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A köznyugalom megsértői a garázdák 

 
   

Egy közelmúltban történt eset: 
Eljárás indult garázdaság bűntettének megalapozott gyanúja miatt egy Miskolc közeli település lakosa és 

társai ellen, mert előző napon történt nézeteltérés megtorlásaként kapával és botokkal felfegyverkezve 

bementek a szintén ottani lakos családi házának udvarára, ahol erőszakkal megkíséreltek behatolni a 

lakóépületbe. Szándékukban állt bántalmazni a sértettet és családtagjait, a dulakodás közben a nyílászárókat 

betörték, illetve megrongálták. 

 

Szinte naponta történik valamelyik településen ilyen, vagy ehhez hasonló a köznyugalmat megzavaró 

cselekmény. Egyesek számára megoldásként egyértelműnek tűnik az „ököljog” alkalmazása, az hogy 

emberei kapcsolataiban felmerülő konfliktusait erőszakos módon rendezze le, vagyis ily módon szerezzen 

érvényt saját igazának. Jellemzően előfordul haragos viszonyban álló családok, szomszédok, vagy egy 

lakóhelyi környezetben élők között, régebbi vita miatt, esetenként valamely nem tetsző magatartás, vagy 

cselekedet következtében. 

Gyakori elkövetési helyek a különféle szórakozóhelyek, kocsmák, discók. 

Ilyenkor a szeszesital fogyasztás megteszi hatását és szóváltást követően 

verekedés tör ki a vitás felek között. Kialakulhat közterületen, ahol 

haragosok találkoznak, vagy egyesek ok nélkül, „csak a feszültség 

levezetése” végett inzultálnak idegen, arra járó személyt. A futball 

stadionok feldühödött szurkolóinak randalírozása is jól ismert kép a 

televíziók képernyőjéről.    

Napjaikban sajnos egyre inkább oktatási intézményekben is előfordul, ahol a felindult szülő rátámad a 

gyermeke pedagógusára, vagy diákok esnek egymásnak. 

 

Ezek a jogsértések a Büntetőtörvénykönyv (Btk.) közrend elleni bűncselekmények csoportjába tartozó 

garázdaság bűncselekményt valósítják meg.   

  
271.§. (1) Aki olyan kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy 

másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétséget 

követ el és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.   

  

A garázdaság megvalósulásának három együttes feltétele van: 

-  a kihívóan közösségellenes magatartás 

-  az erőszakos jelleg  

-  másokban megbotránkoztatás vagy riadalom keltésére való alkalmasság. 
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A kihívóan közösségellenes magatartás, ha sérti a társadalmi együttélés szabályait, vagyis nyílt 

szembehelyezkedés az általánosan elfogadott normákkal. Az erőszakos jelleg egy aktív cselekvés, mely 

személy vagy dolog ellen irányul. Személy elleni erőszakról beszélünk a szükségszerűen az emberi testre 

gyakorolt fizikai ráhatás esetén, akkor is ha sérülés nem keletkezett. Ilyen cselekmény egy másik ember 

fellökése, de a mások mozgását zavaró, zaklató szándékos fellépés is. A dolog elleni erőszak a kocsma 

berendezési tárgyainak összetörése, vagyis az ott lévő tárgyak állagának sérelmével járó bármely 

megrongálás. A harmadik feltétel a köznyugalom olyan megzavarása, mely kívülálló személyekben 

riadalomkeltésre vagy megbotránkozásra alkalmas.  

 

Súlyosabb megítélés alá eső esetek, amikor a büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságveszés, 

ha a garázdaságot csoportosan, vagy a köznyugalmat súlyosan megzavarva követi el. Különös figyelmet 

fordít a norma azokra az esetekre, ahol az elkövetés csoportosan és a köznyugalmat súlyosan megzavarva 

és nyilvános rendezvényen, vagy fegyveresen, illetve felfegyverkezve történik. A büntetés itt egy évtől öt 

évig terjedő szabadságvesztés.  

A csoportos elkövetés azt jelenti, hogy legalább három személy részt vesz az elkövetésben. Nem kell 

mindenkinek tevőlegesen részt venni, elegendő, ha két verekedő mellett a többiek felbujtók, vagy 

bűnsegédek. Nem bűnsegéd az, aki jelen van, de előzetesen nem tudhatott a tettes ilyen irányú 

cselekményéről, ilyen a békés néző a lelátón, de verekedésben nem vesz részt, kívülálló marad. 

Súlyos köznyugalom megzavarásnak tekinthetjük, ha a cselekmény nagyobb tömeg (egy község lakóinak) 

magatartását befolyásolja. 

 

Figyelem! Más bűncselekmény is megvalósulhat:   

Amennyiben a garázdaság során valaki 8 napon túl gyógyuló sérülést szenved, a sérülés okozója 

halmazatban súlyos testi sértésért is felelni fog.  

A bevezetőben említett példánkban nemcsak csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság történt, 

hanem felfegyverkezve magánlaksértés és rongálás is. Az elkövetők tettükért halmazatban felelnek.  

 

Mit tehetünk amikor valaki „beszól” nekünk majd  erőszakosan lép fel velünk szemben? 
Tegyük fel, hogy szórakozást követően, hazafelé tartva két társaság tagjai kölcsönös szóváltást követően 

összeverekednek. Ez esetben a kölcsönös bántalmazás kialakulását követően nem lesz annak jelentősége, 

hogy ki kezdte, ki ütött először, azaz a jogos védelmi helyzet  -büntetlenség-  egyik felet sem illeti meg. 

Jogi minősítése csoportosan elkövetett garázdaság lesz, ahol mindkét oldal tagjai gyanúsítottak lesznek. 

Az sem enyhítő körülmény, ha valaki ittas állapotban verekszik, hiszen a büntetőjogi gyakorlat szerint aki 

önhibájából kerül ittas állapotba bűntető jogi felelősséggel tartozik.  

 

Ne bonyolódjunk verekedésbe, lehetőleg tartsuk magunkat távol, vagy hívjunk rendőrt, aki tisztázza 
a helyzetet! Ne keveredjünk vitába, ha provokálnak térjünk ki a vita elől, mert verekedés lehet a 
vége! 
 

Természetesen, a jogtalan támadás esetén megvédhetjük magunkat. A védekezésnek  arányosnak kell lenni 

a támadás erejéhez igazodva, a védekezés is időben addig tarthat, míg a jogtalan támadás fennáll.     

    

 

Tartsuk be a társadalmi együttélés szabályait! Az erőszak rossz útra vezet! 
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