
 
AIÜB-16/2011. 

(AIÜB-64/2010-2014.) 

J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának 
2011. május 2-án, hétfőn, 15.27 órakor  

az Országház főemelet 58. számú tanácstermében 
megtartott üléséről 

                                                 
∗ A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában 
megtalálható. 



- 2 - 

Tartalomjegyzék 

Napirendi javaslat 3 

Az ülés résztvevői 4 

A bizottság részéről 4 
Megjelent 4 
Helyettesítési megbízást adott 4 
Meghívottak 4 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 5 

A büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló T/2990. 
számú törvényjavaslat 5 

A benyújtott módosító javaslatok megvitatása 5 

 



- 3 - 

Napirendi javaslat 
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(Módosító javaslatok megvitatása) 
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Megjelent 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 27 perc) 

 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 
DR. BALSAI ISTVÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Üdvözlöm a bizottság tagjait. Mint ahogy jeleztük, a mai délutáni ülésünket a Btk.-val 
kapcsolatosan Házszabály-módosítással elfogadott tárgyalás rendje teszi szükségessé. A 
bejelentett és a frakciók által vállalt határidőig 5 módosítás született, a napirendben erre is 
tettünk utalást. 

Ennek a napirendnek az elfogadásáról kérdezem a bizottságot. Ki az, aki támogatja a 
napirendet? (Szavazás.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem. A napirendet elfogadtuk. 

A büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló 
T/2990. számú törvényjavaslat 

Tehát a Btk.-val kapcsolatos javaslat 2990/3. számú módosító javaslatát fogjuk 
tárgyalni. Ez Harangozó Tamás képviselő úr javaslata. Mindenki látja. Először az 
előterjesztőnek adnám meg a szót, utána hallgatjuk meg a kormány véleményét. 

A benyújtott módosító javaslatok megvitatása 

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Érdemben az első 
felével foglalkoznék, mert ha jól gondolom, akkor a polgárőrségről szóló törvényről, mármint 
a módosítókról még fogunk külön beszélni, mert az is napirendre fog kerülni. 

Nyilvánvaló, hogy a 217. § (1) bekezdésének a „jogellenesen szervez” kitételét talán 
nem kellene külön indokolnom, de azért elmondom. Az valami elképesztő jogi 
bizonytalansághoz vezethetne, hogy ha ez a jogellenesség nincsen magában a tényállásban 
benne, hiszen hiába van a tényállás címében, a tényállás címe nem része a tényállásnak. Ezt 
már próbáltuk érzékletesen elmondani, hogy gyakorlatilag a készenléti rendőrség alakzatba 
felállt tagjai is kifejezetten bírnak riadalmat kelteni másokban, és ez a közrend, közbiztonság 
fenntartására irányuló tevékenység szervezése, aminek a szervezője mondjuk az állományi 
illetékes parancsnoktól egészen a belügyminiszterig bárki, tehát az utasítást kiadta, innentől 
kezdve szabadságvesztéssel büntethető lenne. Gondoljuk, hogy nem ez lenne a célja a 
módosításnak, ezért kérnénk, hogy támogassák ezt a javaslatot. 

El fogjuk mondani a másik javaslatnál egyébként, szemben azzal, úgy gondoljuk, hogy 
ez átfogóan rendezi a kérdést, a kormánypárti javaslat további problémákat fog okozni. A (2) 
bekezdésnél pedig arra szeretném határozottan felhívni a figyelmét a tisztelt 
képviselőtársaimnak, hogy a „nem teljesíti az együttműködési kötelezettséget” és a 
„megszegi” között nyilvánvalóan nemcsak egy szó különbség van. Ha belegondolnak, egy 
együttműködési megállapodás igen sok, akár apró és nem is túl lényeges tekintetben is 
rendelkezhet együttműködési kötelezettségek részleteiről, bármelyik részlet nem teljesítése 
gyakorlatilag szabálysértési és büntető törvénykönyvi tényállás alapjául szolgálhat. Azt 
hiszem, hogy az egyébként az országban működő mintegy 90 ezer tisztességes polgárőr 
szervezetben működő embernek a mindennapi munkáját ezzel ellehetetlenítenénk és a joggal 
való visszaélés terepét ezzel nem kellene megnyitni. 

Ezért nagyon kérnénk, hogy ezt a módosítást is támogassák, hiszen a „megszegi” szó 
tekintetében tud a büntetőjogi eszközökkel a kormány egyértelműen fellépni a jogszerűtlen 
esetekben, a „nem teljesíti” akár a kormány, illetve az igazságszolgáltatás megfelelő 
szerveinek visszaélésszerű működését is eredményezhetné. Első körben ennyit szerettem 
volna mondani. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr! 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár: 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Itt azért vagyok gondban, mert ha ajánlási pontok lennének, 
akkor szét lennének szedve a módosító indítvány egyes elemei, így viszont csak az egészéről 
tudok véleményt nyilvánítani. És amennyiben a /3-as módosító indítvány egészéről kell 
véleményt nyilvánítanom, úgy az előterjesztő nem ért egyet a módosító indítvánnyal. Ha 
szükséges, akkor indoklom is. 

 
ELNÖK: Azt is akceptáljuk, ha megmondja államtitkár úr, hogy melyik részét tudná 

támogatni, mert akkor az ajánlásnál erre kitérünk. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár: 

Elnök Úr! Harangozó képviselő úrnak az első felvetése, ez a bizonyos jogellenesség kérdése 
jogos. De ezt szerintünk sokkal precízebben tartalmazza Vas Imre képviselő úr /4-es számú 
javaslata. (Derültség.) Tehát sokkal precízebb. 

Ha megnézzük, ott úgy szólna a tényállás, hogy aki olyan, a közbiztonság, a közrend 
fenntartására irányuló tevékenységet szervez, amelyre jogszabály nem jogosítja fel, vagy a 
közbiztonság, közrend fenntartásának látszatát keltő tevékenységet szervez. Tehát két 
elkövetési magatartásra szétbontva, szerintünk ez jobb megoldás. 

 
ELNÖK: Akkor ebben a formájában nem támogatja. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár: De 

mondom: ettől függetlenül Harangozó képviselő úrnak igaza van, csak ő egy egyszavas 
betoldással letudja ezt a kérdést. 

 
ELNÖK: Tehát a problémát a másik módosítás jobban kezeli, ezért nem támogatja, ha 

jól értem. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár: 

Igen. A többivel viszont nem értünk egyet tartalmilag. 
 
ELNÖK: Szerintem holnap fogunk rátérni arra. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár: A 

többivel nem értünk egyet tartalmilag, tehát szerintünk „a szolgálata ellátása” helyett az a 
helyes, hogy „a feladata ellátása”, másrészt Harangozó képviselő úrral ellentétben mi úgy 
látjuk, hogy „az együttműködési kötelezettséget nem teljesíti”, az már magában foglalja azt, 
hogy megszegi az együttműködési kötelezettséget. Tehát szerintünk a „nem teljesíti” a több. 
Harangozó képviselő úr azt fejtette ki, hogy szerinte a „megszegi” a több, és azon belül nem 
teljesíti az együttműködési kötelezettséget. Mi fordítva látjuk, de ez egy szemantikai vita. 

