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1 .§

A Bűntető Törvényk,5nyvrdl szóló 1978_ évi 1V. tőrvény (a továbbiakban: Btk.) a következő
324/A . §-a1, és az azt megel&z6 kovetkez6 alcimmel egészül ki :

„ Falfrrku elhelyezése

,,324/A. § (1) Aki közterületen lévő idegen vagyontárgyon, így különösen az Ott
W áJható építményen, épületen, mütárgyon, kSzterületi berendezési tárgyon falfirkát
helyez el, vétséget követ el .
(2) A büntetés vétség miatt közérdekű munka, vagy pénzb0.rrtetés, ha

a) a falfirka elhelyezése kisebb kárt okoz,
b) a szabálysértési értékhatárt meg nem haladé kárt okozó falfirka elhelyezését
kíOlönös visszaesőként vagy csoportosan követik el .

(3) Bűntett miattn két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő az, aki
a) nagyobb kárt okoz,
b) a kulturális javak, illetve nemzeti kulturális örökség, valamint a
világörökség részét képező ingatlanra kbvcti el .

(4) Bűntett miatt három évig terjedf szabadságvesztéssel büntetendő az, aki
a) jelontás kárt okoz,
b) a kulturális javak, illetve nemzeti kulturális arökség, valamint a
világörökség részét képezó ingatlanra különás visszaesőként vagy csoportosan
követi el."

2.§

A Btk.333. §-a a k8vetkezö 5. ponttal egészüll ki:

/333. §Efejezet alkalmazásúbanl

„5. falfirka (~ti)- festékszóróval, filctollal, vagy bármilyen més felOlethépzó
anyaggal létrehozott képi, grafikus, vagy szláveges fclüJetbevonaí, amely nem az
épitrnény, mütargy rendeltetésszerű használatéhoz szűksúges .-

3.§

Ez a tőrvény a kihirdetését kévetó második hónap 15 . napján lép hatályba .
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. LTALÁNOS I1vD(WOLÁS

A falfirkák rohamos elterjedése, a graffiti-jelenség nyomasztó eszkalációja miatt szükséges a
rnegelSzést szolgáló büntet jogi szabálya .ás megváltoztatása, ónálló torvényi tényállas
megalkotása.

A falfirka szocíolágiai, Umyezetvédelmi és gazdag aspektusbál Tnegkőzelftve koraoly
problémákat vet fel .

A falfirka a hatvanas évek amerikai társadalmából indult ifjúsági szubkultúra . Hirdetett célja,
hogy ,alkotóik" rnűvcszi őrkifejezésével meghökkentse, megbotránkoztassa a polgári
közcinséget. Elkövetőik két részre oszthatók. Az egyik; szamsze~gében kisobb csoport,
amely tervekkel, terepszemlével és sajátos szervezi déssel készül egy-egy forgalmas helyen
látható, nagyobb „alkotásra" . A másik csoport szervezetlenebb és spontánabb, arra
„szakosodott", hogy egy festéks2óróval jeleket (ún . „"tag"-eket) rajzaljon az egyes
felületekre. A látható nyomokkal ellentétben, szakemberek szerint a falfirkákkal okozott
anyagi és erkölcsi károkat néhány száz, vagy néhány ezer elkbtelezett elkövető tömeges
rangálasa okozza. Hasonlóan a számítógépes bűncsclckmén .yekhez itt is egy Magyarorr gon
az elmúlt évtizedben elterjedt új, nemkívánatos jelenségre kell reagálnia a társadalomnak és
ennek részeként a jogalkotónak .

Környezetvédelmi szempontból komoly veszélyt jelent mind a falfirka létrehozáséhoz, mind
az eltévolít sAhoz szükséges k6myezetkárositü festékek, oldószerek használata . Gazdasági
szempontból az eredeti állapot visszaállítása - ba ez egyáltalán lehetséges - komoly
költséggel jár . Az épületekben, városrészekben, és kűlonősen a világörökség restét képczö
textileteken az esztétikai értékcsokkenés a vonzerd csökkenésével is együtt jar, így a
turistaforgalom csókkenése további gazdasági károkat okoz . Jogi szempontból a arásnak
okozott kár a rongálAq fogalmi kategóriájához tartozik, egy különleges elkóvetöi magatartás,
amelynek lényeges eleme a célzatos anyagi kárako7.ás, és esorbitja a tiszta környezethez velő
alkotmányos jogunkat is.

