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A Büntető Törvénykönyvrő l szóló 1978 . évi IV. törvény módosításáró l

1 . §

A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 184. §-a helyébe az alább i
rendelkezés és az azt megelőző alcím lép :

„Vasúti közlekedés biztonsága elleni cselekmén y

184. § (1) Aki vasúti útvonal, jármű, üzemi berendezés vagy ezek tartozék a
megrongálásával vagy megsemmisítésével, akadály létesítésével, közlekedési jelzé s
eltávolításával vagy megváltoztatásával, megtévesztő jelzéssel, közlekedő jármű
vezetője ellen erőszak vagy fenyegetés alkalmazásával, avagy más, hasonló módon a
vasúti közlekedés biztonságát veszélyezteti, amennyiben az elkövet őt a veszélyhelyze t
tekintetében legalább tudatos gondatlanság terheli, bűntettet követ el, és öt évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő .

(2) A büntetés

a) két évtő l nyolc évig terjed ő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény súlyos testi
sértést,

b) öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény maradandó
fogyatékosságot, súlyos egészségromlást, vagy tömegszerencsétlenséget ,

c) öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény halált,
d) tíz évtől húsz évig terjedő szabadságvesztés, vagy életfogytig tartó

szabadságvesztés, ha a bűncselekmény halálos tömegszerencsétlenséget okoz .

(3) Aki az (1) bekezdésben meghatározott b űncselekményt gondatlanságból követi el,
vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel, a (2) bekezdésben meghatározott
esetekben, az ott tett megkülönböztetéshez képest, két évig, három évig, öt évig ,
illetve két évt ő l nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő .

(4) A büntetés korlátlanul enyhíthető - különös méltánylást érdemlő esetben
mellőzhető - azzal szemben, aki a veszélyt, miel őtt abból káros következmény
származott volna, önként megszünteti .

(5) E § alkalmazásában

a) üzemi berendezés vagy ezek tartozéka megrongálása vagy megsemmisítése
által okozott veszélyhelyzet : a sorompók, fénysorompók, az azokhoz tartoz ó
világítóberendezések, akkumulátorok, az elektromos berendezések betáplál ó
kábelei vagy vezetékei, egyéb felszerelések, épületek, szerkezetek, vasúti
villamos felső vezetékek, vagy egyéb tartozékok olyan szintű állagsérelme,
amely a vasúti közlekedés biztonságos, zavartalan működését legalább
absztrakt módon veszélyezteti vagy a vasúti személy-, árufuvarozási
szolgáltatás akadályozását eredményezi .
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b) Akadályozás: valaki a közlekedés más résztvevőjét annak szándéka szerinti
menetében, mozgásában, továbbjutásában gátolja, hátráltatja, a célzottól eltér ő
közlekedési magatartásra kényszeríti ."

2 . §

A Büntető Törvénykönyvrő l szóló 1978 . évi N. törvény a következő 184/A. §-al és az
azt megelőző alcímmel egészül ki :

„Vízi, légi, vagy közúti közlekedés biztonsága elleni cselekmén y

184/A. (1) Aki a 184. § rendelkezéseitől eltérő módon közlekedési útvonal, jármű ,
üzemi berendezés vagy ezek tartozéka megsemmisítésével, akadály létesítésével ,
közlekedési jelzés eltávolításával vagy megváltoztatásával, megtéveszt ő jelzéssel ,
közlekedő jármű vezetője ellen erőszak vagy fenyegetés alkalmazásával avagy más ,
hasonló módon a vízi, légi, vagy közúti közlekedés biztonságát veszélyezteti, bűntettet
követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetend ő .

(2) A bünteté s

a) öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény súlyos testi sértést ,
b) két évtő l nyolc évig terjed ő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény maradand ó

fogyatékosságot, súlyos egészségromlást, vagy tömegszerencsétlenséget ,
c) öt évtől tíz évig terjed ő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény halált,
d) öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény halálos

tömegszerencsétlenséget okoz .

(3) Aki az (1) bekezdésben meghatározott b űncselekményt gondatlanságból követi el ,
vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel, a (2) bekezdésben meghatározott
esetekben, az ott tett megkülönböztetéshez képest, két évig, három évig, öt évig,
illetve két évtő l nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetend ő .

(4) A büntetés korlátlanul enyhíthet ő - különös méltánylást érdemlő esetben
mellőzhető - azzal szemben, aki a veszélyt, mielőtt abból káros következmény
származott volna, önként megszünteti .”

3 . §

(1) Ez a törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba és az azt követ ő napon a
hatályát veszti .