 
ELNÖK: Summa summarum, akkor nem támogatja. Schiffer képviselő úr! 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Elnézést, csak egyetlen megjegyzésem lenne 

államtitkár úrhoz. Nem azért, de szerintem a miénk precízebb. (Derültség.) Az a helyzet, hogy 
van egy hatalmas különbség. Amit Vas képviselőtársam ír, ott a tényállásnak csak az egyik 
felére vonatkozik ez a jogszabály általi feljogosítás, és amit mi javaslunk, és egyébként 
Harangozó képviselőtársamnak is ez van a javaslatában, az kiterjed a látszatkeltésre is. 
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Ami Vas Imre indítványában szerepel, ott azt mondja, hogy aki anélkül, hogy erre 
jogszabály feljogosítaná, próbálom megtalálni a pontos szövegét, nem jogosítja fel, ez van az 
a)-ban, vagy annak látszatát keltő tevékenységet végez. Az, ami Harangozó képviselő úrnál 
van, és ami a mi javaslatunk, ott viszont az egészhez megköveteljük ugyanezt a feltételt. 

 
ELNÖK: Bárándy Gergely, majd Salamon László! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Jól érzékelem, hogy most 

már a /4-es, tehát Vas Imre képviselő úr javaslatát is együtt tárgyaljuk? 
 
ELNÖK: Én szeretném mederben tartani, egyelőre pillanatnyilag az elsőről 

tárgyalunk, amivel kapcsolatban eddig nemleges választ hallottunk a kormány részéről. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Akkor viszont, ha elnök úr így gondolja, akkor 

a következő pontnál fejteném ki. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Tehát akkor a /3-asról beszélgetünk. Salamon képviselő úr! 
 
DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Én is a következőnél szólnék. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor szavazunk. Tehát ki az, aki támogatja kizárólag 

Harangozó Tamás úr javaslatát? Aki támogatja, kérem, jelezze! (Szavazás.) 6 igen. Ki az, aki 
ellenzi? (Szavazás.) 21 nem. Köszönöm szépen. Elvetettük, nem kapott egyharmadot sem. 

Következik a /4-es alszám alatti, tehát ez a Vas Imre-féle módosítás. Ezzel 
kapcsolatban a módosítás előterjesztőjét követően a kormány álláspontját hallgatjuk meg 
először, majd a további álláspontokat. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár: 

Elnök Úr! Az előterjesztő képviselője egyetért. Itt felhívom a figyelmet, hogy két pontot 
foglal magában a módosító indítvány. Az is fontos itt, az általános vitában jelezte talán az 
MSZP képviselője, hogy szerinte az új 174/A § 1/a bekezdése rendszertanilag nem jó helyen 
van. Vas Imre javaslata valóban a 174/B, azaz a közösség tagja elleni erőszak nevű 
büntetőjogi tényállás mellé iktatja ezt be. Tehát szerintünk ez a helyes. Az előbb pedig már 
elmondtam az érveimet, hogy szerintem miért helyesebb a 217. § (1) bekezdésére az a 
megfogalmazás, hogy Vas Imre kettéválasztja a két tényállást. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólásra jelentkezett Bárándy Gergely, majd 

Salamon László. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Nagyon szépen köszönöm a szót, elnök úr. 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Államtitkár Urak! Ha van javaslat, ami még rosszabbá teszi az 
eddig sem túl jó javaslatot, akkor ez az. Minden tiszteletem Vas Imre képviselő úré, hiszen 
tudjuk, hogy nem áll mögötte egy apparátus, és egy-másfél óra alatt kényszerült arra, hogy 
megalkosson egy ilyen javaslatot. (Derültség.) 

De ha megnézik, tisztelt képviselőtársaim, hogy ez hogyan alakítja át az eredeti 
előterjesztést, akkor látni fogják, hogy szó sincs arról, hogy precizírozza csupán, és a 
jogellenesen szót nemcsak beszúrja, hanem ennél egy komplexebb megoldást alkalmaz, 
hanem kifejezetten kivesz törvényi tényállási elemeket az eredeti előterjesztésből. 

Így, minthogy ott a legnagyobb problémát a jogellenes szó hiánya jelentette, mivel 
több törvényi tényállási elem kerül ki ebből az előterjesztésből, így itt már több problémával 
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kerülünk szembe. Csak egy példát hadd mondjak önöknek. Ha elolvassuk az a) pontot, „aki 
olyan közbiztonság, közrend fenntartására irányuló tevékenységet szervez”, amelyre 
jogszabály nem jogosítja fel, akkor eljutunk oda, hogy a cserkésztábor vezetőjét, aki kiállítja 
őrségbe a cserkészeket, azaz megszervezi azt, hogy ne lopjanak ott a területen, ezt szintén 
büntetendő magatartásnak tekintjük. Nem hinném, hogy külön törvény rendelkezik a 
cserkészvezetőnek a közbiztonság fenntartására irányuló jogköréről. 

Úgy gondolom, hogy azért nem biztos, hogy a büntető törvénykönyvben kellene 
szerepelnie ennek a magatartásnak, és nem biztos, hogy pönalizálni kellene az ilyen jellegű 
fellépéseket a közbiztonság védelme érdekében. 

De ha megnézzük a b) pontot, akkor még egy problémával fogunk szembesülni. Ez 
úgy szól, hogy „aki a közbiztonság, közrend fenntartásának látszatát keltő tevékenységet 
szervez”. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Ha ezt a mondatot Vas Imre egy esszében írja le és a 
gyöngyöspatai események kapcsán a kormány tevékenységét, az eddigi tevékenységét kívánja 
ezzel a mondattal megfogalmazni, akkor nagyon egyetértek ezzel a mondattal. De ha ez egy 
büntető törvénykönyvbe kerülő mondat, akkor viszont azt gondolom, hogy elképesztő. 
Szóval, „aki a közbiztonság, közrend fenntartásának látszatát keltő tevékenységet végez”, 
egyrészt azt gondolom, hogy elég nehezen értelmezhető ez a magatartás, és azt gondolom, 
hogy azt a célt, amit elérni kíván vele, vagy elérni kívánt legalábbis az eredeti előterjesztéssel 
a kormány, az bizonyosan nem fog sikerülni. 

De egy biztos, hogy akkor ezen tényállás alapján az én meglátásom szerint 
felelősségre lehet vonni a Magyar Köztársaság kormányát vagy belügyminiszter urat, mert 
körülbelül ezt a tevékenységet végezte. 

Innen is hiányzik ugyanis a jogellenesen kitétel, ami megmondom őszintén, kellő 
mederbe terelné legalább ezt a b) pontot. 

