli a 

kormánypárti frakciók súlyát a korábbi ciklusokhoz képest, hogy még a kétharmados 

többséghez kötött intézkedések elfogadtatásának szándéka sem teremti meg az 

ellenzékkel való alkuk megkötésének, vagy akár egyeztetéseknek folytatásának 
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kényszerét.6 Ezt jól mutatja a Jobbik parlamenti kezdeményezéseinek sorsa is. A 2010 

áprilisában megválasztott új Országgyűlés május 14-i megalakulása óta a Jobbik 

képviselői által benyújtott összesen 30 törvényjavaslat és 20 határozati javaslat7 közül a 

parlament eddig egyet sem fogadott el, sőt legtöbbjüket még csak nem is tárgyalta. 

Éppen ezért a párt indítványainak funkciója az érdemi jogalkotáséból a politikai 

kommunikáció dimenziójába csúszik át. Érdemi befolyásolási potenciál híján, az 

interpellációkhoz, azonnali kérdésekhez, valamint a parlamenti vitákhoz hasonlóan a 

törvényjavaslatok egyetlen hatása is az lehet, hogy képet adjon a párt értékrendjéről, 

valóságértelmezéséről és arról, hogy milyennek szeretnék látni a magyar társadalmat, 

gazdaságot és kultúrát. Mivel a Jobbik jelenleg az egyetlen olyan szélsőjobboldali erő, 

amely parlamenti képviselettel rendelkezik, és százezres nagyságrendű támogatói bázist 

tudhat maga mögött, érdemes közelebbről is szemügyre venni, hogyan is gondolkodik 

mindezekről, illetve milyen módon szeretné elképzeléseit a jogi normák szintjére emelni. 

Ez, amellett, hogy képet ad a Jobbik ideológiájáról, arra is lehetőséget nyújt, hogy 

meghatározzuk a többi parlamenti frakcióhoz képest elfoglalt pozícióját az egyes 

szakpolitikai kérdésekben. 

Mindenekelőtt megállapítható, hogy a párt eddigi parlamenti működése érdemben nem 

mond ellent az általa korábban képviselt értékeknek, illetve a választási programjában 

                                                           

6 Rendkívül érdekes helyzet állt volna elő, ha a győztes pártszövetség a választásokon nem éri el a 
kétharmados többséghez szükséges támogatottságot. Ebben az esetben ugyanis, bizonyos céljai 
elérése (például a sikeres alkotmányozás) érdekében a kormányfőnek megegyezésre kellett volna 
törekednie az ellenzék egy részével. Nagy kérdés, hogy a három ellenzéki frakció (és különösen az 
MSZP és a Jobbik) közül melyik erővel ült volna le tárgyalni, és milyen alkukra, engedményekre lett 
volna hajlandó kiélezett helyzetekben. 
7 2010. október 31-i állapot szerint. 
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lefektetett irányvonalaknak. Mindezek alapján előzetesen a Jobbik társadalomképének 

hat konstitutív jellemzőjét állapíthatjuk meg: 

• a nacionalizmus mindenekelőtt meghatározó volta 

• a keresztény értékeknek a közhatalom gyakorlásába való beemelésére irányuló 

szándék, a szekularizáció részleges visszavonására való törekvés 

• a hagyományos családi értékek és tekintélyelvűség előtérbe helyezése 

• szelektív („nemzeti” alapú) egalitarianizmus 

• rasszizmus (cigányellenesség) és antiszemitizmus 

• rendpártiság 

A Jobbik parlamenti szereplését elsőrendűen meghatározza a pártnak a magyar politikai-

társadalmi valóságról alkotott alternatív narratívája. Eszerint, mivel 1989-90-ben a 

rendszerváltás valójában nem történt meg, Magyarországot a mai napig is a 

politikusbűnözők és külföldi (izraeli, washingtoni, brüsszeli stb.) „gazdái” tartják gyarmati 

sorban. A magyar nemzet elnyomásának a szocializmus bukása után a vadkapitalizmus, 

valamint a liberális demokrácia díszletei teremtik meg a modern eszközeit: az ország 

eladósítását, az állami vagyon rohamléptékű külföldi kézre vagy az előző rendszer 

nómenklatúrájának birtokába adását, az egészségügyi, az oktatási és újraelosztási 

alrendszereknek a liberális „áldoktrínák” alapján történő módszeres elsorvasztását. 

Ennek ellenszerét, a magyar érdekek valódi képviseletét a Jobbik világképében a 

gazdasági, mindenekelőtt az élelmiszertermelési önellátás megteremtése, a 

protekcionista kereskedelem- és gazdaságpolitika, a multinacionális vállalatokkal 
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szemben a hazai kis- és középvállalkozások támogatása, a hatályos nemzetközi 

kötelezettségvállalások felülvizsgálata és részleges érvénytelenítése, a külpolitikai 

hangsúlyok kelet (Oroszország, Kína, Kazahsztán stb.) felé helyezése, a határon túli 

magyarok autonómiatörekvéseinek végletekig menő támogatása,8 az oktatás területén a 

liberális-modernista reformok előtti porosz rendszer visszaállítása, a kultúrában pedig a 

hazafias, illetve keresztény értékek érvényesítése jelenti. A Jobbik szakpolitikai 

elképzeléseinek legfontosabb fejezetét azonban kétségkívül a közbiztonság kérdésköre 

jelenti. A párt problémaértelmezésének értelmében a magyar társadalom legsúlyosabb, 

egymással is összefüggő problémáit a „politikus-” és a „cigánybűnözés” jelentik. Előbbi 

alatt a korrupciót, a köztisztségek halmozását, a „nemzetellenes” politika folytatását, a 

közhatalommal való visszaélést és a (Jobbik által alternatívan értelmezett) emberi jogok 

megsértését kell érteni. A Kádár-rendszer joggyakorlatából rehabilitált cigánybűnözés 

fogalma a magyar társadalom széles körében jelenlévő cigányellenességre és a 

szubjektív biztonságérzetre rezonálva a cigányokra mint egységesnek tételezett 

etnikumra (kontextustól függően genetikailag vagy kulturálisan) jellemzőnek és sajátos 

bűnelkövetési jegyeket (csoportos elkövetési mód, különleges kegyetlenség, 

„magyarellenes” érzelmek stb.) felmutatónak tartott kategória, amelyet a szélsőjobboldali 

politikusok szerint a Büntető Törvénykönyvben a „politikusbűnözéshez” hasonlóan külön 

kellene szabályozni. A párt büntetőpolitikai elképzeléseinek középpontjában (nemcsak e 

két jogi esetben) általánosságban a büntetési funkciónak a rehabilitációval szembeni 
                                                           

8 A baloldalon elterjedt vélekedések szerint a Jobbik a diplomáciai vagy akár a fegyveres revíziót, 
vagyis a trianoni békeszerződés kiigazító felülvizsgálatát tekinti rövid-, de legalábbis középtávú 
külpolitikai céljának. A valóságban azonban a párt programjában, vagy akár politikusai 
megnyilvánulásaiban erre nem találhatunk utalást. 
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elsődlegessége, valamint a büntetési tételek súlyosbításán keresztül a bűnelkövetéstől 

való elrettentés áll. 

A Jobbik elitellenes diskurzusába illenek azok a jogszabálytervezetek, amelyek burkoltan 

vagy nyíltan a közhatalmi szervekkel, illetve a politikusokkal szembeni 

bizalmatlanságnak adnak hangot. Ilyen indíttatás áll például Hegedűs Lorántné képviselő 

asszonynak a Büntető Törvénykönyv módosítására tett indítványában, amelynek 

indokolásában azt a vádat fogalmazza meg, hogy a jogalkotó az egyes jogszabályok 

parlamenti elfogadása és kihirdetése közötti időben olykor meghamisítja a 

normaszöveget, amit a képviselő a közokirat-hamisításhoz hasonlóan büntethetővé 

tenne; vagy a „politikai álláshalmozás” tiltása érdekében több jobbikos képviselő által 

júliusban benyújtott törvényjavaslat. A szélsőjobboldali párt a parlamentben nem adta fel 

identitásának egyik központi elemét, a radikális antikommunizmust sem. Ennek jegyében 

nyújtotta be például augusztus 18-án három képviselőjük (köztük Vona Gábor pártelnök) 

a „közélet megtisztítását” célzó alkotmánymódosító javaslatot, amely elfogadása esetén 

kizárta volna az állami, társadalmi, közalkalmazotti és gazdasági szféra vezető 

tisztségeiből az első szabad választásokat megelőzően állami vezetők voltak, vagy az 

állampártban viseltek vezető tisztséget. Ugyancsak az „utólagos elszámoltatást” (és 

elsősorban Biszku Béla egykori belügyminiszter „megbüntetését”) szolgálta az az 

indítvány, amely megszüntette volna „az előző rendszer haszonélvezőinek” 

(kormánytisztviselőknek és más állami hivatalnokoknak) járó kiemelt nyugdíjat. 
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A Jobbik nem tér el a mainstream megközelítéstől, amikor Magyarország egyik 

legnagyobb problémájának a gyermekszülések egyre alacsonyabb voltában, ennek 

következtében pedig a népesség elöregedésében és fogyásában állapítja meg. A 

mérsékelt jobboldal egy részének (mindenekelőtt a KDNP-nek) az álláspontját osztja 

akkor is, amikor e jelenség orvosolandó okának a „modern családmodellben”, a női 

karrierépítésben, a hagyományos nemi szerepek „felborulásában” jelöli meg. Eltérés 

legfeljebb abban állapítható meg, hogy a rendszerellenes párt diagnózisában nemcsak 

nemzeti, illetve fenntarthatósági gondok jelennek meg problémaként, hanem a hazai 

„cigánytenyészet” (Szegedi Csanád alelnök kifejezése) következtében az ország etnikai 

arányainak felborulása is. A problémát a Jobbik a gyermekvállalás állami támogatásának 

növelésével, mindenekelőtt a családi adózás bevezetésével kívánja orvosolni. Ebben 

egyébként szándékai többé-kevésbé egybevágnak a francia családi adózási modellt 

adaptálni készülő kormányéival, ugyanakkor a szélsőjobboldali párt elvi alapon elutasítja 

az Orbánék által 2011-től bevezetni szándékozott, a „tőkefelhalmozódást és 

tőkeképzést” elősegítő, „vegytiszta neoliberális” egykulcsos adót. A hagyományos 

családi értékekért folytatott jobbikos küzdelemben szimbolikus jelentőségűnek tekinthető, 

hogy a Novák házaspár (Novák Előd alelnök és Dúró Dóra pártszóvivő) jelentette be 

szeptember végén, hogy olyan törvényjavaslatot terveznek benyújtani, amely az egyházi 

esküvőnek a polgári házasságkötéssel való „egyenjogúsítását”, vagyis az egyházi 

szertartás polgári elismerését eredményezné. 
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A Jobbik gazdaságpolitikai elképzeléseit továbbra is elsősorban a szélsőbaloldali 

etatizmus, a nacionalizmus, valamint a tőke- és multiellenesség szentháromsága 

jellemzi. A Jobbik saját gazdaságpolitikai törvényjavaslatainak nagy része a külföldi 

„ingatlanspekuláció” elleni harccal és a termőföld magyar kézben tartásával, a pénz- és 

hitelintézetek megrendszabályozásával foglalkozik. A párt balról támadta a Fidesz-

KDNP-nek a hiánycél betartása érdekében benyújtott javaslatait is. Érdemes itt 

megjegyezni, hogy a gazdasági attitűdjeit tekintve túlnyomórészt baloldali-etatista 

beállítottságú magyar politikai kultúra kontextusában, a gazdasági liberalizmus 

képviseletének az SZDSZ és az MDF parlamentből való kiesésével bekövetkezett 

megszűnése mellett, az ellenzék részéről nem igazán fogalmazódtak meg olyan kritikák, 

amelyek az intézkedések társadalom- és gazdaságfilozófiáját vették volna célba. Az 

alapelvvel tehát (hogy „onnan vegyünk el, ahol extraprofit keletkezik”, vagyis „a 

gazdagoktól”), mind az öt frakció egyetért, viták csak a részletekben vannak, és 

leginkább a körül forognak, hogyan lehetne megakadályozni, hogy a megsarcolt bankok, 

élelmiszerláncok, telekommunikációs cégek stb. az új terhet a fogyasztókra hárítsák. A 

magántulajdon szentségére vagy a tervezett lépéseknek a gazdasági növekedésre 

gyakorolt visszahúzó hatására például csak elvétve utalt az ellenzék a parlamenti viták 

során. Így a Jobbik álláspontja alapjait tekintve szintén nem tekinthetők kirívóaknak vagy 

egyedieknek. A miniszterelnök által a parlamentben október 18-án ismertetett második 

gazdasági „akciótervről” például Vona Gábor elmondta, hogy alapvetően „támogatható 

javaslatokat” hallott, ugyanakkor annak mértékével nem értett egyet. Kevesellte például a 

kereskedelmi láncokra kivetett 30 milliárdos különadót, miközben kifejezte azon 
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aggodalmát, hogy a terhet a beszállítókra hárítják majd. A magánnyugdíjpénztári 

befizetéseknek a kormánytöbbség általi költségvetésbe irányításával és az 

energiaszektor megsarcolásával kapcsolatban a Jobbik elnöke mindkét esetben az 

azonnali az államosítást pedzegette, és azt javasolta a kormánynak, hogy vessenek ki 

százszázalékos különadót a Magyarországon termelt profit külföldre vitelére. 

