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A Budai Központi Kerületi Bíróság Budapesten,2073.június hó 18' napján nyilvános tárgyaláson
meghozta a következő

Végzést

A bíróság a

eljárás alá vont személy

szü1etett:
anyja neve:
1akcírne:
útlevélszáma:

magyar állampolgár

ellen indult szabálysértési ügyben megszünteti az eljárást.

A végzés ellen a közléstol számított 8 napon belül fellebbezésnek van helye' Fellebbezésre jogosult
az eljárás alá vont személy és képviselője, valamint az előkészítő eljárást lefolytató hatóság. A
fellebbezésben elő kell adni annak okát és cé\ját' A fellebbezést a végzést meghozó bíróságnál kell
elóterjeszteni. A fellebbezést a Fővárosi Törvénvszék bírália el.

Indokolás

eljárás alá vont személlyel szemben a Készenléti Rendőrség Rendészeti \gazgatőság
tett feljelentést. Az előkészítő eljárást a BRFK I. kerületi Rendőrkapitanyság végezte a
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szilő 2a12. évÍ II. törvény (továbbiakban Szabs. tv.) 170.$-ába ütkoző és aszerint minősülo
gar ázdaság szabálysértés elkövetése miatt.

. nőtlen, a szüleivel él egyitt. AÍtáztartásban összesen öten élnek. Egyetemista, ebben
az évben fog diplomát szerczni, nem dolgozik' vagyona, jövedelme, betegsége nin... A megelőző
két éven belül szabálysértésért nem maraszta|ták el. A jelen eljáráson ti.,tl *a' szabálysértési
eljárás nincs folyamatban eljárás alá vont személlyel szemben.

eljáras alá vont személy 2013. március lió 11. napján egy politikai ttintetésen vett
részt. A ttintetés a várban kezdődött, majd a ttintetok a Liírrchídon keresztül áwonultak a Kossuth
téne. A tüntetés miatt a Lánchíd le volt zérva ajrírmríforgalom előtt. Míután a tömeg elindult a
várból a Lánchíd fe|é, az eljárás a|á vont személy és egy társa előrement' hogy a tömeg megérkezése
előtt felmenjenek a Lánchíd budai oldalhoz közelebbi pillérjéhez és ott kifeszítsenek egy
nagyméretű, ,,Az alkotmány nem játék,, feliratot viselő molinót. 2I őra 46 perc körül az eljárás a1á
vont szernély és társa a hídon, amelyen ekkor csak rendőrök voltak, fellépett a pillérhei vezeto
szewízutra, (A pillérhez vezető utat a feljelentés nevezi szervízútnak.) A szervízutat mind a két
oldalról könilbelül egy méter magas korlát szegé|yezte. A két olda1on lévő korlát között
biztonságosan fel lehetett menni a szervizuton a pillérhez. Amikor az e|járás alá vont személy felért
a szervízut végébez, vagyis elérte a hídra merőleges pillért és kifeszítette a molinót, a rendorök
felszólították, hogy távolítsa el a transzparenst és jöjjön le a hídról. Az e|járás alá vont személy
ennek körülbelül 5-7 perc késéssel tett eleget. Az etjarás alá vont szeméiy a felszólítás pontos
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tartalmfua a tárgyaláson nem emlékezett. A felszólítás pontos tartalmát a feljelentés sem rögzítette'
Nem tisztázhatő az sem egyértelműen' hogy a felszólításra hány alkalommal kenilt sor. A moiinó
úgy lett felhelyezve az út folött, hogy a Budáról a Kossuth tér felé tartó tömeg a hídra vonulva lássa
a feliratot. A tömeg, mivel a molinó a tüntetés jelszavát tarta|mazta, tetszéssel fogadta a fe1iratot.
Ezt követoen, körülbelüL 22 őra 00 perckor az e\járás alá vont személy lejött a hídról. A rendőrok
intézkedés alá vonták az eljárás alá vont személyt, aki a hídra való felmenetelt nem vitatta' ám
tagadta,hogy ezze| szabálysértést követett volna el.

A bíróság e tényállást nyilvános tárgyaláson állapította meg.

Abíróság a tényállást a tárgyaláson elhangzottak mellett az a\ábbi iratok alapján állapította meg:
feljelentés, (fényképekkel és CD-fe1vétellel), az eLjárás alá vont szemé1y meghallgatásáról készült
jegyzőkönyv és összefoglaló jelentés.