Szóval összefoglalva azt tudom mondani ezzel a 4. számú javaslattal kapcsolatban, 
hogy nyilvánvalóan Vas Imre képviselőtársamnak a szűkre szabott idő és a megfelelő 
apparátus hiánya okozta probléma miatt kerültek ezek a szarvashibák bele ebbe a módosító 
javaslatba, azt azonban már egy kicsit jobban nehezményezem, hogy a kormány ezt 
támogatja. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Salamon képviselő úr! 
 
DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Figyeltem Bárándy képviselő úrnak a rendkívül 

energikus rabulisztikáját, hogy mindent elkövet, hogy megpróbálja ezt a javaslatot dezavuálni.  
Én egyáltalán nem osztom ezeket a felvetéseket, a következők okából. Szerintem a 

fogalmakat a helyén kell használni. A közrend és közbiztonság fenntartása közhatalmi 
tevékenység. A cserkészek őrködése nem a közrend és közbiztonság közhatalmi 
tevékenysége. Még egy pártaktivistának is a közreműködése egy tömegrendezvényben nem a 
közrend és közbiztonság közhatalmi tevékenysége. Az alkotmány – még egyszer hivatkozom 
arra, amire délelőtt is – a közrend és a közbiztonság fenntartását közhatalmi értelemben a 
kormány kötelességévé teszi. Ha Bárándy képviselő úr logikáját elfogadnám, akkor a 
Cserkészszövetség már most is alkotmányellenesen járna el, mert akkor az alkotmányban 
benne kellene lennie, hogy a közrend és közbiztonság fenntartásáért a kormány, a cserkészet 
és minden más rendezvény szervezője felelős. Tehát ne tessék kiforgatni, ezek alkotmányjogi 
fogalmak és alkotmányjogi tartalommal kell őket értelmezni. 

Én úgy gondolom, hogy Vas Imre képviselő úrnak ez a kifejezése, hogy közrend és 
közbiztonság, ezt a közhatalmi természetű tevékenységet jelzi. 

A jogellenesség - még nem tudtam, hogy ez a javaslat lesz, mert én is itt szembesültem 
vele – fogalmával kapcsolatban már Harangozó képviselő úr javaslata kapcsán is észrevételt 
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szerettem volna tenni, mert ha csak ezt az első rendelkezést nézem, és ott nem jogellenesség 
szó szerepelne, a jogosulatlannal való felváltást elfogadhattam volna. Természetesen… 
(Általános zaj.) 

 
ELNÖK: Kérem, hogy figyeljük a hozzászólót! 
 
DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): A jogosulatlannak tökéletes megfelelője az, hogy 

jogszabály nem jogosítja fel, mert ez azt jelenti más kifejezéssel, hogy a tevékenység 
jogosulatlan. Tudniillik közrend és közbiztonság közhatalmi fenntartása csak jogszabályi 
felhatalmazáson alapulhat.  

Tehát szerintem Vas Imre úrnak ez a kifejezése teljesen helyénvaló. Ami pedig a 
harmadik elemet illeti, itt megelőlegezem, Schiffer képviselő úr… (Általános zaj.) 

 
ELNÖK: Figyelmet kérek! 
 
DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): … tudniillik én nem tartom azt erénynek, hogy a 

jogosulatlanságot a közhatalmi tevékenység látszatára is kiterjeszti a megfogalmazás, hiszen 
szerintem közhatalmi tevékenység látszata az eleve nonszensz, olyat egy hivatalos állami 
szervezet nem valósíthat meg. 

Tehát ott engem éppen zavarna a jogosulatlan kifejezés. Harangozó képviselő úr 
javaslatának az első elemével is ez volt a problémám. (Általános zaj.) Látom, hogy keveseket 
érdekel a téma. Elmondom a jegyzőkönyv rögzítése érdekében, aztán ki-ki majd olvassa el a 
véleményemet. 

 
ELNÖK: Köszönjük. 
 
DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Nem fejeztem még be, elnök úr (Derültség.), ha 

érdekli. Harangozó képviselő úrnak sem tudtam felkelteni a figyelmét. Tehát a javaslatával a 
másik problémám az volt, hogy ha a jogellenességet „jogosulatlan” jelzőre is cserélem ki, 
önnél is az volt a probléma, hogy mind a két fordulatra vonatkozott volna a megszövegezés 
szerint ez a dolog. holott még egyszer azt mondom, hogy szerintem a közrend, közbiztonság 
fenntartásának látszatát keltő tevékenység abszurdum, az semmiképpen sem jogszerű. 

Nem fogadhatjuk el, hogy a közhatalom gyakorlását úgy lehet megvalósítani, hogy 
látszatát keltem a közrend és közbiztonság fenntartásának. 

Tehát ha mindezeket számba veszem, akkor Vas Imre képviselő úr javaslata az összes 
variáció között szerintem a legjobb, és nemcsak a legjobb, hanem alkalmas is a jogalkotói cél 
megvalósítására. Köszönöm a türelmet és külön a figyelmüket is. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Schiffer képviselő úr jelentkezett. 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Na, szóval, amiben vitám van Bárándy képviselő 

úrral, az csak annyi, hogy önmagában a jogellenesség minden büntető törvénykönyvi 
tényállásnak egyébként eleme. Ha nincsen jogellenesség, akkor nincsen bűncselekmény. Ami 
viszont fontos, megkockáztatom, hogy ebben egyébként lehet, hogy se Vas Imre javaslata, se 
a mi javaslatunk nem eléggé precíz, hogy itt nagyon világossá kell tenni, hogy olyan 
tevékenységről beszélünk, amit valamilyen jogszabály fenntart meghatározott szervezeteknek, 
vagy amilyen tevékenységek végzésére feljogosít kifejezetten szervezeteket. Ez az elv vagy 
ez az elvárás nem másból fakad, mint az állam erőszak-monopóliumából. Gondolom, hogy a 
jogalkotónak pontosan az a célja, hogy ezt védje, és ezt önmagában helyeseljük is. 
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Hogy a cserkész hasonlatnál maradjak, amit Bárándy Gergely felvet, az onnantól 
kezdve probléma, és igazából én ezt tartom az igazán nagy bajnak, nem azt, amiben Salamon 
képviselőtársam az imént vitatkozott velem, hogy immateriálissá teszi Vas Imre javaslata ezt 
a bűncselekményt. Tehát én igazából azt nem értem, hogy szemben az eredeti kormány-
előterjesztéssel, miért kell kivenni azt az elvárást, hogy ez a tevékenység riadalmat okoz? 
Tudniillik a cserkészeknél most ezen el lehet filozofálgatni, egy dologban szerintem egyezség 
van, hogy nem kelt riadalmat. Onnantól kezdve, hogy immateriálissá teszi ezt a 
bűncselekményt Vas Imre képviselőtársam, ez egy komoly problémája. 

Tehát én egészen mostanáig úgy voltam, hogy ezt a törvényjavaslatot, függetlenül a 
módosítóink sorsától, meg fogjuk szavazni, ez most komoly aggályokat ébreszt, mert innentől 
kezdve valóban nem vagyok abban biztos, hogy önmagában ez a tevékenység így, 
immateriálissá téve ez egy büntető törvénykönyvbe való-e. Egy szabálysértési tényállásnál ez 
elfogadható lehet. 