 

A Jobbiknak a kormányhoz való viszonyát összességében a mérsékelt jobboldalhoz 

fűződő sajátos ambivalenciája határozza meg. A frakció egyáltalán nem a 2008–2010-es 

SZDSZ hasonló „nem hivatalos kormánypártként” jelenik meg a parlamentben (a Fidesz-

KDNP biztos többsége mellett nem is nehezedik rá olyan nyomás, mint a kisebbségi 

kormányt életben tartó liberálisokon az előző ciklusban): ellenzékisége harcos és – a 

maga módján – következetes. Különösen igaz ez a kormány és a kormánypártok olyan 

antidemokratikus, vagy legalábbis kétes törekvéseire, mint amilyen például a fontos 

köztisztségek vonatkozásában érvényesülő, kirívóan autoriter kinevezési gyakorlat, vagy 

a nyáron komoly vitákat kiváltó, a sajtószabadságot jelentős mértékben megkurtítani 

tervező fideszes „médiaalkotmány” tervezete volt. Az általa támogatott elképzelések 

kapcsán több ízben is a Jobbik ötleteinek „lenyúlásával” vádolta a kormányt, miközben 

folyamatosan napirenden tartják a „gyurcsányi terrorgépezet” további működését olyan 

ügyekben, mint a Magyar Gárdában való részvételt szabálysértésnek minősítő korábbi 

kormányrendelet augusztus eleji törvényerőre emelése, vagy a terrorcselekmények 

elkövetésével vádolt ismert szélsőjobboldali aktivista, Budaházy György elleni eljárás 
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folytatása. Mindamellett a kormánnyal szemben megfogalmazott kritikák sok esetben 

fogalmazódnak meg a megengedő „egyrészt-másrészt”- retorikai keretben. 

 

A második Orbán-kormány és a kormánypártok viszonya a Jobbikhoz 

A rendszerváltás idején még radikális liberális pártként politizáló Fidesznek a 

szélsőjobboldalhoz való viszonyát 1998-as kormányra kerülésétől kezdve a politikai 

pragmatizmus határozta meg elsősorban. Ennek oka a párt által a kilencvenes évek 

közepén végrehajtott jobboldali fordulatban, illetve ennek nyomán kibontakozott 

szavazatmaximalizáló stratégiájában keresendő. Az „egy a tábor, egy a zászló” Orbán 

Viktor által meghirdetett jelszóról ismert elv lényege a jobboldal minden szegmensének a 

Fidesz által történő lefedésére irányuló törekvés, a liberális-konzervatív szavazóktól a 

kereszténykonzervatív vonulaton át, egészen a szélsőjobboldali valóságértelmezésre 

fogékony választók megnyeréséig. Ennek mentén a párt, nagyjából az ezredfordulótól 

kezdve, célirányosan próbálta magába olvasztani, szövetségesévé tenni vagy, ha erre 

nem volt lehetőség, ellehetetleníteni a jobboldal meghatározó pártjait. A halódó 

Kereszténydemokrata Néppárt feltámasztásával és de facto bekebelezésével,9 a 

Független Kisgazdapárt hanyatlásának hathatós elősegítésével,10 a jobboldal korábbi 

vezető pártjának, a Magyar Demokrata Fórumnak a beolvasztására tett kísérlettel 

                                                           

9 Az 1997-ban lényegében megszűnt, pártszakadások és a szélsőjobboldallal való kapcsolatok miatt 
egyébként is margóra szorult párt 2002-es újjászervezésekor az elnök sajátos módon a Fidesz egyik 
országgyűlési képviselője, Varga László lett. 
10 Az első Orbán-kormány idején három évig koalíciós partner jobboldali-populista, olykor 
szélsőjobboldali elemeket is felmutató pártot az ezredfordulót követően vetették szét belső hatalmi 
harcai, korrupciós ügyei és egyéb botrányai. A számtalan utódpártra szakadozó formáció élelmesebb 
tagjai közül sokan végül a Fideszben találtak menedékre 
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párhuzamosan így a Fideszen belül a jobboldali eszmék teljes skálája szót és teret 

kapott. Bár a szervezet hagyományosan híres nagymértékű belső kohéziójáról és az 

Orbán személye és karizmája által meghatározott, az alapszabályban is tükröződő 

centralizáltságáról, egyes politikusai között sajátos szerep-, illetve munkamegosztás 

alakult ki, az eltérő értékrendű, potenciális Fidesz-szavazók minél hatékonyabb 

megnyerése érdekében. Így például, míg Pokorni Zoltán vagy Varga Mihály mindig is a 

liberálisabb, mérsékelt és némileg technokrata-színezetű jobboldaliságot jelenítette meg 

a párton belül, Kövér László jelenlegi házelnök éles, keresetlen megfogalmazásaival, 

olykor durva kirohanásaival alkalmas volt a radikálisabb, alkalmasint a szélsőjobboldali 

jelszavakra és valóságértelmezésre is fogékony szavazók integrálására, akik adott 

esetben szavazatféltésből nem szavaztak volna a Fidesztől jobbra álló, eleve 

esélytelennek ítélt pártokra. 

Ez a taktika mintegy két cikluson keresztül egyértelműen hasznot hajtott a Fidesznek, 

ami a szavazatmaximalizálást és a politikai marketinget illeti. A stratégia hátulütői 

azonban már a 2006-os választások idején is megmutatkoztak, amikor is az angolszász 

típusú neokonzervativizmus irányba forduló MDF „lázadása”11 arra mutatott rá, hogy a 

Fidesznek nem maradt olyan, tőle független potenciális szövetségese, amely a bipoláris 

pártverseny kiegyenlítettebb helyzeteiben úgy siethetne a segítségére önálló 

                                                           

11 A párt vezetője, Dávid Ibolya, aki egyébként az első Orbán-kormány igazságügy-minisztere volt, már 
az ezredfordulón látványosan ellenállt a pártjának a KDNP-éhez hasonló integrálására tett fideszes 
kísérleteknek (ennek megnyilvánulása volt a kisebb jobboldali pártok tömörítésére irányuló Békejobb 
2000-kezdeményezése). 2006-ra azonban kampánya egyik központi témájává vált a „két nagytól” (a 
szocialistáktól és a Fidesztől) való egyenlő távolságtartás, ami miatt az MDF egyik fő jelmondata ekkor 
így hangzott: „sem Orbán Viktort, sem Gyurcsány Ferencet nem kívánjuk hatalomra segíteni”. 
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támogatottságot felmutatni képes koalíciós partnerként, mint az MSZP esetében az 

SZDSZ. Ily módon a Fidesz váltópárti státusa (az ellenfél által elkövetett hibáktól 

eltekintve) lényegében kizárólag a párt saját teljesítményétől, nem utolsósorban pedig 

Orbán Viktor személyének közmegítélésétől függött, és függ ma is. 

Az „egy a tábor, egy a zászló” jelszó relatív kudarcára azonban éppen a Jobbik 

megerősödése hívta fel a figyelmet igazán. Mint ismeretes, a szélsőjobboldali párt 2003-

as megalakulását (bár szélsőjobboldali karaktere már akkor is jól látszott, ha egyelőre 

nem is a Vona Gábor vezetése alatti szélsőséges formájában) a Fidesz és személyesen 

Orbán Viktor még kifejezetten pozitív fogadtatásban részesítette, sőt explicite bátorította 

a fiatalokat. Érdemes emlékeztetni rá: ekkor még korántsem volt biztos, hogy a Jobbik a 

MIÉP, nem pedig a Fidesz által dominált piaci szegmensben keres majd kitörési 

pontokat, ahogy az sem, hogy ezt önállóan teszi majd, nem pedig valamelyik már kiépült, 

hagyományokkal és tapasztalatokkal rendelkező és eleve esélyes párt 

„segédcsapataként”, például Fidesz radikálisabb, vagy a MIÉP „fiatalosabb” 

ernyőszervezeteként.12 A 2002-es országgyűlési és önkormányzati választásokon az 

akkor még szinte diákmozgalmi jellegű Jobbik aktivistái nagy számban segítették a 

Fidesz kampányát, de a nyílt szakítás még a 2006-os vereséget követően sem 

következett be, amikor az alig hároméves kispárt a MIÉP-pel kötött, alig több mint 2 

százalékos eredményt elért választási szövetségben formálisan mindenképpen a Fidesz 

ellenfelének számított. Sőt, a 2006-os önkormányzati választásokat követően több 

                                                           

12 Ne feledjük, hogy a Jobbikot 2006 óta vezető, de a vezetésben alelnökként már 2003 óta részt vállaló 
Vona Gábor 2002-ben még az Orbán Viktor alakította civil szervezet, a Szövetség a Nemzetért Polgári 
Kör tagja volt. 
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helységben (például Debrecenben, Egerben, Székesfehérvárott, illetve a főváros több 

kerületében) is szoros együttműködés, olykor közös jelöltállítás növelte a két párt közötti 

választóvonal bizonytalanságát, ami egyébként az egész ciklus alatt komoly támadási 

felületet biztosított a Fideszen. Ezek hatóerejét növelte, hogy a Fidesz sokáig egyes, 

Magyarországon hagyományosan a szélsőjobboldalhoz kötött szimbólumok 

integrálásával és megjelenítésével próbálkozott a szélsőséges szavazók és közvetve a 

Jobbik mint szervezet „táboron” belül tartásával: 2006 és 2008 között a Fidesz-

tüntetések elmaradhatatlan és nyíltan vállalt elemeit jelentették az árpád-sávos zászlók, 

a többnyire Trianonellenes-revizionista felhanggal értelmezett, úgynevezett Székely 

Himnusz,13 Tarklós István jelenlegi főpolgármester, korábban a Fidesz fővárosi 

frakciójának vezetője pedig demonstratívan rendszeresen használta a két világháború 

közötti ellenforradalmi-nacionalista autoriter Horthy-rendszer ifjúsági mozgalmának a 

rendszerváltás után a Jobbik által rehabilitált „Szebb jövőt!” üdvözlési formuláját. 

Emlékezetes továbbá a Fővárosban hatósági engedély nélkül felállított turulszobor14 

melletti fideszes kiállás, amelynek következményeképpen törvénytelenül köztérre állított 

és jogerősen lebontásra ítélt szobor ma is a helyén áll. 

                                                           

13 Az 1921-ben szerzett műdal, amely a két világháború között az erdélyi székelyek, tágabban pedig a 
trianoni békeszerződéssel Magyarországtól elszakított Erdély egészének nem hivatalos himnuszává 
vált, nem kapcsolódik kizárólagosan a szélsőjobboldali mozgalmakhoz, a háború előtti „Nagy-
Magyarország” iránti romantikus-nosztalgikus színezete, valamint a nemzeti mártíromság tartalmi 
elemei azonban hagyományosan a demokratikus jobboldalnak is inkább a radikálisabb pólusán tették 
népszerűvé.  
14 A turul az ősmagyar mondavilág olykor a kerecsensólyommal vagy a vándorsólyommal azonosított 
mitikus-totemikus madara, amely a Székely Himnusznál is kevésbé kötődik kizárólagosan a 
szélsőséges eszmerendszerhez (2001-től a Nemzetbiztonsági Hivatal jelképében is szerepelt, és 
számtalan köztéri ábrázolása látható országszerte, többek között a budai Várban is), a rendszerváltás 
után azonban mégis hatékony kísérletek történtek a motívum szélsőjobboldali kisajátítására. 
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A kenyértörésre végül a jelek szerint nem is a szélsőséges eszmékkel szembeni fideszes 

álláspont radikális fordulata miatt került sor. A Jobbik és az akkori legnagyobb ellenzéki 

párt eltávolodása két tényezőre vezethet vissza. Az egyik a feltörekvő kispárt 

radikalizálódásában és elitellenes arculatának elmélyítésében keresendő. A párt Vona 

Gábor vezetése alatt egyértelműen a szélsőjobboldalon a MIÉP összeroppanásával 

megüresedő, de a 2006-os kormányellenes zavargások tapasztalatai alapján is 

kiaknázhatónak tűnő piaci rés betöltése mellett döntött, és 2006 után egyre inkább 

rendszerellenes (az 1989-90-es rendszerváltást lényegében tagadó, annak örököseit 

kriminalizáló), az utódpárti MSZP mellett a „szalonnacionalistának”, opportunistának 

bélyegzett Fidesztől is távolságot tartó pártként építette fel magát. Ez a demokratikus 

jobboldal egyre radikálisabb és nyíltan vállalt bírálatában nyilvánult meg, amelynek 

keretében olyan súlyos, korábban leginkább csak a baloldallal szemben megjelenő 

vádak fogalmazódtak meg, mint például hogy a Fidesz elárulta a nemzetet, amikor 2005-

ben feltétel nélkül megszavazta Románia európai uniós csatlakozását, és nem használta 

ki a „kínálkozó alkalmat” az erdélyi autonómia kikényszerítésére; valamint, hogy a párt, 

hatalma tartóssá tétele és a parlamenten kívüli erők kívül tartása érdekében számos 

esetben szívélyes egyetértésre jut és együttműködik „látszólagos” riválisával, a 

szocialista párttal. 

A másik és valószínűleg nyomósabb ok a Jobbik népszerűségének 2009 első felétől 

tapasztalható ugrásszerű növekedése volt. A Fidesznek legkésőbb a 2009-es EP-

választás eredményeinek ismeretében szembesülnie kellett vele, hogy a tőle eltávolodott 



 

28 

 

szélsőjobboldali párt a megszokott egy-két százaléknál jóval több szavazatot, ráadásul a 

parlamentbe jutva értékes mandátumokat is elvehet tőle, és ezzel fenyegetheti a 2010-es 

maximumcél, a kétharmados felhatalmazás elérését is (maga a Fidesz választási 

győzelme önmagában ekkor már nem volt kérdés). A fordulat jól megfigyelhető, és 

lényegét tekintve két szakaszra bontható. Először 2008 végére- 2009 elejére,  a bátorító 

szívélyesség hűvösségbe csapott át. Orbán Viktor ekkor nevezte először a Fidesz 

ellenfelének a Jobbikot, a mérsékelt jobboldalhoz köthető média pedig egészen 

egyszerűen elhallgatta a feltörekvő párt tevékenységét. A Fidesz politikusai, köztük 

sajátos módon az első helyen éppen Kövér László, egyre súlyosabb szavakkal bírálta a 

Jobbikot, míg végül a párt egyenesen a szocialisták legyőzésének potenciális 

akadályaként jelent meg a fideszes retorikában. Az európai parlamenti választásokat 

követően, miután Vonáék megerősödését a minden várakozást felülmúló, 7 

magyarországi megyében a szocialistákat is megelőző eredmények is alátámasztották, 

és parlamentbe jutásukhoz gyakorlatilag már nem férhetett kétség, a mérsékelt jobboldal 

újfajta taktikával igyekezett mérsékelni a jobbszélen várható veszteségeket. Miközben a 

jobboldali média, a hosszú hallgatást követően nagy erejű offenzíva keretében, a 

baloldali véleményformálókkal versenyezve igyekezett tudósítani a szélsőjobboldalhoz 

köthető minden egyes botrányról és visszásságról, Orbán Viktor is hangnemet váltott. 