A falfirka-ellenes küzdelemben önmagában nem jelent megoldasz, ha sokmillió forint
elköltésével naegpröbáljuk helyrehozni az okozott károkat . Azt is levbgezhet ak, hogy a
büntetőjog jelenlegi eszközrendszere örvmagában nem biz elegendő visszatartó ginivel . A Btk.
324 .§ alatt szereplő ,rongálás" miatt az elmúlt években elenyésző számü vádemelés tbrtém
mindezidáig számottevő eredmény nélkül, Ezen tí menően ezeknél a
bíxneselekménytipusoknál mind az elkövető azonosítása ás elfogása, mind az elkdvetök
tuegbúntetése, mind pedig a büncselekmé mycl okozott "kár megtérítése komoly yba
éhkőzik.

A Btk. módosításának jelenlegi javaslata Srmagában színtér nem jelent megoldást a
problémára. Ehhez társadalmi összefogásra és egységes tömegkommunikációs kampányra van
szükség, melynek megszervezéséhez elengedhetetlen a ko~yzati akarat is . A falfirka
büntetííjogi tényállásárnak bevezetése a cselekmény társadalomra való veszélyességé rc hívja
fel a figyelmet, és megteremti annak lehetőségét, hogy egy sokkall hatékonyabb bűnüldöző és
UmmegelSzs tevékenységgel eredményckct lehessen elértő .

Számos európai és amerikai nagyvaros (Berlin, 1}árizs, Stockholm, i3écs, New York, stb_)
példája mutatja, hagy ez sikerülhet. Ennek feltétele az Aj büntetőjogi szabályozas, amely
egyértelművé lesi a társadalomra veszélyességet és határozott falfirka ellenes fellépés. A
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bűncseiektn ny megelőzése - a kommunikáció tudatos, ilyen irányú fejre térén túlmenően -
nagyrészt az elkovetük azonosításában és elfogásában, illetve a célravezető búuntetésck
kiszabásában rejlik.

A graffiti hazai kriminalizálására benyújtott törvényjavaslat a '90-es évek Mfisodik felének
Amerikájából elindult ún. ,,:zéró tolerancia" kriminálpolitikai mozgalmára alapul. A szakmai
körOk a ,z&6 tolerancia." szellemi künduMpontk6nt J. Q . Wilson és G. Kelbog 1982-es cikkét
jegylik. Az elmélet azonban csak egy jó tucatnyi év után érett be Rudolph Giuliani New
Yorki4batn, amikor aa politikai döntéshozók ráleltek a józan ész teóriájára", hiszen ez
kecsegtetett a társadalmi elfogadottság reményével . A valódi, szakmailag értelr uezhetö és
koherens program szerint: ?,csak a mindennapos, apró rendbontások elleni kitartó harc árán
lehet visszaszorítani a súlyosabb Umeselekmdnyeket is." Az apró rendbontásokkal szembeni
mindennapos ds kitartó háborúhoz, a közleked6si kihágások, az utcákon zajlö
zugkereskedelem, a koldulás, a hangoskodás, a garázdaság, a szemetelés vagy a nyilvános
vicelds, a botrányos részegség, stb . elleni felldpdshez a new york-i rendőrség tdnylegesen
megkapott minden technikai - logisztikai segítséget: minden járőr naprakész és területileg
lebontott számítógépes rendszer révén a körzetükben előforduló legkisebb incidensről,
bejelentdsről azonnal tudomást szerezett, s így rögvest akcióba lephetett. A „zéró tolerancia"
eredeti (giuliani-féle) változatának - célkeresztjében az utcasarki kábítószer-kereskedő, a
prostituált, a koldus, a csavargó és a graffitis egyaránt szerepeltek.

Ez a kriminológiai irányzat már figyelembe veszi azt a változást, amely a szabadságjogok
klasszikus felfogása óta Ortdnt . A második világháborút kirve en az emberi jogok katalógusa
folyamatosan bóvul, továbbá 1évejött az ún. strasbourgi jogvédelmi mechaníZMus,
felállították az emberi jogok űgydben eljáró nemzetközi bíróságot. E kettős változás
eredményeképpen módosult az emberi jogi koncepció is . Az új felfogás lényege szerint a
polgárt „helyzetbe kell hozni". A, strasbourgi bírósági gyakorlat a szerződő államoktól
aktivitást vár el fölérül annak érdekében, hogy olyan jogá .liami keretet - tehát pártatlan
igazságszolgáltatási rendszert építsenek ki, amelyben a konfliktusba kerülő polgárok,
egyforma védelmet kapnak a nemzeti államtól .

Ebből az kovetkezik, hagy egy XXL s7.4"di modem államhatalom a köznyugalom --
kőzbátorsá$ fenntartása érdekében „Ativi.tásra", cselekvésre kőteles. Ugyanakkor a
legalapvetőbb emberi jogok -- a személyi szabadság, a magánélet tisztelete, a gondolat,-

lelkiismeret ,- és vallásszabadság, a tulajdonjog, stb . nem feltétlenek és korlátozhatatlanok .
Senkinek nincs alanyi (nemhogy emberi) jogi felhatay*+~+~~~~ bűncselekmény elkövetésére .