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Elsősorban azoknak szeretnék szót adni, akik eddig még 

nem szólaltak meg és jelentkeztek. Szeretném ismételten felhívni a figyelmet, hogy a vita 
nemsokára elkezdődik, ennek a törvénynek a vitája. Mindenkinek lesz… (Dr. Staudt Gábor: 
Korlátozott időkeretben.) Korlátozott idő, két hozzászólás a plenáris ülésen (Derültség.), két 
különböző személytől való hozzászólás. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Az sok is!) Itt még arra is 
van lehetőség, hogy ismételten szót kapjon valaki. Staudt Gábor! 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Ez már egy 

kicsit mellbe vágott, hogy miután tudja, hogy két hozzászólás lehet minden frakció részéről és 
voltak önök szívesek így a Házszabálytól eltérni, azok után még azt is próbálja korlátozni, 
hogy itt legalább kiéljük a hozzászólási vágyunkat (Derültség.), és felhívjuk a figyelmet, hogy 
milyen abszurd irányba halad ma a jogalkotás, legalább a bizottsági jegyzőkönyvek kedvéért. 

Az az igazság, hogy én azt hittem, vagyis megrökönyödve állok itt, hogy amikor 
bekerülök ebbe a bizottságba, akkor majd tanulhatok némi dolgot nagy jogprofesszoroktól, 
mint Salamon László képviselőtársam, és most azt kell látnom, hogy azokat a jogelveket, 
amelyeket megtanítottak nekünk az egyetemen, mintha félretennénk. Nekem az rémlik, hogy 
a büntetőjog kategóriájában valami olyasmit tanítottak nekünk, hogy amit nem tilos, azt 
szabad. Ez a büntetőjognak az alapvető kiindulási pontja. Most azt látjuk, hogy ez megfordul, 
tehát ebben az esetben minden tilos lesz, amit nem szabad, amit külön nem engedélyeznek 
más törvények. Megmondom őszintén, ezt nem tudom a Btk.-ban értelmezni, és erre vártunk 
volna magyarázatot, de ezt sajnos, nem kaptuk meg. 

Úgy tűnik, mintha itt a közbiztonság, közrend fenntartására irányuló törekvés lenne a 
galád és üldözendő magatartás, amit az államnak, mint jelen állapotban a legfontosabb 
problémát fel kellene számolnia. Tehát nem az, hogy rendet teremtsen, hogy éljen ezzel a 
monopóliumával, mert mi soha nem azt vontuk kétségbe, hogy az államnak ne lenne 
monopóliuma a közrend, közbiztonság fenntartására, csak nem él vele jelen pillanatban. Tehát 
ezzel szeretnénk, hogy ha élne is, hogy ha nem fogja tenni, akkor pedig ez nyilván meg fog 
mutatkozni a jövő válságaiban. 

Viszont még egy dologra felhívnám a figyelmet. Azáltal, hogy kivesszük a „másokban 
riadalmat kelt” kitételt, ez alapján úgy tűnik számomra, hogy azok a kezdeményezések, 
amelyek egy lakókörnyezetben eddig jól működtek, hogy kiraktak néhány táblát, hogy az ott 
élő polgárok összefogásán alapulóan vigyáznak egymásra, hogy ha valahol betörnek, egy 
riadóláncban a lakókörnyezetben élők, a közelben lakók oda tudnak menni és mondjuk a 
rendőrség kiérkezéséig a betörőt vissza tudják tartani, akkor ennek alapján, aki ilyen táblát 
kihelyez, az elköveti ezt a bűncselekményt. Azt hiszem, hogy ehhez csak gratulálni tudok és 
annak is, aki ezt meg fogja szavazni. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Harangozó Tamás! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Schiffer 

képviselőtársammal egy picit vitatkozva, bár már elment, koherencia-problémám van az a) és 
a b) pont között. Most akkor tényleg vagy a büntető törvénykönyvben csak olyan tényállás 
van, ami automatikusan magával vonja azt, hogy egy jogellenes cselekmény tudja csak ezt 
megvalósítani, és akkor teljesen fölösleges beleírni az a) ponthoz is, vagy mind a kettőhöz oda 
kellene írni. Hiszen ha az a) pontnál jogszerűen van ott, vagy jogszabály-szerkesztési 
szempontból tényleg releváns az, hogy oda van írva, hogy jogszabály nem jogosítja fel, akkor 
mondják már meg nekem, a b) pontnál az együttműködési megállapodással rendelkező, 
egyébként jogszerűen eljáró polgárőr, aki fog szépen, tisztességgel, úgy, ahogy kell, a 
rendőrséggel való egyeztetés alapján a településén járőrözni és ott közbiztonság, közrend 
fenntartására irányuló tevékenységet végez – mondom a törvény pontos szövegét – a 
polgárőrségről szóló törvény értelmében az e törvény szerint közreműködik az ország 
közrendje és közbiztonsága fenntartásának segítésében, ez benne van a polgárőrségről szóló 
törvényben. Tehát nem igaz, hogy neki erre nincsen jogosítványa és ezt csak az állam teheti, 
akkor most a „látszatát keltő tevékenységet szervez” című tényállás alapján önök szerint 
megállna-e ez a tényállás a bíróság előtt vagy nem állna meg? Én értem, hogy mi a szándék, 
nézzük már meg a másik oldalról, hogy ha valaki ilyen ügyben feljelentést tesz, akkor ez 
megállna-e a bíróság előtt vagy nem állna meg. 

Azt gondolom, hogy ha az a) pontban ott van, hogy jogszabályellenes, vagy teljesen 
mindegy, hogyan fogalmazzuk meg, ha jogszerűtlen, akkor a b) pontnál is ott kellene lenni, 
vagy egyiknél sem. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kérdezem, van-e még, aki nem szólt? Gaudi-Nagy Tamás! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Igazából egy költői 

kérdést szeretnék feltenni, hogy vajon, ki az erősebb fél most itt, ebben az ügyben: a kormány 
vagy Vas Imre képviselőtársunk, mert úgy látszik, hogy Vas Imre képviselőtársunk javaslata 
egy ultra erősítést ad még erre az egyébként is elfogadhatatlan, szabályozási módját, irányát 
tekintve elfogadhatatlan javaslatra. Erre már utalt itt Staudt képviselőtársam, de tényleg én is 
ráirányítom a figyelmet arra, amiről még nem esett szó, hogy a polgárőrségről szóló törvény 
indokolásából is levezethető, hogy nem egyedül és kizárólag a polgárőrségről szóló törvény 
felhatalmazása alapján folytathat a közbiztonság terén tevékenységet egy civil szervezet. 