Amellett, hogy minden lehetséges fórumon hangsúlyozta az előző két ciklus 

kormányainak felelősségét a „hebehurgya radikálisok” megerősödésében, igyekezett 

morálisan és politikailag is egy szintre helyezni két legfőbb riválisát, mintegy „rátolni” 

Vonát a szocialistákra. A már a parlamenti választási kampányban elejtett vonatkozó 
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megjegyzéseinek fő üzenete az volt, hogy „a nemzeti ügyek” képviseletéért folyó 

erőfeszítései során, a hagyományos ideológiai megosztottságokat maga mögött hagyva 

és „a józan ész” politikáját gyakorolva, nem tekinti ellenfelének a két pártot, amelyek 

sokkal inkább egymás ellenfelei, a verseny második helyéért folytatott kicsinyes 

pártküzdelmekben. A Fidesznek vizionált különleges státust és a két ellenfél egyenlő 

elítélését-lekicsinylését igyekezett erősíteni Kövér László is, aki 2009 őszétől a Jobbikot 

és az MSZP-t már csak „a két szélsőséges pártként” emlegette. 

Ez a felállás a 2010. tavaszi választásokat és az új parlament megalakulását követően is 

megmaradt, és a kormánypártok, az alkotmányozó többség birtokában, nem is szorulnak 

rá, hogy változtassanak a demokratikus ellenfél és a szélsőjobboldal hatalomtechnikai 

célú összemosásán. A Fidesz egy rendkívül ügyes húzással már a parlament alakuló 

ülése előtt elérte, hogy az MSZP maga is erősítse ezt a képet. A többségbe került 

Fidesz-KDNP ugyanis, ahelyett, hogy a parlament megalakulását megelőző, megszokott 

tárgyalásokon igyekezett volna maximalizálni a parlamenti tisztségek feletti 

osztozkodásban kivívható előnyeit, egy látszólag gáláns gesztussal olyan csapdába 

terelte a szocialistákat, amelybe azok szinte készségesen sétáltak bele. Lázár János 

fideszes frakcióvezető bejelentette, hogy a parlament 19 állandó bizottságából a 

kormányoldal 6 elnöki tisztet ajánl fel az ellenzéknek, amelyeket azok egymás közti 

megegyezés keretében, saját belátásuk szerint oszthatnak el. Ezt követően a Fideszt 

senki sem vádolhatta kompromisszumképtelenséggel, azzal, hogy nem hagy kellő önálló 

mozgásteret az ellenzéknek a parlamentben, ugyanakkor olyan helyzetet állított elő, 
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amelyben az MSZP-nek az általa számtalanszor szalonképtelennek és 

antidemokratikusnak, sőt egyenesen fasisztának minősített Jobbikkal kellett 

tárgyalóasztalhoz ülnie. Bár még mindig elkerülhette volna a „csapdát” azzal, hogy a 

szélsőjobboldali párttal való tárgyalást visszautasítva, „visszadobja a labdát” a Fidesznek 

(a Házszabály értelmében ugyanis, megegyezés híján a parlamenti többséghez került 

volna a döntés joga), ám a szocialistákban nem volt meg a kellő taktikai érzék. Hosszú 

huzavona kezdődött, amelynek során az MSZP először önként ment bele abba, hogy a 

Jobbik egy saját szempontjából komoly szimbolikus jelentőséggel bíró bizottság, a 

nemzetbiztonsági vezetését foglalhassa el. Azon túl, hogy a szocialisták ezzel mintegy 

első lépésben elismerték a Jobbikot tárgyalópartnernek, éppen azt a bizottságot 

engedték át neki, amelynek elnöke különleges, a magyar parlamenti bizottsági 

rendszerben is kiemelkedő jogokkal rendelkezik a rendszerellenes csoportokat, egyebek 

mellett a Jobbikhoz köthető Magyar Gárdát és magát a pártot is megfigyelő 

titkosszolgálatok ellenőrzésében: információk bekérésében, titkos (például lehallgatási) 

adatokhoz való hozzáférésben, zárt rendezvényeken való megjelenési lehetőségekben. 

Nem véletlen, hogy a szélsőjobboldali párt rögtön a Magyar Gárda egyik alapító tagját, 

Staudt Gábort jelölte a bizottság elnökének, akinek személye ráadásul, épp a 

paramilitáris szervezetben való részvétele miatt, a titkosszolgálatok minősítése szerint 

nemzetbiztonsági kockázatnak minősül. Az erre válaszul kialakult komoly felháborodás 

és a bírálatok hatására az MSZP frakcióvezetése végül visszakozott, és határozottan 

tiltakozni kezdet az általa nem sokkal korábban kialkudott és aláírt megegyezés ellen. 

Miközben (teljes joggal) mindenki a szarvashibát vétő szocialistákra mutogatott (a 
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legtöbben alkalmatlannak, a Jobbik sajátos nyelvi leleménnyel egyenesen kirekesztőnek 

minősítette), a helyzetet, amint az várható volt, a kormánypárti többség „mentette meg” 

látványosan: a döntés a fideszes Schmitt Pál házelnök kezébe került, aki olyan 

határozati javaslatban rendezte az ügyet, amely a nemzetbiztonsági bizottság elnöki 

posztját kivette a Jobbik kezéből. Sokatmondó, hogy az ezt követően megalakuló 

bizottság fideszes tagjai akadályozták meg a mai napig is, hogy a korábban elnöknek 

jelölt Staudt Gábor egyáltalán a testület tagja lehessen: ők terjesztették be azt a 

bizottsági elvi állásfoglalást, amelynek értelmében nem lehet tag olyan személy, akinek 

átvilágításakor a titkosszolgálatok nemzetbiztonsági kockázatot állapítottak meg.15  

A nagyobbik kormánypárt lépései tehát jelentősen korlátozzák az ellenféllé minősült 

Jobbik mozgásterét, és jelentősen megnehezítik a szélsőjobboldal helyzetét. Ennek 

ellenére úgy tűnik, hogy ezek a korlátozások nem a Jobbiknak mint szélsőséges és 

alkotmányellenes nézeteket valló pártnak, vagyis nem szalonképtelen politikai 

állásfoglalásainak, hanem a kormánypártok politikai ellenfelének, értékes fideszes 

szavazatok potenciális elorzójának szólnak. A kormánypártok nem kis részben maguk is 

meglovagolják az antiliberális konjunktúra és a populista szólamokra való kereslet 

hullámait, ugyanakkor a fékek és ellensúlyok alkotmányos rendszerének tiszteletében 

sem járnak elöl jó példával. Multi- és tőkeellenes, a nemzetközi pénzügyi és politikai 

együttműködéseket bíráló, valamint etatista megnyilvánulásaik gyakran csak 

hangnemükben különböznek a Jobbikéitól, így kétségkívül disszonánsan hatna, ha ezek 

                                                           

15 A Jobbik, amellett, hogy feljelentette a Nemzetbiztonsági Hivatal jogutódja, az Alkotmányvédelmi 
Hivatal elnökét, az említett határozatot is megtámadta, ennek ellenére a pártnak a mai napig sincs 
képviselője a bizottságban. 
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miatt mondanának ítéletet a szélsőjobboldali párt felett. Emellett a Jobbik alkalmasnak 

bizonyult a szocialisták elszigeteltségének elmélyítésére is. Orbán Viktor kormányfő ezt 

maradéktalanul ki is használta júliusban, amikor az LMP frakciójának meghívása után a 

Jobbik felkérésének is eleget tett: személyesen megjelent és szívélyes egyeztetést 

folytatott a párt képviselőcsoportjának ülésén. Ezzel, bár kijelentette, hogy akármit 

szeretne a Jobbik, nem járul hozzá, hogy „kimasírozzunk a demokráciából”, végső soron 

mégis mintegy legitimálta, a demokratikus ellenzéki LMP-vel azonos morális szintre 

emelte a szélsőjobboldali pártot. Döntését ekkor azzal indokolta, hogy a „Nemzeti 

Együttműködés Rendszeréhez” szükséges a konzultáció, és „ebbe a kultúrába nem illik 

bele, hogy nemet mondjon”. Ugyanakkor, amikor arról kérdezték, az MSZP frakciójának 

meghívásának is eleget tenne-e, a miniszterelnök azt a dodonai feleletet adta, hogy 

„mélyen gondolkodóba esne”. Ezzel világossá tette, hogy míg egy a szóban forgó 

találkozót követő nyilatkozataiban általa is szélsőségesnek tartott pártot 

tárgyalóképesnek tart kormányfőként, az MSZP-t olyan külön kategóriába sorolja, 

amelyet nem feltétlenül kíván bevonni a „nemzeti együttműködésről” szóló 

konzultációkba. Mindez kétségkívül alkalmas volt a régi ellenfél további leértékelésére, 

kétséges azonban, hogy demokratikus alapállásról vállalható taktikai lépés volt-e. 

Mindezek okán elmondhatjuk, hogy bár a Fidesz rövidtávon, intézményi szinten 

hatékonyan kezeli a szélsőjobboldal parlamentbe kerülése nyomán előállt újfajta 

problémákat, a politikai közbeszéd szintjén nem sokban járul hozzá a szélsőjobboldal 

megerősödésének táptalajul szolgáló közhangulat átformálásához, a gyenge 
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demokratikus tradíciók és attitűdök megerősítéséhez. Jóstehetség híján nem mondhatjuk 

meg előre: nincs kizárva, hogy a Jobbik-problémát így is lehet kezelni, hogy a párt 

tehetetlensége a parlamenti ciklus végére népszerűségének, az iránta való bizalomnak a 

csökkenését fogja eredményezni, legalább a hagyományos szélsőjobboldali 

szavazótáboron kívülről érkezett, de valamilyen okból 2009-ben és 2010-ben 

kétségbeeséstől, a közrendbe vetett hit megrendülésétől vagy a populista-elitellenes 

jelszavaktól motiválva a Jobbikot választó szavazók körében. Ez azonban legjobb 

esetben is csak egy tünet megszüntetését eredményezheti, miközben érintetlenül hagyja 

a szélsőjobboldal újbóli megerősödésének táptalaját a magyar lakosság körében: a 

gyenge demokratikus politikai kultúrát, az alkotmányos alapértékek felületes 

integráltságát, a nyugat-európai civilizált értékekhez való felemás viszonyulást. A 

rosszabbik forgatókönyv arra az esetre vonatkozik, ha az Orbán-kormány 

kormányzásának végső egyenlege tömeges, a szocialista szavazótáboréhoz hasonló 

kiábrándulás lesz. Ebben az esetben ugyanis jelenleg még nem lehet megjósolni, hogy 

az ismét csalódott választók hogy döntenek majd 2014-ben, amikor négy év passzivitást 

követően újra a szavazóurnákhoz járulhatnak: visszaadják-e a váltópárti státust a 

szociáldemokratáknak, a feledés jótékony fátylát borítva a 2006 és 2010 közötti 

időszakra, vagy esetleg (főként, ha az LMP sem képes addigra betölteni az MSZP 

nyomán maradt baloldali vákuumot) a Jobbikban vélik felfedezni a változás lehetőségét, 

amelyről négy éven keresztül senki sem tudta megmondani, hogy mitől is lenne 

vállalhatatlan alternatíva. 
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Az ellenzéki pártok viszonya a Jobbikhoz 

MSZP 

Az MSZP esetében feltűnő a váltás a Jobbikhoz fűződő viszony tekintetében. Mint 

emlékezetes, a szocialisták 2010-es országgyűlési kampányának központi témája volt az 

antidemokratikus tendenciákkal, elsősorban a „kétharmados veszedelemmel”, de a 

szélsőségesekkel szembeni demokratikus küzdelem kisajátítása. Önmagukat a 

demokrácia védelmezőiként, az antidemokratikus Fidesszel és a „fasiszta” Jobbikkal 

szemben az alkotmányos értékek őrzőiként tüntették fel, újra és újra a szélsőjobboldaltól 

való egyértelmű elhatárolódást követelve az akkori legnagyobb ellenzéki párttól, és 

összefogásra sarkallva a „demokratikus erőket”. A harcos szembenállásnak ez a foka a 

választásokat követően jelentősen mérséklődött, illetve annak elsőrendűen a Fidesz 

antidemokratikus törekvése felé fordult. Emellett azonban a felvetést szintjén sem 

fogalmazódott meg, hogy az MSZP a parlamentbe került szélsőjobb elszigetelésére, 

helyzeti stabilizálódásának megakadályozására irányuló mozgalom zászlóvivője kívánna 

lenni a parlamenten belül. Ezzel szemben talán túl gyorsan is alkalmazkodott a Jobbik 

törvényhozásbeli jelenlétéhez, aminek első megnyilvánulása a bizottsági helyek 

elosztása körüli alkukba történő bocsátkozása volt. Az MSZP tétlenségének 

legalapvetőbb okait három tényezőre bonthatjuk: 1. a baloldal szétesése, 2. a párt ebből 

is fakadó belső küzdelmei, 3. a parlamenti erőviszonyok újszerűsége. Az alábbiakban 

ezeket az okokat külön-külön vesszük vizsgálat alá. 
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A megelőző két, kormányon eltöltött ciklus idején, de különösen a 2006 és 2010 közötti 

időszakban az MSZP és a magyar baloldal súlyos válságba jutott. Az őszödi beszéd, a 

reformkormányzás kudarca, az újabb és újabb megszorítások, az elbukott ciklusközi 