INDOKOLÁS

Általános indokolás

A közlekedési bűncselekmények köréből kiemelkedő közlekedés biztonsága elleni
cselekmény differenciálása mára indokolttá vált . A közlekedés biztonsága ellen i
cselekményből a vasúti közlekedés biztonsága elleni cselekmény kiemelése, önáll ó
tényállás létrehozását alapvetően az indokolja, hogy rendezőelv jelenik meg ami
alapján, ez a cselekmény elkülönítendő , súlyosbítandó. Ezen bűncselekmény közvetlen
jogi tárgya a közlekedés biztonsága, ami magában foglalja a személy- é s
vagyonbiztonságot egyaránt, másodlagos jogi tárgya az emberi élet és testi épség . A
vasúti közlekedés biztonsága során fokozottan sérülnek ezen jogtárgyak, illetve szint e
rendszeres gyakorisággal fordulnak el ő , ami megbénítja a közúti közlekedés eme
kiemelt formáját.

A közlekedés biztonsága elleni cselekmény szándékos alapesete a veszélyhelyze t
okozásáig terjedő , limitált veszélyeztetési szándék. A létrejövő , új tényállás azonban a
korábbiaktól eltérően nevesíti ezen veszélyeztetési szándékot- a tudatos gondatlanságot-
, ami eltérést jelent a korábbi struktúrától, mivel ezáltal a törvényszöveg pontosabb, és
világosabb megfogalmazást ad, ami mindeddig az állampolgárok számára nem jelent
meg egyértelműen, illetve kizárja az eltérő jogértelmezés lehetőségét. A veszélyhelyzet
köre azonban kiszélesedik, a korábbiaktól eltérően a vasúti közlekedés üzemi
berendezését rongáló vagy megsemmisítő magatartás körében fennálló veszélyhelyzet
egyik formája, a vasúti közlekedés rendjének rongálás vagy megsemmisítés álta l
okozott megsértése is kimeríti a cselekményt. A jogtechnikai megoldás azt hivatot t
jelezni, hogy a felsővezetékek megrongálása, a kábelek ellopása objektíve megvalósítj a
a vasúti közlekedés biztonsága elleni cselekményt . A jogalkotónak fel kell ismerni eze n
cselekmények - gondolva elsősorban a kábellopásokra-, társadalomra veszélyességéne k
jelentős mértékét, hiszen eltérő értelmezés kérdése, vajon megállapítható a sérelem
bekövetkezésének objektív lehetősége vagy sem. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a
legalitás követelményeivel nem kerül szembe ezen módosítás, hiszen valóban a vasúti
közlekedés kiemelésére, súlyozására kerül sor, ami annak a köztudomású ténynek
köszönhető, hogy a vasúti közlekedés az ország adottságainak és egyéb tényez őknek
köszönhetően jelentősebb, mint a légi vagy vízi közlekedés, természetesen a közút i
közlekedés már hasonlóan jelentős érdeket képvisel . Mindamellett megállapítható, hogy
a közlekedés biztonsága elleni cselekmény vízi, közúti, légi közlekedésre vonatkoz ó
szabályai nem változnak . A vasúti közlekedés fokozottabb védelmét szolgálja az a tény ,
az elkövetési magatartások sokszor súlyosabbak, mint a közúti közlekedé s
veszélyeztetése esetében. Elsősorban arra utalnék, hogy „a megrongált ,
működésképtelenné vált jelzőrendszer esetében mindig megállapítható a veszély reális ,
korántsem távoli lehetősége.” (BH 1990 . 457.) A megrongált jelzőberendezések nem
egyszer okoztak súlyos baleseteket, halálos tömegszerencsétlenségek is következte k
már be emiatt . Büntetendő a járművezetés elősegítését szolgáló és az út szélességét i s
jelző- műanyag oszlopok eltávolítása vagy ezek megrongálása (BH 1985 . 295), akkor a
logikai értelmezés alapján a felsővezetékek megrongálása, a vasúti kábelek ellopása i s
objektíve veszélyezteti a közlekedés biztonságát . A felsővezeték megrongálása



ugyanakkor összevethető az akadály létesítésével megvalósuló cselekménnyel, hiszen a
közúti közlekedés veszélyhelyzetét eredményezheti az útburkolat felbontása, árko k
létesítése a közúton, a vasúti közlekedés súlyosabb akadályoztatását eredményezi a
felsővezetékek megrongálása.

A bűnösség a vasúti közlekedés biztonsága elleni cselekmény körében nem módosul, a
szándékos elkövetési magatartásnak az alapeseti cselekményre terjed ki, a
veszélyhelyzetre a limitált veszélyeztetési szándék terjed ki —ami a tudato s
gondatlanságnak feleltethető meg-, míg a minősítő körülmény esetében csupán
gondatlanság terhelheti az elkövetőt, vagyis ebben az esetben vegyes bűnösség
állapítható meg, a sértő eredmény bekövetkezése esetén az elkövető gondatlanságáró l
beszélhetünk .