Tehát gyakorlatilag vannak olyan civil szervezetek, amelyek a közbiztonság 
fenntartására irányuló tevékenységet folytathatnak, de nem a polgárőrségről szóló törvény 
alapján, hanem pusztán az egyesülési jog talaján létrejött szervezetként láthatnak el bizonyos 
részfeladatokat ilyen téren, akár eszközök, biztonsági eszközök finanszírozása, vagy olyan 
jellegű háttérsegítség, szakmai tanácsadás formájában, amely viszont pillanatok alatt 
belecsúszik ebbe a tényállásba, ebbe az a) pontba, és innentől kezdve jogellenessé válik 
mindaz a számos alapítvány, civil alapítvány és egyéb szervezet, amely nem polgárőr 
tevékenységet végez, de a közbiztonság fenntartása érdekében egy fontos, hasznos 
tevékenységet fejt ki.  

A másik fordulat, amire valóban többen utaltak már, a b) pont, az valóban drámai 
módon kitágítja a büntethetőség felületét. Hiszen ha jól tudom, az az egész javaslat célja, 
hogy a Gyöngyöspatán és másutt kialakult konfliktusos helyzetek, a megfélemlített lakosságot 
úgymond védjék meg az olyan jellegű önkényes, „egyenruhás” bűnözőktől, akik ott 
rendetlenkednek. De valójában azzal, hogy a riadalomkeltés kikerül ebből a törvényi 
tényállási megfogalmazásból, innentől kezdve már egészen kitágul a tiltás köre, és nem is 
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arról van szó, amire eredetileg hivatkoztak a jogszabály-megalkotás okaként, hanem 
gyakorlatilag még valóban ilyen ártalmatlan dolgokról, hogy akár egy táblát kiteszek a 
településemre vagy éppen a saját ingatlanomra, vagy éppen egy pár barátommal együtt 
mondjuk végiggördülünk lassan, mondjuk 10 kilométer/óra sebességgel egy cigánysoron egy 
autóval, és benne ül mondjuk két erőteljes testalkatú barátom, ezáltal egy olyan látszatot 
keltünk, hogy ezzel a közrend fenntartását igyekszünk megtenni?  

Itt a jogszabály-ellenesség kategóriájának a hiánya vagy a jogszabályi felhatalmazás 
hiánya ebben a b) pontban ezt tényleg tragikussá teszi. Tehát ez valóban így már sokkal 
rosszabb, és már olyan határon lépett túl ez a tényállás ebben a formájában, ami egyszerűen 
minden józan ember számára azt írja elő, hogy tiltakozzon ez ellen. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ismételt felszólalásra Salamon képviselő úr kap szót. 
 
DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Köszönöm, elnök úr. Nagyon röviden. Szerintem 

a társadalomra veszélyes magatartás önmagában a közhatalmi tevékenység jogosulatlan 
folytatása, illetőleg közhatalmi tevékenység látszatának keltése. Ez a társadalomra veszélyes 
magatartás, ezt kell büntetni, és nem kell hozzá szerintem sem semmi több. 

A polgárőrség tevékenységével pedig azért nincs probléma, mert ha a polgárőrség a 
törvénynek megfelelően együttműködik a rendőrséggel, ahogy ezt a másik javaslat javasolja, 
akkor a polgárőrség tevékenysége nem jogellenes. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Bárándy Gergely, majd Staudt Gábor! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Az a) pont vonatkozásában ezzel nincs is vitánk Salamon képviselő úrral, csak 
éppen a b) pontot is nézzük, és ott sehol nem jelenik meg a jogellenesség. Most, én a 
képviselő úr felszólalása előtt csak a szakmai renomémat szerettem volna egy kicsit azzal 
rendbe tenni, hogy képviselőtársam, Schiffer képviselő úr egy picit összekeveri a jogellenes 
törvényi tényállási megfogalmazást a bűncselekmény fogalmi elemével. Ugyanis azt kell 
mondanom, hogy a jogellenesen törvényi tényállási elem létének vagy nem létének az égadta 
világon semmi köze nincs a materiális bűncselekmény fogalom miatti jogellenesség 
fogalmához, azaz más szóval a társadalomra veszélyességhez, annak a létéhez vagy a nem 
létéhez. Nem ugyanaz ez a kettő. Az egyik egy törvényi tényállási elem, a másik pedig a 
jogalkalmazás során vizsgálandó egyik szempontja a bűncselekménynek, azaz hogy 
megvalósuljon, az kell hozzá. 

Tehát azt gondolom, hogy ezt a két dolgot összekeverni nem érdemes. Így érzem most 
Salamon képviselő úrnál is, és ez már az érdemi hozzászólás része, hiszen a b) pontban ez 
nem jelenik meg, márpedig ebben az esetben, ha a polgárőr körbejár a faluban, az a polgárőr, 
akinek abszolút minden joga erre megvan a jogszabály szerint, az is elköveti a 
bűncselekményt az én értelmezésem szerint. Persze, lehet más értelmezés is, én határozottan 
így tudom csak. 

A másik, amit még szeretnék kiegészítésként elmondani, hogy gyakran esik egyébként 
a mostani kormány is abba a hibába és esnek a rajtunk kívül álló ellenzéki pártok közül is 
abba a hibába, hogy a közbiztonság fogalmát egy az egyben azonosítják a rendészet 
kérdéskörével. A közbiztonság jóval több ennél. Ez azt jelenti, hogy egy sor olyan eseményre, 
cselekményre nincsen kifejezett jogszabályi felhatalmazás, amivel egyébként állampolgárok 
az én meglátásom szerint eddig abszolút jogszerűen éltek a közbiztonság biztosítása 
érdekében. 

Hadd mondjak egy példát. A közbiztonságot szolgáló tevékenység az, hogy ha az 
utcában lakók kivilágítják az utcát. Az is a közbiztonság elősegítését célozza, a közbiztonság 



- 13 - 

érdekében lép fel. Ezt a tevékenységet nyilvánvalóan valaki meg fogja a lakóközösségből 
szervezni, nincs külön jogszabály arra, hogy a lakók a közbiztonság érdekében kivilágíthatják 
az utcát, mégis a közbiztonságot szolgálja. Nem az egyéni biztonságot, annak a környéknek a 
közbiztonságát. Márpedig ha ez a törvényi tényállás így marad, akkor ezek a cselekmények 
büntető törvénykönyvbe ütközőek lesznek, és azt gondolom, hogy ez sokkal inkább 
hátrányára van a közbiztonságnak, mint előnyére. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Staudt Gábor! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Azért még egyszer hadd 

próbáljunk magyarázatot kérni, legalább a kormánytól, aki támogatta vagy a kormány jelen 
lévő képviselőitől. Tehát hogy milyen törvényi tényállás az, hogy aki a közbiztonság, közrend 
fenntartásának látszatát keltő tevékenységet szervez, hogyan várhatjuk el az állampolgároktól, 
hogy ezután jogkövető magatartást folytassanak, ha ezt az egy mondatot vagy fél mondatot a 
büntetőjog kategóriájába vonjuk? Magyarul: ha kiraknak egy táblát – hogy újra visszatérjek 
ehhez a példához -, hogy „Reszkessetek betörők!” a lakókörnyezetük határába, akkor 
gyakorlatilag majdnem hogy megvalósították ezt a törvényi tényállást. (Dr. Salamon László: 
Nem, az magántevékenység!) Nem, mert a közterületre teszik ki ezt a táblát. (Dr. Salamon 
László: Nem. – Zaj, közbeszólások.)  