általános szavazások (a 2008-as népszavazás és a 2009-es EP-választás), legfőképpen 

pedig a párthoz köthető elképesztő és sorozatosan napvilágot látott korrupciós ügyek és 

hatalmi visszaélések (kiegészülve az ellenzék hatékony permanens kampányának 

hatásaival) olyan hitelvesztést okoztak a szocialistáknak, hogy legrosszabb 

időszakukban a teljes népesség körében 10 százalék alá esett a népszerűségük, és egy 

ideig még az is téma volt, hogy helyettük a Jobbik lehet az országgyűlési választások 

második helyezettje. Ellenzékbe kerülve, ráadásul a kutya-macska barátságban, de 

mindig potenciális szövetségesként jelenlévő SZDSZ kiesésével és süllyesztőbe 

kerülése mellett, lényegében elszigetelve a parlamenti pártok között, az MSZP az elmúlt 

bő öt hónapban nem volt képes kiheverni a korszakos vereség hatásait, és egyelőre 

továbbra is a helyét keresi az új parlamentben. Jelentős energiákat köt le a Fidesz 

bírálatában elfoglalható megfelelő pozíció megtalálása, valamint az ellenzéknek a 

kétharmados kormánytöbbséggel szembeni korlátozott lehetőségeihez való 

alkalmazkodás. A szélsőjobboldali veszéllyel szembeni küzdelem helyett, amely a 

választások lezárultával és a Jobbik parlamentbe jutásával kétségkívül elveszítette 

közvetlen politikai hasznosságát, a szocialisták a kormány hibáin igyekeznek fogást 

találni, ami a párt jelenlegi állapotában és meglehetősen fáradt kommunikációja mellett 

önmagában is komoly feladatnak tűnik. 
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Az MSZP választási vereségével elszabadultak a párton belül korábban is meglévő, ám 

a kormányzás stabilitásának fenntartása és az előrehozott választások érdekében a 

felszín alatt maradó centrifugális erők. A baloldal megújításának jelszavával először a 

párt gyurcsányi korszakától való elhatárolódásban, a 2006 és 2010 között regnáló, 

„neoliberálisnak” bélyegzett kormányok kritikájában indult versengés a párt egyes 

erőcsoportjai között. A volt miniszterelnökhöz köthető politikusok, majd később 

Gyurcsány aktivizálódásával ez mára a progresszívek, a jelenlegi pártvezetés által 

megtestesített „klasszikus” baloldal, illetve a párt balszéle közötti versengéssé 

eszkalálódott, amelynek intézményi következményei is lettek. Szili Katalin korábbi 

házelnök kilépett a pártból, és új formáció létrehozásával kísérletezik, és október 22-én 

Gyurcsány Ferenc is a párton belül új platform alapításával jelezte különutasságát. Az 

ellentétek mélységét jelzik például Mesterházy Attila és Gyurcsány Ferenc burkolt, ám 

nyilvános egymásnak üzengetései, „odamondogatásai”, de az is jelzésértékű, hogy 

Gyurcsány új platformja, a Demokratikus Koalíció az MSZP hivatalos tiltakozása mellett 

saját demonstrációt szervez az Alkotmánybíróság hatáskörének megkurtítása ellen. 

Jelenlegi ismereteink alapján úgy tűnik, hogy Szilivel ellentétben Gyurcsány nem tervezi 

újabb pártszakadását levezénylését, amiben a politikus szociáldemokrata hitvallása és 

az MSZP megreformálásához fűződő ambícióik mellett kétségkívül az is szerepet játszik, 

hogy egy teljesen új párt megszervezése és arculatának felépítése milliárdos 

nagyságrendű költségekkel és előre nem látható, kétesélyes kimenetellel járna. A volt 

kormányfő, jelenleg legalábbis biztosan, az MSZP-n belül képzeli el visszatérésének 

terepét, addig is azonban, ameddig (és ha egyáltalán) elérkezik ennek ideje, a 
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pártvezetéssel vívott küzdelmei ugyancsak sok energiáját lekötik a baloldalnak, amely 

valószínűleg e nélkül is nehezen tudná leküzdeni azt a válságot, amelybe az elmúlt évek 

során került. 

A 2010-es választások ráadásul az előző ciklusokhoz képest merőben újszerű helyzetet 

teremtettek a pártrendszerben, amennyiben megbontották a magyar parlamenti 

erőviszonyoknak az elmúlt húsz évben fennálló, így viszonylag kiszámítható és a 

parlamenti váltógazdálkodás biztosítékául szolgáló bináris automatizmusokat. Eleinte az 

MDF és az SZDSZ, majd a Fidesz és az MSZP viszonylag kiegyenlített szembenállása, 

a valamelyik oldalra egyértelműen besorolható kisebb pártok jelenléte mellett igen 

kontúrossá tette a kormány- és ellenzéki oldal közötti választóvonalakat, és elég 

pontosan megjósolhatóvá a politikai arénában kibontakozó konfliktusok lefolyását. Április 

óta ez az egyértelműség megszűnt, egyrészt a pártrendszer két vezető pártja közötti 

egyensúly radikális felbomlásának, másrészt pedig a jobb- és baloldalhoz kötött 

parlamenti szövetségrendszerek felszámolódásának köszönhetően. A Jobbik és az LMP 

korántsem jelent olyan könnyen kiszámítható partnert, illetve ellenfelet, mint korábban az 

SZDSZ, a KDNP vagy (2006 előtt és után eltérő előjellel) az MDF. Ez összességében a 

kétharmados kormánytöbbségnek kedvez igazán, miközben az MSZP és általában az 

ellenzék helyzetét nehezíti, amit jól példáz, hogy a Fidesz-KDNP kormányzásának 

egyetlen vitatott lépése ellen sem született egységes ellenzéki fellépés, de az MSZP és 

az LMP is csak kormány és az Alkotmánybíróság októberi, különösen komoly 
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demokratikus alkotmányos aggályokat felvető konfliktusában tudta megtalálni (és 

egyáltalán nem bizonyos, hogy tartósan) a közös hangot. 

Tény, hogy a Fidesz olyan intézkedései, mint a kizárólag kormánypárti politikusokból álló 

médiafelügyelet felállítása, az Állami Számvevőszék gyakorlatilag pártirányítás alá 

vonása, vagy az Alkotmánybíróság jogkörének szűkítése indokolttá teszik az erők ilyen 

irányba koncentrálását (ráadásul az LMP-vel való közös fellépés lazíthat az MSZP 

elszigeteltségén, és alkalmat ad a korábban az üres kampányszlogenek szintjén 

megfogalmazódó demokráciavédelem valós tartalommal való feltöltésére); kérdés 

azonban, hogy milyen hatással járhat akár középtávon is a megújulásán dolgozó baloldal 

és nem utolsósorban az ország politikai klímája szempontjából, ha a Jobbikkal szembeni 

ellenállás olyan mértékben csökken, hogy már a baloldal is marginális problémaként 

tekint rá. Bár a jelenlegi, dominánsan antiliberális magyarországi közhangulatban 

gyakran minősítik „riogatásnak” vagy alaptalan „farkast kiáltásnak”, félő, hogy ha ezen a 

szinten sem jelenik meg a kirekesztő retorikával és gyűlöletkeltő politizálással szembeni 

fellépés igénye, az nagyon hamar nemhogy megszokottá, de szalonképessé és magától 

értetődővé teszi a szélsőjobboldal jelenlétét a magyar belpolitikában. 

LMP 

Az LMP helyzete kettősnek mondható a szélsőjobboldalhoz való viszonyát tekintve. A 

párt, az SZDSZ és az MDF de facto felszámolódását követő politikai térben részben az 

emberjogi liberalizmus képviseletének továbbvitelére, a sokszínűség és a fiatalos-

nagyvárosi életérzés képviseletére vállalkozva számíthatott a liberális szavazók egy 
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részének szavazataira. Ugyanakkor kezdettől fogva próbált következetesen védekezni a 

mindkét oldalon megfogalmazódó olyan vádak ellen, amelyek az általános társadalmi 

ellenszenvnek örvendő SZDSZ „reinkarnációjaként”, bukott liberális politikusok 

menedékeként igyekeztek beállítani az újonnan a parlamentbe jutott pártot.16 Ez hatással 

volt az LMP egyes (különösen az etnikai és vallási kisebbségekkel kapcsolatos) 

emberjogi kérdésekben való állásfoglalásaira, amelyek nem egyszer megkésve, illetve 

érezhető visszafogottsággal jelentek meg. Az LMP a retorika szintjén úgy igyekezett a 

kampányban is kibújni az SZDSZ árnyékából, hogy deklarálta, „terméketlen” világnézeti 

és szimbolikus viták helyett kizárólag érdemi, szakpolitikai kérdésekben kívánja 

érvényesíteni az általa vallott értékeket. 

Nem kevésbé fontos, hogy a párt elitellenes és mérsékelt rendszerkritikus üzeneteinek 

köszönhette gyors felemelkedését, amiből egyenesen következik az „egyenlő távolság” 

elvének érvényesítésére irányuló szándék. Az LMP számára, amely már nevében (Lehet 

Más a Politika) is a változást, egyben a parlamenti pártok korruptságának és üresnek 

tekintett ideológiai marakodásának elutasítását jelenítette meg, az egyik legnagyobb 

veszélyt jelentené, ha választói végül mégiscsak a megszokott törésvonalak mentén 

sorolnák valamelyik „oldalhoz”. Ennek következtében identitásának alapvonás a 

hiteltelennek minősített duális szerkezetű adok-kapok és „egymásra mutogatás” 

elutasítása. A Jobbikhoz hasonlóan a választóknak kínált valóságértelmezésében ezzel 

                                                           

16 Érdemes megjegyezni, hogy ez a diszkurzív közeg azért is különösen kényelmetlen az LMP számára, 
mert az ökopolitikát zászlajára tűző párt elvi alapon áll szemben az SZDSZ által képviselt, finoman 
szólva is mérsékelt fenntarthatósági érzékenységgel bíró gazdasági liberalizmussal, sőt programja és 
parlamenti vitái alapján a Jobbik után a gazdasági szempontból leginkább baloldali pártnak tekinthető. 
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szemben a Fidesz és az MSZP „egyik kutya, másik eb”, így ha (szigorúan „elvi alapon”) 

létrejöhetnek is alkalmi álláspontegyezések egyik-másik politikai ellenfelével (ilyen lehet 

a választási rendszer fideszes manipulálásának elutasítása, vagy másik oldalon, a 2006-

os rendőri jogsértések kivizsgálásának és a felelősök megbüntetésének követelése), a 

hagyományos megosztó kérdésekben elkerülendő, hogy egyik vagy másik nagy párttal 

közös platform jöjjön létre. Márpedig a szélsőjobboldaltól való elhatárolódás és közösen 

létrehozandó karantén harcos, antifasiszta felhangú követelése a magyar politikai kultúra 

sajátosságaiból következően egyértelműen a népszerűtlen MSZP-SZDSZ tandemhez 

kötődik, ami szinte szükségszerűen mérsékli az LMP Jobbikhoz fűződő 

megnyilvánulásait, illetve a kirekesztéssel szembeni fellépését. A „világnézeti viták” 

elutasítását olyan mértékig érvényesíti a párt, hogy a tavaszi választások két fordulója 

között az egyik népszerű internetes hírportálon közzé tett videóban Vágó Gábor, az LMP 

későbbi képviselője kedélyes, már-már családias hangulatban a Jobbik szóvivőjével, 

Dúró Dórával közösen értékelte az első forduló eredményeit. Önmagában már az is 

visszatetszést kelthetett, hogy egy ilyen, a Jobbik legitimációját erősítő páros interjúra 

egyáltalán sor kerülhetett, vagyis hogy egy LMP-s politikus egyáltalán vállalta a közös 

szereplést, ennek tartalma azonban még inkább meglepő volt. Az interjú során Vágó 

Gábor, ezzel is érzékeltetni igyekezvén pártja „párbeszédképességét”, olyan 

kijelentéseket tett, hogy például „sokat lehet tanulni a Jobbiktól”, „sok összecsengés van 

azzal, amit ők mondanak, illetve amit mi mondunk”, vagy hogy a szélsőséges párt 

legfőbb hibája, hogy olyan emberek „keveredtek” a soraik közé, akikből később „balhék 

keveredtek” (ami szerint Vágónak nem a párt legfelső szintjein képviselt antiliberális és 
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kirekesztő eszméket tartja problémásnak). Az LMP-s politikus a két párt programja közti 

legfőbb vitapontként a Jobbik Duna-Tisza csatornájára vonatkozó elképzelést jelölte 

meg, és a közönség csak utólag, a párt hivatalos közleményéből tudhatta meg, hogy 

Vágó Gábor és az LMP nem ért egyet Dúró Dórának azon, az interjúban tett 

kijelentéseivel, amelyek a magyarországi holokauszt áldozatainak magyarságát vonták 

kétségbe. 

Emellett számos olyan kérdés van, amelyben ideológiai, illetve intézményi-strukturális 

okokból az ökopárt a Jobbikkal kerül hasonló platformra. Ilyen volt mindenekelőtt a 

kormánypártok által a választási rendszernek a kispártok rovására történt, az utalás 

szintjén már említett módosítása, de a kormány közvetett megszorító intézkedéseinek 

baloldali bírálatában is gyakran jelennek meg közös érvek. A két párt szinte versenyez 

egymással a környezetvédelemmel kapcsolatos problémák napirenden tartásában, ami 

annak köszönhető, hogy a Jobbik már választási programjának megalkotásakor, az 

„ökoszociális nemzetgazdaság címszó alatt” zászlajára tűzte a környezettudatosságot, 

ezzel is igyekezvén ellensúlyozni a párt egytémájú, rasszista csoportként való 

megbélyegzését. Ha eltérő előfeltevések alapján is, de hasonlóan aktívan ostorozzák a 

parlamentben a multinacionális vállalatok aránytalannak és károsnak minősített 

befolyását Magyarországon, amelyet szerintük tőkeellenes retorikája ellenére a kormány 

intézkedései is támogatnak. Legutóbb például az Orbán-kormány második gazdasági 

„akcióterve” (közvetett megszorító programja) parlamenti vitája alkalmával a két párt 

frakcióvezetője gyakorlatilag szó szerint azonos érvekkel ostorozta a telekommunikációs 
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és távközlési cégekre kivetni szándékozott 61 milliárd forintos különadó tervét, arra hívva 

fel a figyelmet, hogy a kivetés olyan plusz terheket ró a szektornak a multinacionális 

cégekkel szemben amúgy is versenyhátrányban lévő magyar vállalatait, amelyek a 

puszta fennállásukat is veszélyeztethetik. 

