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"Most gyertek, itt vannak, szúrjuk le a rendőröket, hozzátok a 

vasvillákat" 
        (R. József) 
 

SZEMBENÁLLÁS 
AZ ÁLLAM VALAMENNYI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI ÁGÁVAL 

 
Tisztelt Állampolgár! 
 
„Klasszikusokat” csak eredetben szabad idézni! Ma már mindennapossá válik a hivatalos 
személy elleni erőszak, eddig nem tapasztalt mértéket ölt, illetve egyre agresszívabbak és 
csoportokba tömörülnek az elkövetők. R. József hivatalos személy elleni erőszak bűntettével 
gyanúsítható, a szabadlábon védekező személytől származó idézet egy cselekménysorozatkor 
hangzott el: 
2010.05.17-én a rendőr zászlós járőrvezető és rendőr törzsőrmester társa intézkedés alá vonták 

lakásán R. Andrást, mert a Bíróság elővezetését rendelte el. A kiérkező járőrpár R. Andrással 

közölte a rendőri intézkedés célját, aki a közlést követően hirtelen elfutott a lakása felé és közben 

kiabálta, hogy ő nem megy sehova. Ezt követően a két intézkedő rendőr üldözőbe vette, de a 

családtagok eléjük álltak, ezzel megakadályozva a járőrpáros udvarra történő bejutását. A 

járőrtárs a kapuba elé álló R. Józsefnével szemben testi kényszert alkalmazott, eltolta a kapuból és 

szaladt a járőrvezető és R. András után. A rendőr zászlós a ház hátsó bejárata előtt érte utol az 

előállítandó személyt, aki két kézzel ellökte magától, majd ezt követően egy kb. 2 m hosszú 

fagerendát dobott irányába, melyet a kezével hárított el, aminek következtében nyolc napon belül 

gyógyuló sérülést szenvedett. Ezután a járőrvezető R. Andrást megfogta a bal karjánál, de nem 

tudta visszatartani, mivel az a fogásból kiszabadult, ismét szaladni kezdett a ház felé és oda be is 

ment. A továbbiakban R. József a lakás sarkának támasztott, kb.: 4 méter hosszú farudat 

szorongatta, és kiabálta, hogy "most gyertek, itt vannak, szúrjuk le a rendőröket, hozzátok a 

vasvillákat" ezt többször megismételte, melyet a mellette álló R. Józsefné is helyeselt, támadó 

magatartást tanúsítottak. Ekkorra már kb. 20-30 fős csoport alakult ki az úton, illetve az udvaron. 

Az intézkedő rendőrök erősítést kértek. Közben R. Józsefné és R. József beállt az ajtóba és közölték 

a rendőrökkel, hogy oda nem mennek be, Ők nem engedik elvinni R. Andrást, ezért velük szemben a 

rendszeresített gázsprayt alkalmazták az elfogás eredményes befejezése érdekében. Ezek után a 

helyszínre érkezett erősítéssel közösen R. András előállításra került a Rendőrkapitányságra, és 

őrizetbe vették. A későbbiek során R. József és R. Józsefné taktaharkányi lakosok szintén 

előállításra kerültek, de őket az illetékes ügyészségi nyomozóhivatal nem vetette őrizetbe. 

 
 

NE TEGYE ! 
Az erőszakos fellépés konfliktust, súlyos következményeket eredményez! 

! 
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Az elkövetők motivációja ezen bűncselekmény elkövetésére esetleges bűnözői múltjuk, helytelen 
nevelésük, életvitelük. Az utóbbi időben bekövetkezett bűncselekményeket elemezve 
megállapítható, hogy sok esetben alacsony műveltségű szintjük, mentálisan problémás életvitelük 
okozója a hatósági szembenállásnak. Az elkövető a bemutatott példában bár a rendőri 
intézkedésnek állt ellen, de közvetett módon a bírósági eljárást, a bírót akadályozta. 
 
A Büntetőtörvénykönyv határozza meg a hivatalos személyek körét, melyek a következők: 
• a köztársasági elnök, a miniszterelnök és az országgyűlési képviselő 
• a Kormány tagja, az államtitkár és a szakállamtitkár, 
• az alkotmánybíró, a bíró, az ügyész, az országgyűlési biztos, 
• a helyi önkormányzati testületek tagja, a közjegyző és a közjegyző-helyettes, 
• az önálló bírósági végrehajtó és az önálló bírósági végrehajtó-helyettes, 
• alkotmánybíróságnál, bíróságnál, ügyészségnél, államigazgatási szervnél, önkormányzati 

igazgatási szervnél, az Állami Számvevőszéknél, a Köztársaság Elnökének Hivatalánál, az 
Országgyűlés Hivatalánál szolgálatot teljesítő személy, akinek a tevékenysége a szerv 
rendeltetésszerű működéséhez tartozik, 

• a pártfogó felügyelői szolgálatnál pártfogó felügyelői tevékenységet végző, igazságügyi 
alkalmazotti jogviszonyban álló személy, 

• jogszabály alapján közhatalmi, államigazgatási feladatokkal megbízott szervnél, testületnél 
az a személy, aki közhatalmi, államigazgatási feladatot lát el; 

 
A felsorolásba 
tartoznak a rendőrök 
is. Az elmúlt 
időszakban 
lényegesen megnőtt 
az őket ért 
támadások, 
erőszakos 
megnyilvánulások 
száma. Az ilyen 
cselekmények 
különösen 
veszélyesek, mivel a 
jogállam rendjét, 
biztonságát szavatoló rendőr életét, testi épségét hivatása gyakorlása közben veszélyeztetik. 
 