Úgyhogy ezen lehet vitatkozni, de azt hiszem, hogy fenntartjuk, hogy ez abszurd, és a 
jogellenesség is hiányzik. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár úrnak visszaadom a szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár: 

Köszönöm a szót, elnök úr. Nagyon érdekes vita zajlott le. Egy kicsit déjá vu érzésem van, 
amikor néhány évvel ezelőtt ugyanilyen vitákba keveredtünk az akkori kormánytöbbséggel, 
akkor erre többek között Bárándy Gergely mindig azt válaszolta, ezekre a dogmatikai 
problémákra, hogy majd a bírói gyakorlat kialakítja, hogy hogyan kell értelmezni ezeket a 
szabályokat. 

Tehát nem akarom ezt itt elsütni, hogy majd a bírói gyakorlat kialakítja, hogy hogyan 
kell ezt értelmezni. 

Nem látom az önök által felvetett dogmatikai problémákat sem. Először is a Vas Imre 
által megfogalmazott a) pontos elkövetési magatartásban világos, hogy egy jogszabály általi 
feljogosítás szükséges ahhoz, hogy valaki közbiztonság, közrend fenntartására irányuló 
tevékenységet végezzen. Ahogyan Salamon László ezt megfogalmazta, ez abból adódik, hogy 
a közhatalmi tevékenység monopóliuma az államé. De itt azért használja ez a Btk. a 
közbiztonság, közrend fogalmakat, mert ezek fogalmilag letisztázott kategóriák, mégpedig 
mind a polgárőrségről szóló törvény, mind ami ennél fontosabb, a rendőrségről szóló törvény 
tisztázza ezeket a fogalmakat, illetve az alkotmány maga is tisztázza ezeket a fogalmakat. 

Tehát ezek tiszta fogalmak, hogy közbiztonság, közrend fenntartására irányuló 
tevékenység. Nyilván ez adott esetben magában foglalja bizonyos állami erőszaknak az 
alkalmazását is. 

A b) pontos elkövetési magatartás. Bárándy képviselő úrnak mondom: eleve ki van 
zárva az a lehetőség, hogy valakit közbiztonság, közrend fenntartásának látszatát keltő 
tevékenységre felhatalmazzon jogszabály. Tehát a közbiztonság, közrend fenntartásának a 
látszatát keltő tevékenységre senkit nem hatalmaznak fel, tehát ebben a b) pontos elkövetési 
magatartásban szükségtelen lenne a jogszabályi felhatalmazást megkövetelni. 

Ami azt illeti, hogy miért marad el az „amely másokban riadalmat kelt”, először is 
szeretném felhívni az önök figyelmét arra, hogy a hasonló szabálysértési tényállás sem 



- 14 - 

tartalmazza ezt a materiális többlettényállási elemet, és igen, valóban jól értékelték azok, akik 
úgy értékelték, hogy itt egy immateriális bűncselekményről beszélünk. Tehát a közbiztonság, 
közrend fenntartásának látszatát keltő tevékenység önmagában bűncselekménynek minősül, 
ha az általános büntetőjogi jogellenességben értelmezhető ez a kategória. 

Tehát nem szükséges ahhoz, hogy riadalmat keltsen, ha valaki jogosulatlanul szervez 
ilyen tevékenységet, vagy a közbiztonság, közrend látszatát keltő tevékenységet. Nem 
szükséges ehhez, hogy egy olyan eredmény is bekövetkezzen, hogy riadalmat keltsen. 
Ráadásul nem is beszélve arról, hogy ez milyen nehezen értelmezhető lenne egyes esetekben, 
mert egyesekben riadalmat kelt, másokban pedig nem kelt riadalmat, de mégiscsak az állami 
erőszak-monopólium fenntartásának a büntetőjogi szabályáról, annak a büntetőjogi 
lenyomatáról van szó. 

Tehát értem én, hogy a jobbikosok ezt gyakorlatilag három éve nem értik meg, hogy 
miért csak az állam jogosult erőszakkal fellépni a közbiztonság, közrend helyreállítása 
érdekében, én ezt megértem, hogy önök nem értik meg, szerintem az alkotmányos rendünk 
világosan meghatározza ezt, hogy márpedig a közbiztonság, közrend fenntartása érdekében 
bármiféle erőszakos vagy fenyegető magatartást csak az állami szervek, nevesül a rendőrség 
alkalmazhat. 

Tehát úgy gondolom, hogy azok a felvetések, amelyeket önök itt, ezzel a javaslattal 
kapcsolatban felvetettek, mondjuk úgy, hogy dogmatikailag tisztázottak, ha pedig esetleg 
mégsem elég tisztázottak, akkor hadd hivatkozzak arra, hogy amiről itt nem sikerült 
meggyőznöm önöket, majd a bírói gyakorlat kialakítja ezeket a dogmatikai kérdéseket. 
Köszönöm szépen. (Dr. Staudt Gábor: Ha nem lesz jó, majd megint módosítjátok!) 

 
ELNÖK: A vitát lezártam, de alelnök úr kérésére nem nyitjuk meg, csak szeretne egy 

megjegyzést tenni. 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Egyetlenegy dolog jutott eszembe ezzel a b) fordulattal kapcsolatosan. A közbiztonság, 
közrend fenntartásának látszatát keltő tevékenység szervezésével kapcsolatban például lehet 
kapni ezeket a kitűnő álkamerákat, amely pontosan ugyanúgy néz ki, mintha térfigyelő 
kamera lenne. Ha én azt elhelyezem a házam körül azért, hogy a biztonságomat, a 
közbiztonságot ott előteremtsem, akkor végül is a látszatát keltem a tevékenységnek, mert az 
nem egy valódi kamera, tehát én akkor ezzel bűncselekményt követek el ez alapján a fordulat 
alapján. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Határozatot fogunk hozni. Tisztelt Bizottság! Tehát arról fogunk szavazni, 

hogy ki az, aki egyetért Vas Imre javaslatával. (Szavazás.) 18 igen. Ki az, aki ellenezte? 
(Szavazás.) 8 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Tehát ilyen arányban 
elfogadtuk. Közben bejelentem, hogy Vas Imre helyettesíti Papcsák Ferencet, valamint 
Molnár Attila helyettesíti Bohács Zsoltot. 