Az LMP-t a Jobbikhoz közelíti és az MSZP-vel való viszony szívélyesebbé válását 

akadályozza az előző kormányok megítélésének kérdése. Az LMP, az egyenlő távolság 

jegyében, nemcsak a jelenlegi kormány hibáira igyekszik felhívni a figyelmet, de 

rendszeresen a szocialista frakció fejére olvassa az elmúlt ciklus súlyos hibáit, az őszödi 

beszédtől és a 2006 őszi rendőri túlkapásoktól, a BKV korrupciós ügyein és az államot 

megkárosító, kétes sukorói kaszinó-beruházáson keresztül a Gyurcsány Ferenc és 

Bajnai Gordon kormányai által követett „neoliberális” gazdaságpolitikájáig. Így például 

már a parlament alakuló ülésének jelentős részét azt tette ki, hogy nemcsak a Fidesz és 

a KDNP, de a Jobbik és az LMP képviselőcsoportja is egyesült erővel kritizálta az MSZP-

s képviselőket előző ciklusbeli hibáik miatt. Ha ez a felállás, különösen a kormányoldal 

alkotmányellenes lépéseivel szembeni közös értékvállalások okán enyhült is némileg, a 

ciklus legelején olykor az a benyomás alakulhatott ki a szemlélőben, hogy a 

szélsőjobboldali Jobbik helyett a többi frakció az MSZP-t szorította karanténba. 

A fenti okokból kifolyólag az LMP, bár parlamenti működése során nem egyszer emelt 

szót a Jobbik gyűlöletkeltése és rasszizmusa ellen, óvatos identitáspolitikája okán 

egyértelműen nem lehet motorja a szélsőjobboldal elleni cordon sanitaire kialakításának. 

Alapvetően azért mégiscsak meghatározó kulturális-ideológiai liberalizmusa 
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természetesen vélhetően élénk tiltakozásban fog megnyilvánulni a Jobbikhoz köthető 

súlyosabb kirekesztő megnyilvánulások ellen, mindazonáltal a szélsőjobboldal elleni 

átfogó és következetes stratégia kialakítására az LMP jelenlegi imázspolitikája alapján 

egy darabig nem lehet számítani. 

 

A fentieket összegezve, elmondhatjuk, hogy a parlamenti pártok az eddigiek során nem 

teljesítettek túl jól a szélsőjobboldal előretörésének visszaszorításában, sőt ezen felül az 

is megállapítható, hogy ez a cél pillanatnyilag a jelek szerint egyik erő céljai között sem 

szerepel első helyen. Az MSZP-t tulajdon vergődése, az LMP-t pedig továbbra is 

bizonytalan identitása, illetve részben elvi következetlensége akadályozza meg a 

hathatós cselekvésben. Bár a Fidesz, biztos parlamenti többségét kihasználva számos 

alkalmat kihasznált, hogy megnehezítse a Jobbik helyzetét, és már ezzel is 

hozzájárulhatna a párt gyengüléséhez, ezen munkája egyetlen pillanatra sem emelkedett 

a kormánytöbbség politikájának ideológiai-értékrendbeli prioritásai közé (a „Nemzeti 

Együttműködés Rendszerének” célkitűzései között ma sem találkozunk a szélsőséges 

eszmék elleni küzdelem fontosságának deklarálásával, a „demokratikus normák 

helyreállításának” igénye pedig, amely a választási programban még külön fejezetet 

kapott, mára eltűnt a főbb identitáskonstruáló jelszavak közül), és számos olyan lépést is 

tettek, amellyel részben ellensúlyozták a rendszerellenes párttal szembeni fellépésük 

morális eredményeit. A legfontosabb problémának, akárcsak a szélsőjobboldalról szóló, 

egy évvel ezelőtti elemzésünkben, továbbra is azt látjuk, hogy a szélsőjobboldal 
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kérdésköre a hazai pártpolitikában továbbra is elsősorban a párt- és hatalompolitikai 

küzdelmek (pillanatnyilag épp elhanyagolt) taktikai eszköze, nem pedig elvi és morális 

probléma, amely a politikai valóság azon kivételes jelenségei közé tartoznék, amelyben a 

politikai ellenfelek a demokrácia védelmében jogosan és őszintén léphetnek fel közös 

platformon. Mindaddig, amíg az alapvető alkotmányos értékeket a demokratikus pártok 

nem tartják egyaránt elsődleges, a közhatalomért folyó harctól függetlenül közösen 

védelmezendő közkincsnek, a Jobbiknak nem fognak szűkülni lehetőségei, hogy 

megszilárdítsa parlamenti jelenlétét, vagy a távoli jövőben, egy kiélezettebb 

versenyhelyzetben akár a mérleg nyelvének szerepét is betöltse. 

Jogszabályi környezet 

A szélsőjobboldal mint a politikai valóság része, a demokratikus államberendezkedés 

olyan határhelyzeteként jelenik meg, amely időről időre felszínre hozza a rendszer 

érzékeny kérdéseit, és ürügyet szolgáltat a demokrácia fundamentális jellemzőinek, 

korlátainak és gyengeségeinek tisztázásához. Magyarországon a rendszerváltás óta 

eltelt bő két évtized legnívósabb politikaelméleti és jogfilozófiai értelmiségi polémiái ebből 

kifolyólag éppen a szélsőjobboldal felbukkanásával, megerősödésével, tevékenységével, 

illetve az e jelenségekkel szembeni demokratikus fellépés lehetőségeivel kapcsolatban 

bontakoztak ki. A fő kérdés minden esetben az volt, hogy meddig mehet el az állam a 

demokratikus rendre és a hazai kisebbségek tagjainak emberi méltóságára veszélyes, 

szélsőséges csoportok elleni küzdelemben anélkül, hogy átlépné az alkotmányosság, a 

jogállamiság és az állam semlegességének képlékeny és nem mindig maguktól értetődő 
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határait. Ezek a viták természetesen a jogalkotástól és -alkalmazástól nem függetlenül, 

hanem azokkal kölcsönhatásban zajlottak. A magyar Országgyűlésben a társadalmi 

vitákkal párhuzamosan kerültek elő újra és újra az antidemokratikus törekvésekkel és 

mozgalmakkal kapcsolatos törvényhozási kérdések, amelyek egyebek mellett a 

parlamenti pártok közötti értékkülönbségek nyilvános artikulációja, valamint fontos 

szimbolikus küzdelmek megvívása számára is terepet szolgáltattak. Ennek megfelelően 

a szabályozásban nem mindig tükröződtek az írástudók vitáinak eredményei és 

intellektuális erőviszonyai. Mindazonáltal megfigyelhető volt, hogy, ha csak a parlamenti 

viták szintjén is, de a politika szférájában is megjelentek az „akadémiai” diskurzusok 

érvelési és nyelvi megközelítései. 

A szélsőjobboldal megerősödésére adott államhatalmi válaszok a harmadik Magyar 

Köztársaság történetében elsősorban négy jogi- jogelméleti területet érintettek: a 

szólásszabadság, a gyülekezési jog, az egyesülési jog,17 valamint az államellenes 

bűncselekmények problémakörét. Mivel a nyugati jogrendszer eltérő morfológiai szintjein 

elhelyezkedő és másfajta sajátos problémákat felvető elemeiről van szó, az alábbiakban 

külön tárgyaljuk e kategóriák hazai szabályozását és a szélsőjobboldal problémaköréhez 

való kapcsolódási pontjait, külön kitérve a jogalkalmazással kapcsolatban esetlegesen 

felmerülő kérdésekre. 

                                                           

17 A gyülekezési és egyesülési jog a szélsőjobboldal ürügyén elsősorban a még a Bajnai-kormány által 
hozott és a Magyar Gárda jogerős betiltásának érvényt szerző „lex Gárda” kapcsán merült fel a 
törvényalkotásban. A feloszlatott szervezet tevékenységében való részvételt szabálysértéssé minősítő 
kormányrendeletet a jobboldali kormánytöbbség 2010 augusztusában csupán törvényerőre emelte, így 
azzal itt bővebben nem foglalkozunk. 
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A gyűlöletbeszéd és a szólásszabadság kérdése 

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 61.§-a szerint a 

Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van véleménynyilvánítás és a szólás 

szabadságához. Emellett a 8.§ (2) bekezdés leszögezi, hogy a Magyar Köztársaságban 

az alapvető jogokra és kötelességekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg, 

alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja. Ennek megfelelően a 

magyar jogrendszer a véleménynyilvánítás és a szólás szabadságának határait illetően 

az elmúlt két évtizedben a két általános szabályozási modell közül jóval közelebb állt az 

amerikai, mint a kontinentális gyakorlathoz.18 A gyűlöletbeszéd, illetve a 

holokauszttagadás jogi szankcionálása körül gyakorlatilag a rendszerváltás óta zajlik a 

politikai és értelmiségi polémia, amely az elmúlt húsz évben az egyik legizgalmasabb és 

legnívósabb közéleti vitává nőtte ki magát. Az ellentétes álláspontok képviselői között 

mindkét oldalon a magyar szellemi élet színe-javát megtaláljuk, így pro és kontra 

differenciált, alaposan kidolgozott argumentációkkal van dolgunk, amelyek a jogelmélet, 

a politikaelmélet és a morálfilozófia legalapvetőbb kérdéseit érintik. A jelen tanulmányban 

kizárólag a probléma jogi és politikai fejleményeit ismertetjük, ám szükségesnek láttuk 

                                                           

18 Mint ismeretes, az amerikai szabályozási modellben a szólásszabadság magában foglalja a 
gyűlöletbeszédet is, kivéve az élet vagy a testi épség elleni fenyegetéseket, így a szabadságot, míg a 
német törvénykezés mintájára kialakult kontinentális modell az emberi méltóságot helyezi előtérbe, így 
jóval szigorúbban jelöli ki a véleménynyilvánítás és a szólás szabadságának határait. 
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jelezni, hogy a változó parlamenti erőviszonyokon nyugvó jogi kodifikáció egy hosszú 

ideig megoldatlan, sokoldalú és árnyalt kérdéskör gordiuszi csomóját vágta ketté. 

A szólásszabadság korlátozására, illetve a gyűlöletbeszédre vonatkozó magyarországi 

szabályozás történetét három korszakra oszthatjuk: 1. 1989-től 2007-ig számíthatjuk a 

büntetőjogi kodifikációs kísérletek szakaszát; 2. 2007-től kezdődtek a polgári jogi 

eszközök alkalmazására tett kísérletek; 3. 2008 szeptemberétől pedig a sui generis 

szabályozás, vagyis a gyűlöletbeszéd mint szankcionálandó kategória önálló 

megjelenése a jogalkotási törekvésekben. 2010-ig ezek a kísérletek mind elbukták az 

alkotmányosság próbáját, mivel az Alkotmánybíróság addig következetesen 

visszautasította a szólásszabadság tartalomalapú korlátozását, és sorra semmisítette 

meg a vonatkozó jogszabályokat. Végezetül, 2009 júniusától a történet gyökeresen új 

szakaszba lépett, amikor a kodifikációs próbálkozások alkotmányos kudarcainak 

tanulságát levonva a szólásszabadság korlátozásának kérdése levált a gyűlöletbeszéd, 

illetve közösség elleni izgatás absztrakt tematikájáról, és fókusza a holokauszt, illetve a 

két totalitárius rendszer bűneinek tagadására és relativizálására szűkült. 

 

A magyar Alkotmánybíróság először a 30/1992. (V.26.) AB határozatában foglalkozott a 

szólásszabadság korlátozásának kérdésével. Ebben leszögezte, hogy a 

véleménynyilvánítás szabadságának kitüntetett szerepe van az alkotmányos alapjogok 

között, tulajdonképpen „anyajoga” többféle szabadságjognak, az úgynevezett 

„kommunikációs” alapjogoknak. Megállapította továbbá, hogy az ebből eredő külön 



 

48 

 

nevesített jogok a szólás- és a sajtószabadság, amely utóbbi felöleli valamennyi médium 

szabadságát, továbbá az informáltsághoz való jogot, az információk megszerzésének 

szabadságát. Tágabb értelemben pedig a véleménynyilvánítási szabadsághoz tartozik a 

művészi, irodalmi alkotás szabadsága és a művészeti alkotásterjesztésének 

szabadsága, a tudományos alkotás szabadsága és a tudományos ismeretek tanításának 

szabadsága. Fontos megállapítása volt a határozatnak, hogy a szabad 

véleménynyilvánításhoz való jog a véleményt annak érték- és igazságtartalmára tekintet 

nélkül védi. Ez megfelel az ideológiai semlegesség követelményének, amelyet az 

Alkotmánynak az 1990. évi XL. törvénnyel való módosítása fejezett ki. A 

véleménynyilvánítás szabadságának – az Alkotmánybíróság gyakorlatában – csak külső 

korlátai vannak; amíg egy ilyen alkotmányosan meghúzott külső korlátba nem ütközik, 

maga a véleménynyilvánítás lehetősége és ténye védett, annak tartalmára tekintet 

nélkül. Vagyis az egyéni véleménynyilvánítás, a saját törvényei szerint kialakuló 

közvélemény, és ezekkel kölcsönhatásban a minél szélesebb tájékozottságra épülő 

egyéni véleményalkotás lehetősége az, ami alkotmányos védelmet élvez. 