Ebből kővetkezben a kanrend, - és közbiztonság olyan általános közősségi értékek, amely egy
sor embed jog „fedezetéi l" szolgálnak. Ennek az az alapja, hogy mindenki tiszteletben tartja
a mdsikjogait. Ez a gondolat jelöli ki a „zárö tolerancia" jogállami kereteit .

A „zéró-tolerancia" szablya tehát nem jelent teljes és feltétlen tiltást, hanem arra hivatott,
hagy rend és rendetlenség határvonalát nyilvánvalóváá tegye.

Az önálli tényi tényállás megalkotásánál elengedhetetlen a falfirkálás elhatárolása más
bűncselekményi al"- toktól, elsősorban a rongálástól . Ez az elkövetési magatartás célzata

alapján képzelhető el. A falfirkáló olyan „esztétikai átalakitásí", olyan beavatkozást végez,
amely
a.) dolog állagának lcnyeges csorbulása ndlktil,
b.} értékcsökkenésével jár együtt, illetve amelyet k8vetáen
c.) az eredeti állapot helyreáilítása .jelentós anyagi ráfordítást igcnycl .
Lüintetójogi szempontból Lényeges eleme tehát nem :3z „ónkifejezés", vagy a „díszítés",
hanem a célzatos anyagi károkozás .
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Ahhoz, hogy az elkövetőket kellő visszatarO erő akadályozza meg a tett elkövetésében, a
graffiti megszűnjék „divatjelenség" lenni, az szükséges, hogy büntetésként ne csak a (talán
enyhe) pénzbüntetés, vagy a (talárt túlzottan szigoré) szabadságvesztés jahessen szóba . Ezt
szolgálja a közérdekű munka, mint büntetési forma alapeseti megjelölése . A j6vitétel jellegűa
szánkalék meghonosítAsa ebben aT esetben nem egyszerűen csak az eurijp i tendenciákat
kövctd megold-e, hanem vissrattut6 erűvel birö, racionális büntetés .

A7: elm4it Wszakban számos politikai eró fejezte ki azon szándékát, hogy fel kivár lépni a
graífíti-jelenséggel szemben. A legutöbbi önkormányzati kampányban Demszky Gábor, a
Szabad Demokraták Sz6vetségének főpolgármester jelaltja valamint Gy. Németh Erzsébet az
MSZP és Schmitt Pál a Fidesz jelöltje több fórionon hangsúlyozták az ügy fontosságát,
halaszthatatlanná 4t és egyben politikán felüliségét is . Az elmúlt napokbann a Magyar
Demokrata Farum politikusai is harcot hirdettek a mindent elborítö graftivel szemben .

Fentiek értelmében elengedhetetlen a prevenció szerepének er6sitése céljából a jelenlegi
szabályozás specializi dsa és egy konkrétabb, a falfirkákra vonatkozó törvényi tényállás
meg,alkotíisa .-

R.ESZLETESINDOKOLÁS

az 1 . §-hoz

A falfirkáló célzata semmiképpen nem irúnyul a dalolt megsenunis-ftésérc, Bern a dolgok olyan
fokú megtangálására, amely a „rongálás" fogalmi eleme, mint: törés, elégetés, vegyítés,
összekeverés, hal~Alapot-változtatás, s amely következtében a dolog rendeltetésének
megyelelő használatra alkalmatlanná válik. A falfirkáló olyan beavatkozást végez, amely a
dolog lényeges csorbulása nélkül, értékcsökkenésével jár együtt, illetve az eredeti állapot
helyreállítása jelentős anyagi ráfordítást igényel . Lényegi eleme a cél~s anyagi károkozás .
Újdonság a Btk-bán a közérdekű munka és pénzbüntetés alapeseti megjelelése. A jóvátetet
jellegű szankciók alkalrmzátsa racionális büntetés . Lehetőség szerint az elkt vctó tegye jóvá
két keze munkájával, vagy a kc zSsség felé történő vagyoni felajánlással .

a 2 . §-hoz

Az értelmező rendelkezések között szükséges szerepeltetni a W11rka fogalmát .

a 3. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezés kelld itívt biztosit az új tényállá at RIfYlAzás&a `talp
felkészüléshez .

,+ IRONANY-NYILV

Budapest, 2004. április 2 .

Dr_

	

Tábor Tamás
Fidesz - Magyar Polgári Szavetség
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