Következik három olyan javaslat, amelyet Dorosz Dávid és Schiffer András 
terjesztettek elő. Most az 5. alszám alattival kapcsolatban kíván-e valaki a kormány előtt 
szólni? 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár: 

Elnök úr, csak jelezni szeretném, hogy az előterjesztő nem támogatja a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Schiffer András szót kért. 
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DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Azért remélem, hogy majd államtitkár úr ad egy 
veretesebb indokolást is. Az első esetében tulajdonképpen nincsen érdemi, koncepcionális 
eltérés a kormányzati javaslat és a mi módosítónk között. A saját múlt héten beterjesztett 
törvényjavaslatunknak a megoldását vettük át, illetve azt javasoljuk abban is, hogy a 
garázdaság minősített eseteinél az előkészületet is büntesse a jogalkotó. Úgy gondoljuk, hogy 
a csoportos erőszakcselekmények megelőzéséhez is kellő eszközöket kell adni a rendőrség 
kezébe. 

Viszont ami a következőt jelenti, a 6. számú módosítónkat, és ebben tényleg kérném 
államtitkár urat, hogy esetleg gondolkodjon el rajta, hogy megváltoztatja az álláspontját. 
Pontosan, ha államtitkár úrnak az imént elmondott logikáját követem, hogy éppen az 
immateriálissá tétellel akarja hangsúlyozni a jogalkotó azt, hogy az állam erőszak-
monopóliumát olyan súllyal kívánja védeni, hogy még egy olyan cselekményt is pönalizál, 
aminek egyébként a szabálysértési kódexben lenne a helye, akkor ebből a számomra nem az 
elutasítás következik logikusan, hanem az, hogy akkor, amikor valaki rendőrséget játszik, 
akkor ne csak azt büntessük, aki szervez, hanem mindenkit, aki egyébként a tevékenységével 
elvitatja az állam erőszak-monopóliumát. Ezért javasoljuk azt, hogy legyen minősített eset. 
Legyen minősített eset az ilyen magánrendőrségnek a szervezése, és egy olyan minősített eset 
legyen, amikor a nyomozó hatóságnak van lehetősége titkos információgyűjtést alkalmazni. 
Ehhez képest az alapeset legyen az, amikor valaki egyáltalán ilyen tevékenységet végez. 

Tehát akkor el kell dönteni, hogy melyik játékot játsszuk, vagy azt mondjuk, és 
elnézést, hogy nagyon leegyszerűsítem a történetet, nem olyan súlyos dolog az, hogy valaki 
magánrendőrséget játszik, akkor viszont nem lehet immateriálissá tenni. Az immateriális rész 
a szabálysértési rendelkezésekbe való, vagy ha úgy gondoljuk, hogy meg kell gátolni azt, 
hogy magánhadseregek legyenek és az állam erőszak-monopóliumát bárki elvitassa, akkor 
nemcsak azt kell büntetni, aki szervez, hanem bárkit, aki egyébként itt, a 
kormányindítványban szereplő tevékenységet tanúsít. A szervezés pedig legyen egy 
minősített eset, és az álláspontunk szerint jelent olyan fenyegetést egyébként az államrendre, 
hogy ilyen esetben az öt évig terjedő szabadságvesztésnek a kitűzésével a titkos 
információgyűjtésre a lehetőséget meg kellene adni.  

Viszont amiben vitánk van még, hogy a polgárőrségről szóló törvénynek az egyébként 
adminisztratív igazgatási jellegű szabályainak a megszegése megint csak nem büntető 
törvénykönyvbe való. A büntetőjog egy ultima ratio, ha valaki igazgatási szabályokat 
megsért, ez tipikusan egy szabálysértési jogszabályban szankcionálandó cselekmény. 

Tehát mi egyik oldalon súlyosbítanánk a kormány indítványát, a másik oldalon pedig 
ha úgy tetszik, enyhítenénk. Tehát az az álláspontunk, hogy pusztán a polgárőri igazgatási 
szabályok megszegését túlzás lenne pönalizálni, tipikusan az ilyen igazgatási szabályok 
megszegését a szabálysértési jog szokta honorálni, másik esetben akkor lehet hatékonyan 
védeni az állam erőszak-monopóliumát, ha a szervezkedéshez rendelkezésre állnak a 
megfelelő megelőzési eszközök, másrészt nemcsak a szervező, hanem mindenki, aki 
egyébként ilyen tevékenységet tanúsít, annak szembe kell nézni a büntetőjog 
szankciórendszerével. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát a képviselő úr mind a három indítványt 

megindokolta, és a vitát is ilyen mederben folytatjuk. Persze, külön fogunk majd szavazni. 
Kormány? 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár: 

Elnök úr, én nem nyilatkoztam, hogy a /6-os módosítót… 
 
ELNÖK: Igen, mivel a képviselő úr megindokolta, akkor erről is kérem a véleményt. 



- 16 - 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár: 

Tehát a /6-os módosítóval sem ért egyet az előterjesztő. Ha megengedi, akkor 
megindokolnám, elnök úr, hogy miért nem. 

Schiffer frakcióvezető úrnak szeretném elmondani, hogy azokat a jogelméleti, 
dogmatikai problémákat, amelyeket ön felvet, azok a felvetések indokoltak, de valóban, 
ahogyan ön is látja, főleg most már a Vas Imre által módosított tényállás szerint valóban 
önmagában az, hogy valaki az állam erőszak-monopóliumát figyelmen kívül hagyja, vagy 
pontosabban azt negligálja és olyan tevékenységet végez, mintha egy állami tevékenység 
látszatát kelti, ez önmagában szerintünk pönalizálásra érdemes. Ön azt mondja, hogy a 
büntetőjog ultima ratio. Valóban, de szerintem eljutottunk ehhez az ultima ratióhoz. Tehát úgy 
tűnik, hogy elérkezett az a pillanat, hogy most már csak ez az ultima ratio marad. 

A másokban riadalmat keltés, mint tényállási elem, amihez ragaszkodna Schiffer 
képviselő úr, azt mondja, hogy a szabálysértési és a büntetőjogi tényállású bűncselekményt ez 
határolná el, hogy a másokban riadalmat kelt. Nekünk az a megítélésünk, hogy egyrészt 
ahogy jeleztem, a védett jogi tárgy éppen az állam erőszak-monopóliuma, ezért a 
riadalomkeltés itt szükségtelen. Tehát ráadásul nehezen is bizonyítható. Gondoljon bele, 
képviselő úr, hogy hány tanút fognak beidézni, akik azt fogják mondani, hogy bennük nem 
riadalmat keltett, hanem biztonságérzetet keltett, miközben egyértelműen megsértik 
egyébként az állam erőszak-monopóliumának a szabályát. 

Tehát egyértelműen feljogosítás nélkül végeznek közbiztonsági tevékenységet. Ezért 
szükséges szerintünk elhagyni ezt a riadalomkeltő tényállási elemet. 

Azzal pedig egyetértek, hogy differenciált legyen a résztvevő és a szervező, de 
szerintünk ezt differenciálja kellőképpen a szabálysértés és a bűncselekmény elhatárolása, 
hiszen csak az az egy elhatárolás marad most már, hogy a résztvevő, aki részt vesz egy ilyen 
tevékenységben, az szabálysértést követ el, aki pedig szervezi, az egy súlyosabb 
bűncselekményt követ el. 