A határozat kitért a magyar Büntető Törvénykönyv híres 269.§-re, vagyis a közösség 

elleni izgatás bűntettére is: 

Aki nagy nyilvánosság előtt a) a magyar nemzet, b) valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási 

csoport vagy a lakosság egyes csoportjai ellen gyűlöletre uszít, bűntett miatt három évig 

terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
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Az indoklás szerint a köznyugalom fenntartásához nem szükséges, hogy a magyar 

nemzetet, valamely nemzetiséget, népet, felekezetet vagy fajt sértő vagy lealacsonyító 

kifejezés nagy nyilvánosság előtti használatát önmagában véve büntetőjogi büntetéssel 

fenyegesse a törvény, hiszen ezzel a jogalkotó szükségtelenül és az elérni kívánt célhoz 

képest aránytalanul korlátozza a szabad véleménynyilvánításhoz való jogot. Az 

Alkotmánybíróság a „gyűlöletre uszítással” összefüggésben megállapította, hogy a 

tényállás csak a legveszélyesebb magatartásokra terjed ki: olyanokra, amelyek a 

közvetlen elkövetési tárgy, vagyis a köznyugalom megzavarásán keresztül lényegében 

alanyi jogokat veszélyeztetnek. A korlátozáshoz szükséges veszélyeztetés mértékét – 

bár utalt az amerikai Legfelsőbb Bíróság tesztjének „clear and present danger” 

formulájára – az Alkotmánybíróság pontosan nem definiálta. 

Az Országgyűlés 1996. március 12-én nagy többséggel elfogadta a Btk. módosításáról 

szóló törvényjavaslatot, amelynek meghozatalát Göncz Árpád államfő kezdeményezte. A 

törvény többek között azt mondja ki: bűntettet követ el és három évig terjedő 

szabadságvesztéssel büntethető az, aki a magyar nemzet, illetve valamely nemzeti, 

etnikai, faji, vallási csoport vagy a lakosság egyes csoportjai ellen gyűlöletre uszít, illetve 

gyűlölet keltésére alkalmas egyéb cselekményt követ el. Ekkor bontakozott ki a 

szólásszabadság és a gyűlöletbeszéd problémaköre kapcsán az első komolyabb hazai 

értelmiségi vita, amelyben Kis János filozófus megfogalmazta a szólásszabadságnak az 

Alkotmánybíróság értelmezésével összhangban lévő, liberális felfogását és védelmének 

szükségességét. 
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A 12/1999. (V.21.) AB határozat szerint a Btk. 269. §-ának az 1996. évi XVII. törvénnyel 

történt módosítása – amelynek eredményeképpen a „gyűlöletre uszít” kifejezés 

változatlanul hagyása mellett beemelték a szövegbe a „gyűlölet keltésére alkalmas 

egyéb cselekményt követ el” magatartási formát – alkotmányellenes, mert olyan 

tényállási elemet iktatott be, amely nem felel meg a jogbiztonság elvének, nem elégítette 

ki az alkotmányos büntetőjog határozottságának, egyértelműségének követelményét, és 

magában hordozta a véleménynyilvánításhoz való alkotmányos alapjog önkényes 

korlátozásának lehetőségét is.   

Ezt követően a kérdés sokáig nem került újra terítékre. 2003-ban azonban a kormány 

ismét a Btk. közösség elleni izgatásra vonatkozó paragrafusának módosítását 

indítványozta. A széles körű értelmiség tiltakozás ellenére (a vitában Kis János mellett 

ezúttal Sólyom László, az Alkotmánybíróság első elnöke, későbbi köztársasági elnök is 

megszólalt) a parlament végül december 8-án, négy fős többséggel elfogadta a kormány 

javaslatát. Ez tartalmazta az erőszakos cselekmény elkövetésére való felhívást és az 

uszítás helyett az izgatás szót használta. A Btk-ba bekerült egy új bekezdés is: ez 

börtönnel tette büntethetővé az olyan magatartást, amely azáltal sérti az emberi 

méltóságot, hogy a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási hovatartozás miatt becsmérel, 

megaláz. Mádl Ferenc köztársasági elnök alkotmányossági aggályokat fogalmazott meg 

a jogszabállyal kapcsolatban, ezért annak előzetes alkotmányossági vizsgálatát 

kezdeményezte az Alkotmánybíróságnál. 
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A testület 2004. május 24-i egyhangú határozata alkotmánysértőnek minősítette a Btk. 

módosítását. A 2004. (V. 25.) AB-határozat indokolása szerint a gyűlöletre izgatás 

kifejezés beiktatásával és az erőszakos cselekmény elkövetésére való felhívás külön 

kiemelésével a jogalkotó oly mértékben kitágította a büntetendővé nyilvánított 

magatartások körét, hogy az az alaptörvény sérelmét eredményezte. Az 

Alkotmánybíróság álláspontja szerint a büntető törvénykönyvbe iktatott új, becsmérlési 

tényállás is szükségtelenül és aránytalanul korlátozza a szabad véleménynyilvánítás 

alkotmányos jogát. Az indoklás egyes megállapításai egyértelművé tették, hogy a 

gyűlöletbeszéd kérdése nem feltétlenül a büntetőjog eszközrendszerével kezelendő. A 

büntetőjog ultima ratio, csak akkor alkalmazandó, ha más jogági eszközök már nem 

elegendőek. 

2005 júliusában az MSZP jogi és közigazgatási tagozata a gyűlöletbeszéd büntetendővé 

nyilvánítását kezdeményezte az igazságügy- és a belügyminiszternek címzett nyílt 

levélben. Álláspontjuk szerint a jogalkotók eddig nem megfelelő jogtechnikai megoldást 

alkalmaztak, ezért a gyűlöletbeszéd önálló, büntető törvénykönyvi tényállásként való 

szabályozását, nem a közösség elleni izgatás szabályozásának módosítását javasolták. 

2007 júniusában Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság elnöke és a Magyarországi Zsidó 

Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) közös javaslatban szorgalmazta a Polgári 

Törvénykönyv módosítását. E szerint a jogszabály kiegészült volna azzal, hogy a sértő 

megnyilvánulás ellen a csoport érdekeit védő szervezet, illetve a csoport bármely tagja 

jogosult lett volna fellépni. 
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Az Országgyűlés 2007. szeptember 24-én kezdte meg a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) – 

tehát első alkalommal már nem a Btk. – módosításáról szóló kormányjavaslat általános 

vitáját, amely a fenti elveket is beépítette volna a jogi szabályozásba. A törvényjavaslat 

egyértelművé tette volna, hogy a gyűlöletbeszéd az a sértő megnyilvánulás, ami faji 

hovatartozásra, nemzeti, vagy etnikai kisebbséghez való tartozásra, vallási vagy 

világnézeti meggyőződésre, szexuális irányultságra, nemi identitásra vagy a személyiség 

más lényegi vonására irányul, és személyek ilyen vonással rendelkező, a társadalmon 

belül kisebbségben lévő körére vonatkozik. Mivel némi vívódás után az akkori kisebbik 

kormánypárt, az SZDSZ is a javaslat mellé állt, októberben sikerült elfogadtatni a 

törvényt, ahogy azonban várható volt, Sólyom László köztársasági elnök az AB elé 

küldte a jogszabályt, amely ugyancsak nem meglepő módon alkotmányellenesnek ítélte 

azt. Mivel perbeli igényét bárki érvényesíthette volna, ráadásul az új paragrafus ki is 

mondta volna, hogy a peres félnek nem kell személy szerint is sérelmet elszenvedőnek 

lennie, az AB szerint a jogszabály parttalanná tette volna a szabad véleménynyilvánítás 

korlátozásának lehetőségét. Mégpedig azért, mert a személyiséget meghatározó 

tulajdonságok alapján számtalan közösség jöhet létre, s az ezekhez tartozást csak a 

személy nyilatkozata igazolja. Így gyakorlatilag kérelmezők végtelen sora indíthatna pert 

egy sérelmezett kijelentés miatt, pusztán arra hivatkozva, hogy ő a sérelmet szenvedett 

csoport tagja. 

2008 februárjában a szocialista Bárándy Gergely terjesztette be a gyűlöletbeszéd 

szankcionálásának új tervezetét, amely bevezette volna a magyar büntetőjogba a 
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gyalázkodás tényállását. Gyalázkodásnak számított volna az a magatartás, amikor valaki 

nagy nyilvánosság előtt a lakosság egyes csoportjainak becsületét, emberi méltóságát 

valamilyen kifejezéssel, ennek híresztelésével, vagy testmozdulattal megsérti vagy 

megsérteni próbálja. Sólyom László ismét élt elnöki jogával, és aláírás helyett az 

Alkotmánybíróság elé küldte a javaslatot. Az ennek nyomán született alkotmánybírósági 

határozat szerint az Alkotmány alapján minden személyt egyenlően megillet a szólás 

joga, s ez az alapjogi védelem nem tagadható meg pusztán azért, mert az elhangzottak 

mások érdekét, szemléletét, érzékenységét sértik, vagy azok egyes személyekre nézve 

bántóak, lealacsonyítóak. Így a gyűlöletbeszéd elleni törvény ismét megbukott az 

alkotmányosság próbáján, ahogy azóta még egyszer, 2008 szeptemberében is, amikor a 

kormány törvényjavaslata már a parlamenti bizottsági munkálatokon sem jutott tovább. 

A gyűlöletbeszéd szankcionálására tett jogalkotási kísérletek 2010 előtt 

A 

gyűlöletbeszéd 

szabályozásána

k alakulása 

Időpont  

Szabályozás  Alkotmánybírósági 

reakció  

Közéleti vetület  

Büntetőjogi kodifikációs kísérletek  

1989  Btk. módosítás  30/1992. (V.26.) AB határozat – részben 
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alkotmányellenes a módosítás  

1996  Göncz-féle javaslat  12/1999. (V.21.) AB 

határozat – 

alkotmányellenessé

g megállapítása  

Kis János a 

véleménynyilvánítás 

szabadságának 

védelmére kelt.  

2003  a kormány javaslatot 

tesz a Btk. 

módosítására, 

elfogadják szűk 

többséggel  

18/2004. (V.24.) Ab 

határozat (Mádl 

Ferenc köztársasági 

elnök előzetes 

normakontrollja 

nyomán) – 

alkotmányellenessé

g megállapítása  

Sajtópolémia a 

javaslat körül; Kis 

János és Sólyom 

László közös 

cikkben tiltakozik a 

javaslat ellen.  

2005 július  Az MSZP jogi és közigazgatási tagozata a 

gyűlöletbeszéd büntetendővé nyilvánítását 

kezdeményezte az igazságügy- és a 

belügyminiszternek címzett nyílt levélben.  

Polgári jogi eszközök alkalmazása  

2007 június  Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság 

elnöke és a Magyarországi Zsidó 
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Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) közös 

javaslatban szorgalmazta a Ptk. 

módosítását.  

2007. augusztus 31.  Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, a 

Magyar Gárdáról tartott ötpárti nemzetközi 

sajtóértekezleten jelentette be, hogy a 

kormány a Ptk. módosítását kezdeményezi 

a vallási, nemzeti és etnikai kisebbséghez 

tartozó, illetve a szexuális orientáció miatt 

kisebbségben lévő személyek védelmében.  

2007. 

szeptember. 24.  

a Ptk-módosítás az Országgyűlés 

előtt  

Az SZDSZ támogatja, az 

MSZP frakció szerint 

azonban szükség van 

büntető szabályozásra is.  

2007. október 29.  a Ptk-módosítás 

elfogadása  

96/2008. (VII. 3.) AB 

határozat (Sólyom 

László köztársasági 

elnök előzetes 

normakontrollja 

nyomán) – 

A TASZ 

ellenvéleményt fejt 

ki.  
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alkotmányellenessé

g megállapítása  

2008. február 18.  Btk-módosítás elfogadása, 

amely lehetővé teszi a 

gyűlöletbeszéd 

büntethetőségét  

95/2008. (VII. 3.) ABh. 

(Sólyom László 

köztársasági elnök előzetes 

normakontrollja nyomán) – 

alkotmányellenesség 

megállapítása  

2008 szeptember  a kormány benyújtotta az új 

Ptk. tervezetét, amelynek 

részét képezi a „Védelem a 

gyűlöletbeszéd ellen”  

A Tervezet a köztársasági 

elnök észrevételeinek 

megfelelően alakította át a 

szabályozást.  

Sui generis szabályozás  

2008. szeptember 12.  T/6219. számú 

törvényjavaslat az ember 

méltóságát súlyosan sértő 

egyes magatartásokkal 

szembeni védelem 

érdekében szükséges 

jogérvényesítési eszközök 

Nem találták a parlament 

Emberi Jogi Bizottsága 

általános vitára 

alkalmasnak; a Magyar 

Helsinki Bizottság és TASZ 

ellenvéleménye.  
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(Forrás: http://www.meltanyossag.hu/files/meltany/imce/doc/kozossegekmeltosaga-

081006.pdf) 

A fordulat a Jobbik 2009. júniusi európai parlamenti választási sikerét követően 

következett be. Bajnai Gordon miniszterelnök június közepén ebben a kontextusban, a 

demokrácia védelmének szükségességét hangsúlyozva vetette fel, ekkor már a 

holokauszttagadás jogi szankcionálásának szükségességét. A Mesterházy Attila 

szocialista miniszterelnök-jelölt által 2010 januárjának végén benyújtott törvényjavaslat 

ehhez tartotta magát, vagyis a gyűlöletbeszéd, az izgatás vagy a gyalázkodás 

többszörösen elbukott fogalmai és a sértettek megfoghatatlanul tág csoportjainak 

sérelme helyett a holokauszttagadás jóval szűkebb, kézzelfoghatóbb tényállását 

választotta. Ebből kifolyólag az indítványozó azt is „megkockáztatta”, hogy az 

Alkotmánybíróság korábbi intése ellenére a büntetőjog ultima ratiójához folyamodjon, 

vagyis javaslata a Büntető Törvénykönyv 269., a közösség elleni izgatásról szóló 

paragrafusát egészítette ki. Az általa benyújtott és végül február 22-én a parlament által 

elfogadott szöveg szerint: 

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. 

biztosításáról  
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A javaslat elfogadása nem jelentett meglepetést, hiszen a korábban a szólásszabadság 

mindenfajta korlátozásának ellenálló liberális SZDSZ meggyőzésével a kormánypártnak 

megvolt a szükséges többsége. Márpedig ekkor már a rendkívül népszerűtlen baloldali 

és liberális parlamenti erők a Fidesz-KDNP egyre valószínűbb kétharmados választási 

győzelmének megakadályozása érdekében önmagukat a demokratikus értékek utolsó 

védőbástyáiként igyekeztek feltüntetni, amelyek egyedüliként tűzik zászlajukra a vallási 

és etnikai kisebbségek jogainak védelmét. Annál váratlanabb fejlemény volt, hogy 

Sólyom László köztársasági elnök, aki korábban a szólásszabadság tartalmi alapú 

korlátozásának egyik legelszántabb ellenfele volt, március 10-én nem élt „vétójogával”, 

hanem rögtön aláírta a törvényt. 