Aki a hivatalos személyt vagy külföldi hivatalos személyt jogszerű eljárásban erőszakkal vagy 
fenyegetéssel akadályozza, intézkedésre kényszeríti, vagy eljárása alatt, illetőleg emiatt 
bántalmazza bűntettel követ el.  
Súlyosabban büntetendő, ha a cselekményt csoportosan vagy felfegyverkezve követik el. 
 
Esetek kommentár nélkül: 
 
Eljárás indult, őrizetbe vétele mellett egy 31 éves vizsolyi férfi ellen, mert Vizsoly belterületén a 
kocsma előtt garázda viselkedése miatt, a vele szemben jogszerűen intézkedő rendőrre támadt. A 
kezében tartott törött italos üveggel a rendőr felé vágott. A járőr a támadás elhárítása érdekében 
könnygázszóró sprayt használt, majd járőrtársával testi kényszert és bilincset alkalmazva 
előállították a férfit. 
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Eljárás indult a 67 éves és a 37 éves nő ellen, mert Ózdon a családi házuk udvarán garázda 
viselkedésük miatt a velük szemben intézkedést kezdeményező rendőr arcába egy vödör 
csalánlevet öntöttek, a rendőr női járőrtársa arcához pedig egy égő cigarettacsikket nyomtak. A 
garázda személyek ellenszegülését végül testi kényszer és kényszerítő eszköz (bilincs) 
alkalmazásával törték meg.  
 
Eljárás indult egy 40 éves nő és egy 23 éves taktakenézi férfi, és nem indult eljárás egy velük 
együtt lévő 12 éves taktakenézi gyermek ellen, mert a felnőttek ittasan, a velük szemben intézkedő 
rendőrökre támadtak, a 12 éves, gyermekkora miatt nem büntethető személy a rendőrt fejbe 
rúgta.  
 
A jelenleg hatályos Büntetőtörvénykönyv rendelkezései szerint ugyanúgy büntetendő az, aki az 
erőszakos cselekményt hivatalos vagy közfeladatot ellátó személy ellen, vagy az ő támogatására 
vagy védelmére kelt személy ellen követi el. 
 
A Büntető Törvénykönyvnek közelmúltban életbe lépett módosítása a korábbinál 
keményebben bünteti az erőszakos fellépést. Bántalmazásért 5 év szabadságvesztést, a 
csoportosan, vagy felfegyverkezve elkövetett cselekményért 2-8 év, a csoport vezetőjével, 
szervezőjével szemben 5-10 év szabadságvesztés szabható ki. 
 
Tisztelt Állampolgárok! 
 
Az elkövetők az esetek jelentős részében nem kerülnek őrizetbe, előzetes letartóztatásba. Számukra 
és közösségük részére az állam bármely hatósági szervezetével való szembenállás így nem jelenik 
meg elítélendő cselekedetként. A közösség tagjai azt tapasztalják, hogy azonnalos következmény 
nélkül még aznap megjelenik közöttük az elkövető. Később az ügyészségi nyomozóhivatal – mint 
egyedüli illetékes nyomozó hatóság - beidézi, kihallgatja gyanúsítottként. 
Az első szembesülés a korábbi jogellenes cselekmény következményével a kb. fél – egy év múlva 
meghozott ítélet, ami az elkövetőnél és családjánál jelentkezik, azoknak akiknek még a 
környezetükben okulni kellene a történtekből már  nem tudják az ítélettel a  cselekményt 
kapcsolatba hozni. 
 
Ilyenkor már megjelenhetnek a következő megválaszolható kérdések: 
 

• Én csak a szomszédomat ütöttem meg, miért visznek el? 
Ha a szomszéd a pl. a rendőrt, vagy a pedagógust védte, akkor a bántalmazása 
súlyos bűncselekmény. 

• Én csak néztem a többiekkel együtt, hogy megverték a rendőrt. Miért büntetnek meg? 
Ha a csoportosulás tagja nem is bántja a rendőrt, csak a hangadóval (vezetővel) 
tart, az is hivatalos személy elleni erőszaknak minősül. 

• Miért kapok nagyobb büntetést, amikor én a rendőrt, a szomszédom pedig a jegyzőt 
bántotta? 

A büntetés változott, súlyosabban ítéli meg a törvény a rendőr elleni támadást. 
Öt év helyett 8 év büntetés jár, ha csoportosan, felfegyverkezve támadnak 
rendőrre. A támadó csoport vezetője az eddigi 8 év helyett 10 év büntetést is 
kaphat. 

• Csak azért fogtam meg a rendőrt, hogy ne vigye el a férjemet. Miért büntetnek meg? 
Aki hivatalos személyt a hivatalos eljárás miatt bántalmaz, vagy abban 
akadályoz, súlyosan büntetendő. 
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Kérjük, segítsék a hivatalos és közfeladatot ellátó személyek munkáját. Hívják fel állampolgár 
társaik figyelmét a helyes viselkedésre, illetve a hatósági eljárásokkal szembenállás 
következményeire. 
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