Tehát ezért nem támogatjuk az önök javaslatát, ezért a Vas Imre-féle tényállást 
javasoljuk elfogadásra. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gaudi-Nagy Tamás! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Schiffer András és képviselőtársának 

javaslatával kapcsolatban szeretném felhívni képviselőtársam figyelmét, hogy tényleg 
egyfajta, úgy gondolom, hogy életveszélyes útra tévedtünk azzal, vagy tévedtek azok, akik 
most már tényleg egy ilyen licitbe kezdtek a tekintetben, hogy hogyan lehetne még 
szigorúbbá tenni a közrendvédelem iránt elkötelezett civilekkel szembeni fellépést. Ilyen 
értelemben azért mondjuk legalább annyi fény van itt az éjszakában, hogy a kormány ezt a 
fajta szigorítási csomagot, amit Schiffer Andrásék javaslata tartalmaz, nem támogatja. 

Megdöbbentő, pont Schiffer András képviselőtársam volt az, aki még annak idején a 
TASZSZ jogvédőjeként, velem együtt, nemzeti jogvédőkkel együtt kritizáltuk például a lex 
tojás törvénynek azt a részét vagy azt a szándékát, hogy az előkészületi cselekmények széles 
körét tette büntethetővé, és akkor lám, most a garázdaság tekintetében pillanatok alatt átlépne 
ezen, pusztán azt kell mondani, hogy sajnos, nyilván a politikai szempontok miatt. A többi 
eleme is a javaslatoknak mind-mind ebből a téves felfogásból fakad. 

És csak még egyszer annyit tudok jelezni, hogy ha valaki a közbiztonság fenntartása 
iránti tevékenység látszatával eredményesen segíti azt a folyamatot, amelyet a közbiztonsági 
válsághelyzet felszámolása jelent, akkor úgy gondolom, hogy semmilyen, a társadalomra 
veszélyes cselekményt nem követ el. Tehát ennek a pönalizálása egy teljes abszurditás. 
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ELNÖK: Köszönöm. Schiffer képviselő úr! 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Tamás, ez most egy eléggé erőszakolt hasonlat 

volt, szerintem ezt te is tudod. Most hogy jön ide a lex tojás? A mi javaslatunk arra 
vonatkozik, hogy a garázdaságnak a többszörösen minősített esetei esetében legyen lehetőség 
az előkészület büntetésére. Én nem tudom, hogy itt hol lehet vita közöttünk, amikor más 
esetekben a Jobbik pont a represszív büntetőpolitikának az egyik fő éllovasa, ehhez képest 
pedig most azzal vagyunk vádolva, hogy mi itt nem tudom milyen, túl szigorító 
intézkedésekre teszünk javaslatot. Holott mondom: nem a garázdaság alapesete, többszörösen 
minősített esete, ahol egyébként az előkészületet büntetni szeretnénk. 

Egy dologra viszont nem kaptam választ államtitkár úrtól, ahol viszont igenis, azt 
gondolom, hogy túlzó. Vas képviselő úr javaslatáról már majdnem meggyőztek, tehát nem itt 
van az igazi vita. De az, hogy egy igazgatási normának, egy igazgatási rendszabálynak a 
bármilyen megsértése, hogy most az együttműködési megállapodást megkötötte-e, nem 
kötötte meg, betartja, nem tartja be, stb., ez vezessen egy büntetőjogi tényállás 
megállapításához, ez nonszensz. Ez tipikusan a szabálysértési jogra tartozó eset. Erre 
mondtam azt, hogy fel lehetne hozni a szabálysértési jogból önmagában a „rendőrjátszást”, 
tehát amikor valaki bármilyen módon elvitatja az állam erőszak-monopóliumát, de az, hogy 
valaki egy igazgatási normát megszeg, ez nem jogállami megoldás, hogy ezt pönalizáljuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr, és utána szavazunk. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár: 

Bocsánat, egyre valóban nem reagáltam, egy javaslatra, mégpedig ami itt önök között vitaként 
felmerült, Gaudi képviselő úr és Schiffer képviselő úr között, hogy az előkészületi 
cselekménnyel miért nem értünk egyet. Azért, mert dogmatikai okai vannak, képviselő úr. 
Azért, mert a büntető törvénykönyvben sehol nincs minősített esetnek előkészületi formája, 
hanem mindenütt csak az alapesetnek van előkészületi formája, hiszen ha már az alapesetre 
előkészül valaki, akkor teljesen közömbös, hogy egyébként a minősítő körülmények 
bekövetkeznek-e. 

Tehát amennyiben önök azt akarják, hogy ennek a garázdaságnak vagy ennek a 
speciális garázdaságnak az előkészülete büntetendő legyen, akkor azt az alapesethez kellene 
beletenni. Azt azért kétlem, hogy itt szükség lenne arra, hogy az előkészületi cselekmény 
büntetendő legyen. De ez dogmatikailag nem helyes, hogy csak a minősített esetek 
előkészülete legyen büntetendő. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Határozathozatal következik. Aki az /5-ös javaslattal egyetért, 

kérem, jelezze! (Szavazás.) 6 igen. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 18 tartózkodás. Ki 
nem ért egyet? (Szavazás.) 3 nem. 

Következik a /6-os javaslat. Ki az, aki egyetért? (Szavazás.) 6 igen. Ki az, aki nem ért 
egyet? (Szavazás.) 3 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 18 tartózkodás. 

Következik a /7-es javaslat megtárgyalása. Ezzel kapcsolatban, államtitkár úr? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár: 

Köszönöm, elnök úr. Az előterjesztő nem támogatja, és hadd vágjak elébe Schiffer képviselő 
úrnak is, hátha meggyőzöm, hogy azért, mert emlékszik rá, hogy Vas képviselő úr javaslata 
két tényállássá bontotta, itt pedig egy tényálláson belül szerepelne az a kitétel, hogy anélkül, 
hogy erre jogszabály feljogosítaná. Nyilvánvaló, hogy a közbiztonság látszatát keltő 
tevékenységre senkit nem jogosíthat fel jogszabály. Tehát ez így ebben az esetben kiterjedne a 
második elkövetési magatartásra is. Ezért ez így nem jó. 
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Tehát hátha esetleg visszavonja a képviselő úr a javaslatát. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor döntünk. Ki az, aki támogatja a képviselő úr /7-es 

javaslatát? (Szavazás.) 6 igen. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 18 tartózkodás. Ki 
szavazott nemmel? (Szavazás.) 3 nem. Köszönöm szépen. 

Tisztelt Bizottság! Akkor a mai bizottsági ülésünk véget ért. Mint arról már értesültek, 
határozatképes létszámot szeretnék holnap 10 órakor a ma megkezdett és holnap tovább 
folytatandó másik törvényjavaslat kapcsán. 
 

(Az ülés végének időpontja: 16 óra 20 perc) 
 
 
 

Dr. Balsai István 
a bizottság elnöke 
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