A körülmények együttállása (a kampány közeledte, a szocialisták kitartó igyekezete, az 

SZDSZ szorult helyzete, amelyben nem tehette meg, hogy kitartson korábbi liberális 

álláspontja mellett, az államfő nehezen értelmezhető „engedékenysége”) tehát húsz év 

után a magyar jogrendszer részévé tette a holokauszttagadás büntetőjogi 

szankcionálásának gyakorlati lehetőségét. A jogszabály ugyanakkor az elmélyült és nagy 

hagyományokra visszatekintő társadalmi viták ellenére meglehetősen előkészítetlenre 

sikerült, ráadásul több ponton is felvetette az alkotmányellenesség gyanúját. 

Mindenekelőtt a jogbiztonság elvét sértette a szakmai körökben évtizedek óta vitatott 

definíciójú holokauszt19 kifejezés reflektálatlan használata. 

                                                           

19 Bár a mindennapi használatban „nagyjából” tudjuk, miről beszélünk, amikor a kifejezést használjuk, a 
szakirodalomban jelenleg nincs konszenzus sem a holokauszt szó szemantikai, sem pedig történeti-
időbeli határait illetően. Márpedig a jogalkalmazás szempontjából nem mindegy, hogy a holokauszt 
fogalmába értjük-e például a jogkorlátozó vagy numerus clausus-jellegű jogszabályokat, illetve hogy a 
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A jogbiztonság elvével állt feszültségben annak tisztázatlansága is, hogy ki számít a 

jogszabály szempontjából a holokauszt áldozatának: kizárólag a koncentrációs táborba, 

illetve kényszermunkára elhurcolt, az akkor hatályos jogszabályok alapján zsidónak 

minősült személyek, vagy a koncentrációs táborba, illetve kényszermunkára elhurcolt 

romák, melegek, Jehova tanúi, ellenzéki politikusok stb. is. Ugyancsak fontos kérdésként 

merül fel a jogszabály alkalmazása kapcsán (akárcsak a holokauszttal foglalkozó 

szakirodalomban), hogy a holokauszt áldozatai közé soroljuk-e a Vészkorszak idején 

meggyilkolt áldozatok első-, másod-, harmadgenerációs leszármazottait. 

Tekintve, hogy a jogszabály nem a holokauszt tényének tagadását, kétségbe vonását, 

illetve jelentéktelen színben való feltüntetését, hanem az emberi méltóság ezáltal történő 

megsértését szankcionálta, az is kérdéseket vetett fel, hogy a rendelkezés szerint mely 

kritériumok teljesülése esetén eredményezné a holokauszt tagadása, kétségbe vonása, 

illetve jelentéktelen színben való feltüntetése a holokauszt áldozata méltóságának 

sérelmét. Azért is volt különösen fontos ez a kérdés, mert – szemben például a 

gyűlöletbeszéddel vagy a becsmérléssel – a holokauszt tagadásának, kétségbe 

vonásának, illetve jelentéktelen színben való feltüntetésének tényállása mögötti 

motivációk, illetve az általuk okozott eredmény tekintetében nehéz differenciáltan ítélni, 

nevezetesen egzakt módon meghúzni a határt az emberi méltóság sérelme és a 

tudományos igazság kutatása, a feltételezett igazság közlése között. Egy viszonylag 

aktuális magyar példa jól illusztrálja, hogy ez az érv nem kizárólag az úgynevezett 

                                                                                                                                                                                     

holokauszt időbeli kezdetét, például magyar vonatkozásban, 1920-ra, 1938-ra, 1941-re, vagy 1944 
májusára tesszük (mindhárom kezdőpontnak vannak történész pártolói). 
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revizionista, vagyis holokauszttagadó „történészek” cinikus védelmezésére alkalmas, 

hanem nagyon is valós tudományos problémát fogalmaz meg. Karsai László történész, a 

magyarországi holokauszt egyik legelismertebb kutatója (maga is holokauszt-túlélők 

leszármazottja), aki hosszú évek óta dolgozik a hungarista-nemzetiszocialista magyar 

diktátor, Szálasi Ferenc életrajzán, az újonnan feldolgozott források alapján arra a 

következtetésre jutott, hogy elengedhetetlen az 1944-1945-ös nyilas diktatúráról és 

Szálasiról alkotott véleményünk árnyalása. A tények ugyanis arra utalnak, hogy Szálasi, 

bár fanatikus nemzetiszocialista és antiszemita volt, gyakorlati tevékenységével, 

közvetlenül jóval kevesebbet ártott a magyar zsidóságnak, mint azt eddig tudni véltük, és 

főként a hatalomra jutását megelőző politikai kurzushoz viszonyítva. Márpedig alaposabb 

jogi konceptualizáció híján Karsai olyan kijelentéseinek értékelése, mint például hogy 

„Szálasi zsidópolitikája nagyságrenddel jobb, mint a német megszállás utáni Sztójay-

kormányé”,20 a tudomány szférája helyett könnyen a büntetőjog területére csúszhat át, 

ami a tudományos kutatás szabadságának nagymértékű és a demokratikus alapelvekkel 

összeegyeztethetetlen csorbítását jelenti. Ezért az új Btk-bekezdés potenciálisan 

ellentmondott az alaptörvény azon kitételének is, amely szerint „Tudományos igazságok 

kérdésében dönteni, kutatások tudományos értékét megállapítani kizárólag a tudomány 

művelői jogosultak.” Mindezek okán számítani lehetett arra, hogy a módosítást utólag 

több civil szervezet,21 illetve párt22 is meg fogja támadni az Alkotmánybíróságon, de 

                                                           

20 Szálasi 1943-44-es naplója a Beszélőben. Népszabadság, 2008. március 25. 
21 Már a törvényjavaslat benyújtásakor komoly kritikát fogalmazott meg például a Társaság a 
Szabadságjogokért. 
22 A Jobbik, amint az várható volt, határozottan elutasította az általa „szájkosártörvénynek” bélyegzett 
jogszabályt. 
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csupán találgathatunk, hogy a testület milyen döntést hozott volna az ügyben, mivel a 

paragrafus sorsa már születése pillanatában meg volt pecsételve. 

Az akkori legnagyobb ellenzéki pártként a Fidesz tartózkodott a szavazáskor (az MSZP 

korábbi koalíciós partnere, az SZDSZ ekkor a javaslat mellé állt, így a parlamentből 

egyedül a volt szabaddemokrata, akkoriban független Gulyás József voksolt nemmel). A 

frakció álláspontja ekkor az volt, hogy bár ők is a holokauszttagadás büntetőjogi 

szankcionálásának pártján állnak, nem helyeslik a nácizmus és a kommunizmus 

áldozatai közötti különbségtételt, így egy ilyen indítványt kizárólag akkor szavaznának 

meg, ha az mindkét totalitárius rendszer bűneinek tagadását érintené. A fideszes 

Répássy Róbert már az eredeti törvényjavaslat tárgyalásakor olyan módosító indítványt 

nyújtott be, amely a szöveg egészének szellemiségét megváltoztatta és a kommunista 

diktatúrák által elkövetett emberiségellenes bűnöket büntette volna. Bár ekkor, 

kisebbségben lévén a parlamentben, nem tudta azt elfogadtatni, a párt még a 

választások előtt bejelentette, hogy ha a Fidesz megnyeri az országgyűlési 

választásokat, nem fognak „különbséget tenni a nácizmus és a kommunizmus áldozatai 

között”. Ennek megfelelően négy kormánypárti képviselő már 2010 májusának végén a 

parlament elé terjesztette azt a Büntető Törvénykönyv módosításáról szóló javaslatot, 

amelyet az június 8-án meg is szavazott. Az azóta is hatályos 269/C.§ szerint: 

Aki nagy nyilvánosság előtt a nemzeti szocialista vagy kommunista rendszerek által 

elkövetett népirtás és más, emberiség elleni cselekmények tényét tagadja, kétségbe 
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vonja vagy jelentéktelen színben tünteti fel, bűntettet követ el, és három évig terjedő 

szabadságvesztéssel büntetendő. 

A kommunista rendszerek beemelése mellett a témánk szempontjából legfontosabb 

változást a holokauszttagadás kifejezés kiiktatása és a nemzetiszocialista rendszerek 

által elkövetetett cselekményekre való utalásra való felcserélése jelenti. Jogi-politikai 

szempontból a módosításról ebben a formában nem mondható el, hogy megfelelne a 

kitűzött célnak, már ha az az áldozatok emberi méltóságának hatékonyabb védelme 

lenne. Függetlenül attól, hogy mit gondolunk a holokauszttagadás jogi szankcionálásáról 

általában, kijelenthetjük, hogy ezt a funkciót az itt tárgyalt módosítás a magyar kontextust 

figyelembe véve nem vagy csak részlegesen töltheti be. Kidolgozatlanságának, 

szakmailag hanyag megfogalmazásának csupán a szimbóluma, hogy még a 

nemzetiszocializmus szó sem a magyar helyesírás szabályai szerint, egybeírva került a 

szövegbe. 

Míg az eredeti, a Fidesz-KDNP többség által megváltoztatott törvényszöveg 

megfogalmazásbeli pontatlansága okán vetett fel komoly kétséget, a hatályos szöveggel 

kapcsolatos problémák még több kritikára adnak okot. A törvény jelenleg három évig 

terjedő börtönnel bünteti a nemzetiszocialista rendszerek által elkövetett bűnök 

tagadását, illetve relativizálását; márpedig tudvalevő, hogy a magyarországi 

vonatkozásban a holokauszt eseményeinek nagy részéért a fogalom szűkebb 

értelmezése esetén sem egy nemzetiszocialista rendszer tehető felelőssé. A 

munkaszolgálat intézményének bevezetéséért, a második világháború alatti első (az 
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1941. augusztusi, Kamenyec-Podolszkij-i) tömeges zsidóellenes pogrom 

lebonyolításáért, a zsidótörvények meghozataláért, a sárga csillag viselésének 

előírásáért, a zsidó vagyon elkobzásáért, a gettósításért és 1944 júliusának elejéig közel 

440 ezer magyar zsidó Auschwitzba deportálásának precíz megszervezéséért ugyanis 

nem az október 15-én hatalomra kerülő magyar nemzetiszocialistákat,23 hanem a 

jobboldali konzervatív-autoriter Horthy-rendszer politikai vezetését és a magyar 

államigazgatás gépezetét terheli a közvetlen felelősség. Ennek következtében ma a 

Büntető Törvénykönyv potenciálisan szankcionálja, ha valaki igazságosnak minősíti az 

1956-os forradalmat és szabadságharcot követő kommunista megtorlás bírósági 

ítéleteit,24 ám közben továbbra is legális kereteket biztosít a mintegy félmillió zsidó vagy 

zsidónak minősített magyar állampolgár kifosztását és meggyilkolását megszervező 

személyek felelősségét firtató vagy akár ezek tettét helyeslő vélemények 

hangoztatására.25 Úgy is megközelíthetjük tehát a kérdést, hogy az „egyenlő mérce” 

nevében az új parlamenti többség nem tett mást, mint hogy a másik pólus felé billentette 

a kettős mércét. 

A törvénymódosítás elfogadását követően nem sokkal már fel is merült alkalmazásának 

első lehetősége. Ironikus módon azonban az a személy, akit elsőként ítélhetnek el a Btk. 

                                                           

23 Itt csak zárójelben jegyezzük meg, hogy a kutatók körében azt illetően sincs konszenzus, hogy a 
Szálasi Ferenc vezette hungarista mozgalmat minden fenntartás nélkül nemzetiszocialistának 
nevezhetjük-e. 
24 A törvény alapján ilyen tartalmú kijelentései miatt elsőként éppen a Jobbik tett feljelentést a 
koncepciós pereket koordináló egykori kommunista belügyminiszter, Biszku Béla ellen. Erről 
részletesebben lásd alább, a jogalkalmazást taglaló bekezdésekben. 
25 Nem véletlen, hogy a módosítás ellen azonnal tiltakozását fejezte ki a jogvédő szervezetek mellett a 
Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége, a Munkaszolgálatosok Országos Egyesülete és a 
Nácizmus Üldözöttei Bizottságának Országos Egyesülete is. 
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új 269/C. §-a alapján, a legkevésbé sem a szélsőjobboldalhoz köthető. Biszku Béla, aki 

az 1956-os forradalom és függetlenségi harc leverését követően az állampárt egyik 

vezetőjeként és belügyminiszterként közvetlenül irányította a kommunista restauráció 

megtorló politikáját,26 ez év augusztus 4-én a közszolgálati televízióban a következő 

kijelentéseket tette: „én ezt nem forradalomnak tartom, hanem ellenforradalomnak. (…) 

Ami történt (…), az egy nemzeti tragédia. (…) Szerintem ez a rendszer 

megváltoztatására való törekvést fejezett ki, és a rendszerért való harc az igazságos 

volt.” A forradalmat követő repressziókat Biszku az ország „közbiztonságának 

helyreállításaként”, illetve „az állampolgárok biztonságának konszolidálásaként” 

minősítette, és tagadta felelősségét a halálos ítéletek meghozatalában, a „szuverén 

magyar igazságszolgáltatásra” és „a rendszerre” hárítva a felelősséget, annak ellenére, 

hogy azt számtalan dokumentum és ezek alapján a témával foglalkozó történészek is 

tényként állítják. Ugyanakkor az elhatárolódás mellett is védelmébe vette a szigorú 

