
T/12250/10. szám 
 

 
   Az Országgyűlés 

 
Rendészeti bizottságának Önkormányzati bizottságának 

 
 

k i e g é s z í t ő     a j á n l á s a 
 

a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról szóló 
T/12250. számú törvényjavaslat 

 
vitájához 

 
(Együtt kezelendő a T/12250/8. sz. ajánlással.) 

 
 
 
Tisztelt Országgyűlés!  
 
 
 Az Országgyűlés Rendészeti bizottsága - első helyen kijelölt bizottságként – valamint 
az Önkormányzati bizottsága megvitatta a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. 
törvény (a továbbiakban: Sztv.) módosításáról szóló, T/12250. számon beterjesztett 
törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/12250/9. számú kapcsolódó módosító 
javaslatot. 
 

I. 
 

1.  Dr. Weszelovszky Zoltán képviselő – kapcsolódva Podolák György és 
Devánszkiné dr. Molnár Katalin képviselők T/12250/3. számú módosító indítványához 
(T/12250/8. számú ajánlás 5. pontja) - a törvényjavaslat 2. §-ában az Sztv. 142. § (1) 
bekezdésésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /2. § A Sztv. 142. §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:/ 
 
 "(1) Aki [közterületen, nyilvános helyen vagy korlátozottan nyilvános helyen] 
 
 a) verekszik, továbbá aki mást verekedésre felhív, 
 
 [b) olyan kihívóan közösségellenes magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, 
hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, 
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 c)] b) rendzavarás vagy garázdaság esetén a hatóság vagy az eljáró hivatalos személy 
intézkedésével szemben engedetlenséget tanúsít, 
 
elzárással vagy százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható." 
 

T/12250/9/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/12250/9/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. támogatja

- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

 
 
 

2.  Dr. Weszelovszky Zoltán képviselő – kapcsolódva Podolák György és 
Devánszkiné dr. Molnár Katalin képviselők T/12250/3. számú módosító indítványához 
(T/12250/8. számú ajánlás 5. pontja) - a törvényjavaslatot új 3. §-sal és azt megelőző címmel 
– az Sztv. 142/A. §-át érintően - kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a 
törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "3. § Az Sztv. a következő 142/A. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: 
 

„Garázdaság 
 
 142/A. § (1) Aki olyan kihívóan közösségellenes magatartást tanúsít, amely alkalmas 
arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, elzárással vagy százötvenezer 
forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
 
 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a bíróság 
hatáskörébe tartozik.”" 
 

T/12250/9/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/12250/9/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. támogatja

- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
- a Kormány képviselője egyetért
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II. 
 
 
 A T/12250/8. sz. ajánlásban foglalt alábbi módosító javaslatokról az Önkormányzati 
bizottság, az Előterjesztő illetve a Kormány képviselője a következő állásfoglalásokat 
alakította ki: 
 
Pont Bizottság Előterjesztő Kormány 
1.  támogatja egyetért egyetért
4.  nem támogatja nem ért egyet nem ért egyet
5.  egyharmada sem támogatja nem ért egyet nem ért egyet
6.  egyharmada sem támogatja nem ért egyet nem ért egyet
7.  támogatja egyetért egyetért
 
 
 
 
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2004. december 1. 
 
 
 
 

Dr. Gál Zoltán s.k., 
a Rendészeti  

 bizottság elnöke 

Dr. Kovács Zoltán s.k., 
az Önkormányzati 
 bizottság elnöke 

 
 