Az eljárás alá vont szemóllyel szemben az e|őkészitő eljárást garázdaság szabá1ysértés elkövetése
miatt foly'tatták le. A garázdaság szabálys érlést az követi el, aki olyan kihívóan közösségeilenes
magatartást tanúsít, amely alkalrnas arra, hogy rnásokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen
(Szabs. tv. 170. $)' Az eljárás során felmenilt a Szabs.tv.216. $ (1) bekezdéséüe ütkcjző jogszerű
intézkedéssel szembeni engedetlenség szabálysértés elkövetésének lehetősége is.

A védelem szerint is kétfele szabálysértés lehetősége merül fel.
I. A garázdaság fogalmí eleme a kihívó közösségellenes magatartás' Ez megvalósulhatna hasonló
magatartásnál, ha nem egy tüntetésen történik. egy forgalom elől lezárt hídon' Nem. öncélir volt az
eljárás alá vont személy magatartása hanem a molinó alapján egyértelműen politikai üzenete volt.
Nem akart másokat fenyegetni vagy megrémíteni és saját magát sem akarta vószélyeztetni, vagyis a
cselekmény nem volt kíhívóan közösségellenes.
Másokban nem okozott sem megbotránkozást, sem riadalmat az eljárás alá vont szeméiy
magaÍartás4 akí a molinót a demonstráció részeként használta. Ez amagatartás az adott helyzetbeq
a demonstráció körüiményei között nem volt alkalmas riadalom vagy megbotránkozás ke1tésére,
vagyis a garázdaság fogalmának a másik eleme sem valósult meg.
2. Felmerül a jogszerű rendőri intézkedéssel szembeni engedetlenség is. Ehhez szükséges a jogszerű
rendóri intézkedés' Ilyenre nem került sor. Ha a rendőrség biztosítási intézkedést hajtott volna végre
és megpróbálja lehozni az e\járás alá vont személyt a hidril' a fennmaradás szabálysértés iehe[tt
volna. A rendoség biztonsági intézkedést nem alkalmazott vele szemben, sem a rendőrség, sem más
nem kísérelte meg eltávolítani őt vagy a molinit.
A védelem a fentiekre tekintettel indítványozta, hogy szabálysértés hiányában a bíróság szüntesse
meg aZ eljárást.

A bíróság szerint a két, a garázdaság megállapításához egyaránt sziikséges tényállási elem egyike
sem valósult meg' vagyis a garázdaság szabálysért ést az e{árás alá vont siemély nem követte el.
A híd pillérjéhez a biztonságos szervizllton törté;ő felmenetel üzenetében a tüntetés
mondanivalőjához illeszkedett' nem veszé|yeztette sem az e|járás alá vont személyt, sem mást,
öncélú magamutogatást sem szolgált, a forgalom elöl lezárt hídon a forgalmat sem akadál yozta,
ezért nem tekintheto kihívóan kozösségellenes magatartásnak.
Arra sem volt alkalmas, hogy riadalmat vagy megbotránkozást keltsen, hiszen nem veszélyeztetett
vagy sértett vagy akadályozott senkit sem, vagyis az e|jfuás alá vont személy nem tanúsított olyan
magatartást, amely riadalmat vagy megbotránkozást szokott okozni.
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A bíróság szerint a jogszerű intézkedéssel szembeni engedetlenség szabálysértés elkövetése nem
bizonyítható jelen esetben. Az eljárás alá vont személy a pontosan nem ismert tartalmú rendőri
felszólításnak nem azonnal engedelmeskedett, hanem könilbelül 5-7 perces késésse1. A rendőrség
biztosítási intézkedést nem hajtott végre, nem próbá|ta az eljárás alá vont személyt semmi1yen
midon sem lehozni a pillénől. Ebben a helyzetbén csak a rendőri felszólítás pontos tarta1rnának és a
helyszínen az eljfuás alá vont személlyel közölt indokainak ismeretében lehetne eldönteni.
megvalósult-e a szabá|ysértós, ám a felszólítás pontos tartalma a feljelentésből nem rekonstruálható.
A bíróság figyelembe vette azt is, hogy az e|járás alá vont személlyel szemben a helyszínen
intézkedő rendőrök is csak garázdaság miatt tettek feljelentést, vagyis a jogszerű intézkedéssel
szembeni engedetlenség szabálysértést szeríntük sem követte el az eljárás alá vont szerné]y.

A bíróság a Szabs.tv. 120. $ (ó) bekezdése és a Szabs.tv. 83. $ (1) bekezdés a) pontja alapján, mivel
az eljárás aIá vont személy nem követte el a guázdaság szabá|ysértést, megszüntette a
szabálysértési elj árást.

Ajogorvoslati lehetőség a Szabs.tv.121.$ (1) bekezdésén alapul.

A bíróság illetékessége a Szabs.tv. 41. $ (1) bekezdésén alapul.

Budapesto 2013. év június hó 18. napja

dr. Veres Sándor
bírósági titkár
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