ítéleteket, és tagadta, hogy azok koncepciós perekben születtek volna: „Valamilyen 

cselekmények alapján történtek az ítéletek”. Biszku, amikor szembesítették vele, hogy 

hivatalos fórumokon kevesellte a „fizikai megsemmisítések” számát, tagadta, hogy ilyet 

tett volna. Szilágyi György, a Jobbik parlamenti képviselője ezért augusztus 6-án 

feljelentette Biszkut, mivel, álláspontja szerint a volt belügyminiszter által elmondottak 

kimerítik a Btk. módosításában foglaltakat. A hírek szerint a rendőrség azóta megkezdte 

az adatgyűjtést, és a közelmúltban Biszkut már gyanúsítottként hallgatták ki. 
                                                           

26 A „Kádár ökleként” is emlegetett Biszku minisztersége idején a forradalomban való részvétele miatt 
13 000 embert internáltak, 230 főt pedig kivégeztek (más források 300 kivégzettről és 20 000 
bebörtönzöttről tudnak, de vannak ennél nagyobb számra utaló számítások is. Itt most 1956 egyik 
legelismertebb kutatójának, Rainer M. Jánosnak a becslését tartottuk mérvadónak). 
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Paradox módon tehát az eredetileg a szélsőjobboldalhoz kötött polémiákból kinövő, új 

büntetőjogi tényállás a szélsőjobboldal problematikájától függetlenül jelenik meg első 

ízben a hazai jogalkalmazásban (azt leszámítva persze, hogy a feljelentő 

szélsőjobboldali politikus volt). Ennek ellenére Biszku Béla ügye, amennyiben (ami 

jelenleg igen valószínűnek tűnik), végül a bíróság elé kerül, fontos következményekkel 

járhat a jövőre nézve, mivel az első ilyen jellegű jogesetként számos vonatkozásban 

precedensteremtő folyamat lesz. Fontos határkő lesz például az, hogy legfelső fokon a 

bíróság hol fogja meghúzni a határt a vélemény büntetőjogilag nem szankcionálható 

kategóriája, valamint a történelmi tény tagadása, illetve a rendszer bűneinek 

relativizálása között; a forradalom ellenforradalomnak minősítése és a megtorlások 

igazságosnak minősítése első ránézésre, különösen a repressziók egyik központi 

felelőse részéről, mindkét tényállást kielégíteni látszik, különösen, ha összevetjük a 

holokauszttagadás és -relativizálás kapcsán kialakult nemzetközi minősítési gyakorlatot. 

Kérdés, hogy a magyar igazságszolgáltatás, amelyben újdonságnak számít a 

szólásszabadság ilyen típusú, tartalmi alapú korlátozása és szankcionálása, elsősorban 

ezekhez a mintákhoz fog-e igazodni, vagy a jogértelmezésben rejlő kiskapukat 

kihasználva kitart a rendszerváltás óta kialakult, a nyugat-európai átlaghoz mérten 

liberálisabb joggyakorlat mellett. 

Az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására tett kísérlet 

A gyűlöletbeszéd, illetve a holokauszttagadás jogi szankcionálásánál lényegesen 

egyszerűbbnek, ugyanakkor hatékonyabbnak bizonyult az utóbbi két évtizedben az 
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államellenes, közelebbről a demokratikus államrend megdöntésére irányuló kísérletek 

büntetőjogi szabályozása. 

Az állammal, államrenddel, az alkotmányos vagy közjogi berendezkedéssel szembeni 

szervezkedés, „izgatás”, „felforgatás” tényállása a 19. század óta a magyar büntetőjog 

egyik alapvető fontosságú kérdéskörét alkotja. Mégis fontos megkülönböztetni egymástól 

a kategóriának az 1989–1990 előtti és utáni jogrendszerben betöltött szerepét, mivel 

mind a szabályozás jellege, mind pedig funkciója alapvetően eltérő képet mutat. Az 

1913. évi XXXIV. tc. a királyság intézményének védelméről a Monarchia idején, az 1921. 

évi III. tc. az állami és társadalmi rend hatályosabb védelméről a tanácsköztársaság utáni 

ellenforradalmi rend konszolidációjának kontextusában, vagy az 1956-os forradalom 

leverése után megszilárduló Kádár-éra 1961. évi V. törvénye a fennálló rendszert éppen 

a demokratikus, progresszív törekvések ellensúlyozását, az ancien régime pluralista 

átalakításának megakadályozását hivatott szolgálni. Ennek megfelelően a jogalkotás 

számos olyan, a mai vonatkozó alkotmányossági követelményeken kívül eső jogi esetet 

(a „nemzetiségi érzelmek” megsértését, a „nemzetrágalmazást”, a lőfegyverrel, lőszerrel 

való visszaélést, vagy a társadalmi rend elleni összeesküvést) is integrált, amelyek a 

szankciók érvényességi körét nagymértékben kiterjesztették. Bár a liberális demokráciák 

jogrendszerei is ismerik az államellenes bűncselekmények jogi tényállását, esetükben 

ezek nem a társadalmi törekvések és demokratizálódási kísérletek elfojtására, hanem a 

demokrácia és az alkotmányos rend hatásosabb védelmét szolgálják. 
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A hatályos magyar büntetőjog három olyan kategóriát ismer, amelynek relevanciája az 

eddigi joggyakorlat alapján elsőrendűen a szélsőjobboldal tevékenységéhez köthető: az 

alkotmányos rend erőszakos megváltoztatását, az erre irányuló szervezkedést, valamint 

a lázadást. A Büntető Törvénykönyv 139. §-a kimondja, hogy: 

Az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása 

139. § (1) Aki olyan cselekményt követ el, amely közvetlenül arra irányul, hogy a Magyar 

Köztársaság alkotmányos rendjét erőszakkal vagy ezzel fenyegetve - különösen 

fegyveres erő igénybevételével - megváltoztassa, bűntettet követ el, és öt évtől tizenöt 

évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) Aki az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására irányuló előkészületet követ 

el, bűntett miatt öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

 

Az alkotmányos rend elleni szervezkedés 

139/A. § (1) Aki olyan szervezetet hoz létre, vagy vezet, amelynek az a célja, hogy a 

Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét erőszakkal vagy ezzel fenyegetve 

megváltoztassa, bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig; aki ilyen szervezetben részt 

vesz, egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

A harmadik Magyar Köztársaság történetében eddig két ízben, és mindkét alkalommal a 

szélsőjobboldalhoz köthetően született bírósági ítélet az alkotmányos rend erőszakos 

megváltoztatására irányuló kísérlet bűntettének tárgyában. 
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Az első eset Ekrem Kemál Györgyé, a rendszerváltás utáni magyar nemzetiszocialista 

mozgalmak egyik emblematikus figurájáé volt. Ekrem Kemál György, a híres 1956-os 

mártír, Ekrem Kemál fia nem ismerte el legitimnek az 1989 után kialakult alkotmányos 

rendet, mivel a rendszerváltást meg nem történtnek, az első szabadon választott 

kormányt pedig ’56 követeléseinek elárulójának tartotta, elsősorban azét, mert elmaradt 

az előző rendszer működtetőinek „elszámoltatása”. Ezért 1996-tól összeesküvést szőtt a 

fennálló rend megdöntésére: a lakásán kidolgozott tervek szerint követőivel blokádot 

vont volna a főváros köré, és miután eltávolíttatta a „hatalmat birtokló kormányt”, tagjait 

letartóztatta volna. Ezt a határok lezárása, a katonai laktanyák és más stratégiai pontok 

elfoglalása, a rendőrség és a hadsereg lefegyverzése, valamint numerus clausus-

törvények bevezetése követte volna a zsidók visszaszorítása érdekében. A fegyverek 

beszerzésén dolgozó csoport megbeszélésein az is szóba került, hogy a hatalom 

átvételét követelően agyon lőnek több ismert közéleti személyiséget, mások mellett Horn 

Gyula miniszterelnököt, Berecz Jánost, Pető Ivánt és Vitray Tamást. Mivel a 

titkosszolgálatok, mint utóbb kiderült, nemcsak Ekrem Kemál György lakását hallgatták 

le, hanem levelezését is ismerték, 1997 márciusában a hatóságok rajtaütöttek, és rövid 

tűzharc után (amelynek során testőre életét vesztette) két társával, Pallós György 

grafikussal és Sárosdi Mihály nyugalmazott rendőrtiszttel együtt letartóztatták. 2001-ben 

a Legfelsőbb Bíróság 2 év 5 évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte az alkotmányos 

rend elleni szervezkedés bűntettének kísérlete miatt. 



 

69 

 

Míg Ekrem Kemál György törekvéseit a hatóságoknak csírájukban sikerült elfojtaniuk, 

Budaházy György, a Magyarok Nyilai Nemzeti Felszabadító Hadsereg nevű terrorcsoport 

alapítója és a Hunnia Mozgalom elnevezésű szélsőjobboldali szervezet katonai 

szárnyának vezetője bűnlajstroma már meglehetősen tetemesre duzzadt, amikor a 

rendőrség 2009 júniusában őrizetbe vette. Budaházy egy a 2002-es, a szocialisták 

győzelmével végződő országgyűlési választások eredményeinek felülvizsgálatát követelő 

fővárosi hídblokád kapcsán vált országosan ismertté, amely ügyben utóbb 30 nap 

közérdekű munkára ítélték közérdekű üzem működésének megzavarása miatt (az ügy 

utolsó fordulója a Legfelsőbb Bíróság 2009. decemberi, a másodfokú jogerős ítéletet 

megerősítő döntése volt). Budaházy 2002 után a hazai szélsőjobboldali megmozdulások 

elmaradhatatlan szereplőjévé, önmeghatározása alapján „szabadságharcosává” vált. 

2009-es letartóztatásakor a vád a korábbinál jóval súlyosabb volt. A Központi Nyomozó 

Főügyészség szeptember 27-i vádirata, amelyet 24 ezer oldalnyi nyomozati irat 

kíséretében nyújtott be a Fővárosi Bíróságnak, bűnszervezet vezetőjeként elkövetett 

többrendbeli terrorcselekmény bűntettével, valamint felbujtóként elkövetett súlyos testi 

sértés bűncselekményével vádolja Budaházyt. Az eljárás tárgyát a 2007 elején 

létrehozott Hunnia Mozgalom és a Magyarok Nyilai cselekményei képezik, amely 

szervezeteket a vád szerint Budaházy „Katonai Parancsnokság” néven utasított olyan 

cselekmények elkövetésére, amelyeknek egyebek mellett27 az országgyűlési képviselők 

                                                           

27 Budaházyékoz köthető a gyanú szerint az ismert jobboldali (korábban az MSZP-ben magas 
párttisztséget betöltő) médiaszemélyiség, Csintalan Sándor kárára elkövetett, nyolc napon túl gyógyuló 
sérülést okozó testi sértés is. Csintalant 2007-ben saját garázsában verte össze vascsövekkel négy 
álarcos személy. Ezenkívül az ügyészség szerint az ő számlájukra írható több, ismert melegbárok ellen 
elkövetett Molotov-koktélos támadás is. 
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megfélemlítésével a parlamenti döntések befolyásolása volt a céljuk. Ennek keretében 

követtek el 2007 decemberében Molotov-koktélos támadásokat a szocialista Hiller István 

és a szabaddemokrata Kóka János, majd 2008 folyamán további képviselők, valamint az 

akkori kormánypártok egyes székházai ellen, hogy ezáltal akadályozzák meg az 

egészségbiztosítási pénztárakról szóló törvény elfogadását (a Magyarok Nyilai ezt abban 

a jobboldali Hír Tv szerkesztőségének eljutatott e-mailben is nyilvánvalóvá tette, 

amelyben a levél megfogalmazói nyomatékosították: „A péntek hajnali lángok 

emlékeztessenek minden hazaárulót arra, hogy hol a nem gomb”). 

Itt érdemes idézni a hatályos magyar Büntető Törvénykönyv 140. §-ának egy részletét: 

Lázadás 

140. § (1) Aki olyan tömegzavargásban vesz részt, amelynek közvetlen célja, hogy 

a) az Országgyűlést, 

b) a köztársasági elnököt, 

c) a Legfelsőbb Bíróságot, 

d) a Kormányt 

alkotmányos jogköre gyakorlásában erőszakkal vagy ezzel fenyegetve akadályozza, 

vagy intézkedésre kényszerítse, bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig terjedő; a 

tömegzavargás szervezője vagy vezetője öt évtől tizenöt évig terjedő 

szabadságvesztéssel büntetendő. 
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(2) Aki lázadásra irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő 

szabadságvesztéssel büntetendő. 

Érdekes és első pillanatra nehéz megmagyarázni, hogy az utolsóként ismertetett 

cselekmények miért nem vetik fel a lázadás előkészítésének gyanúját, tény azonban, 

hogy ez a vád nem szerepel a vádiratban. Ennek oka vélhetően abban keresendő, hogy 

e tetteket Budaházyék nem „tömegzavargásban”, hanem bűnszervezetben követhették 

el, ami már nem felel meg a lázadás hatályos büntetőjogi klasszifikációjának. 

Ez az eljárás még csak a kezdetén tart, Budaházyt azonban egy másik ügyben épp 

október közepén ítélték el jogerősen. Mivel 2006 szeptemberében, miután részt vett a 

köztelevízió székházának ostromában, majd a szovjet háborús emlékmű 

megrongálásában, különböző szélsőjobboldali internetes portálokon szólította fel olvasóit 

olyan erőszakos cselekményekben való részvételre, amelyek célja a bíróság határozata 

szerint az alkotmányos rend megváltoztatása volt. A kérdéses írások egyebek mellett a 

főváros blokád alá vonására, illetve a kormány „elzavarására” buzdítottak, ezért a 

Fővárosi Ítélőtábla bűnösnek találta az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása 

előkészületében, és egy év felfüggesztett börtönre ítélte. Ezzel Ekrem Kemál György 

után ő lett a második és azóta is az egyetlen olyan személy, akit a rendszerváltás után e 

paragrafus alapján ítéltek el Magyarországon. 