A büntetési tételek a vasúti közlekedésre vonatkozóan módosulnak, a korábbi
szabályozás, amely tizenöt évig terjed ő szabadságvesztéssel rendeli büntetni a
legsúlyosabbnak minősülő esetet, a halálos tömegszerencsétlenséget is, aránytalanul
alacsonynak tekinthető más — eredmény tekintetében - hasonló bűncselekményekke l
összevetve: egy vagy több ember halálát okozó közveszély okozás esetén a büntetés öt
évtől húsz évig terjedő szabadságvesztés, vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, míg a
terrorcselekmény esetén a kilátásba helyezett joghátrány tíz évt ől húsz évig terjedő
szabadságvesztés, vagy életfogytig tartó szabadságvesztés .

A történeti értelmezés fontosságát kiemelve, említésre méltó, hogy az 1878 . évi V .
törvény, más néven a Csemegi-kódex is szabályozta és súlyosan b űntette a vaspályák
megrongálását . A 434.* tényállása az alábbiak szerint írta le a tényállást : „Aki
vaspályának, gőz-, vagy ezekhez tartozó tárgynak szándékos megrongálása által, a
vasúton, vagy a hajón levő személyeket veszélynek teszi ki : a közveszélyű megrongálás
bűntettét követi el, és öt évig terjedhető fegyházzal büntetendő .” A minősítő
eredmények megvalósulása esetén a Kódex súlyos szankciókat helyezett kilátásba:,,Ha
az előbbi szakaszban megjelölt b űntett következtében súlyos testi sértés történt: a tettes
öt évtő l tíz évig terjedhető fegyházzal, ha pedig valakinek halála okoztatott, amennyibe n
gyilkosság nem forog fenn : életfogytig tartó fegyházzal büntetend ő". A 19. század óta ,
habár rohamosan fejlődött a közlekedés, illetve a közlekedési b űncselekmények köre, a
vasúti közlekedés mit sem veszített jelentőségéből, és az ágazatot sújtó
bűncselekmények szinte rendszerinti gyakorisággal fordulnak el ő .

A MÁV Zrt-től származó adatok szerint a 2002 .-és 2005 közötti időszakban a
kábellopások és a biztosítóberendezések rongálások száma viszonylag alacsony volt ,
évente mintegy 650-900 esetet regisztráltak a 2006 . évben ugrásszerűen megnő ttek ezen
cselekmények, 1340 bejelentés volt. Ezt követően a tendencia réz felvásárlási árának
alakulása szerint változott, a 2010 . évben ismét jelentősen fellendült.

Az elektronikus vasúti jelző- és biztosító berendezések, a távközlési, valamint az
erősáramú kábelek a vasúti közlekedésben a vasúti pálya nélkülözhetetlen elemei ,
egyúttal az üzem- és forgalombiztos állapotban tartásuk a vasúti közlekedé s
biztonságának alapvető követelménye is . A biztonsági berendezések rongálása a vasúti
közlekedést technológiailag mintegy 100 évre vetik vissza . A legtöbb helyen a biztosító
berendezés azonnal jelzi, ha megrongálják a hozzá tartózó kábeleket . Az elkövetők
azonban gyorsan dolgoznak, és mire a hatóság a helyszínre érkezik, már nincsenek a
lopások, rongálások helyén. A rendőrségi vizsgálatok eredménytelenül záródtak.



A jogalkotóknak fel kell ismerniük, hogy a modern világrendben csekély elkövetés i
magatartással, például kábel átvágásával óriási gazdasági károkat lehet okozni, ha csa k
a tételes kárt nézzük is, hiszen számtalan szakember összehangolt munkájával lehet csa k
több óra múltán helyreállítani a biztosítási berendezést, azalatt szünetel a személy é s
teherforgalom, soha senki által számba nem vett károkat okoznak az utasoknak, a
fuvaroztatóknak, hatásukra sokan elfordulnak a vasúti közlekedést ő l .

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

A vasúti közlekedés biztonsága elleni cselekmény kiemelése lehet ővé teszi az eltérő
súlyosságú cselekmény, társadalmi következményeit tekintve megfelel ő elbírálását .

a 2. §-hoz

A közlekedés biztonsága elleni cselekmény vízi, légi, vagy közúti közlekedésre való
módosítása csupán a cím tekintetében jelent változást, illetve a vasúti ágazat sérelmére
elkövetett veszélyeztetés kikerül e tényállás kereteiből .

a 3. §-hoz

A törvénymódosítás hatályba lépése a kihirdetést követ ő 30. napon következzen be,
mivel ezáltal a jogalkotási törvény szabályaival összhangban a törvény a
jogalkalmazásra való felkészülésre kell ő időt biztosít . A módosítás - a hatályba lépést é s
az alapjogszabályba történő beépülését követő napon - saját maga deregulációjá t
irányozza elő .



Korondi Miklós
országgyűlési képviselő

Képviselői önálló indítvány

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Mellékelten - a Házszabály 85 . § (2) bekezdés d) pontja alapján – benyújtom a
Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslatot .

A törvényjavaslat indokolását csatolom .

Budapest, 2011 . április 27 .

Korondi Mikló s
Jobbik
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