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I. A kutatás tárgya és célja 

Napjainkra a garázda jellegű bűnözés jelentősége komoly mértékben 
megnövekedett. A garázdaság – fokozatosan emelkedő tendencia mellett – a 
kétségtelenül legmagasabb társadalmi veszélyességűnek tartott, a lakosság 
biztonságérzetét meghatározóan befolyásoló, és a média érdeklődését is leginkább 
felkeltő bűnözési kategória, az erőszakos bűnözés leggyakoribb bűncselekményévé 
vált. Míg 1980-ban a garázdaság még csak az erőszakos kriminalitás 15 %-át 
képviselte, addig 2008-ban már 33 %-át. Ez a kép még élesebben rajzolódik ki az 
ismertté vált bűnelkövetők vonatkozásában: itt 1980 és 2008 között 22 %-ról 49 %-
ra emelkedett az erőszakos bűnelkövetők kategóriáján belül a garázda terheltek 
aránya, így ez idő szerint gyakorlatilag már minden második erőszakos tettes 
garázdaságot valósít meg. 
 

A kriminálstatisztikai adatok tehát egyértelműen bizonyítják, hogy amikor az 
erőszakos bűnözésről beszélünk, annak jellemzőit, alakulását kutatjuk és 
értékeljük, akkor valójában nagymértékben a garázdaságot érintjük. Míg az 
erőszakos kriminalitás jellemzőinek feltárása témakörében hazánkban már több 
monográfia is született, addig a garázda jellegű bűnözés komplex feldolgozása 
hiánypótlónak számít.  
Dolgozatomban ezért kísérletet teszek a garázda jellegű kriminalitás átfogó, 
büntetőjogi és kriminológiai vetületeinek eddig elhanyagolt feltárására, a téma 
hiányzó, önálló, monografikus feldolgozására, ezáltal egyszer-smind az erőszakos 
bűnözés tudományos elemzésének teljesebbé tételére. Emellett igyekszem 
kiemelten és részletesen bemutatni a garázdaság egyik specifikus, napjainkban 
különösen aktuális megnyilvánulási formáját, a futballhuliganizmust. 
 

Mindazonáltal felmerül a kérdés, hogy miközben a garázdaság egyre 
meghatározóbb szerepet tölt be az erőszakos bűnözés volumenében, dinamikájában 
és struktúrájában, aközben ténylegesen és megfellebbezhetetlenül büntető 
jogrendszerünk szerves részévé vált-e, vagy inkább parttalan, túlságosan széles 
hatókörű megfogalmazása miatt, valójában inkább a kényelmes, elasztikus, 
diszkrecionális jogalkalmazás érdekei tartják-e életben? 
 

Mindenesetre kétségtelen, hogy kevés bűncselekmény alakulása függött és 
függhet olyan mértékben a társadalmi tudat változásaitól, a közhangulattól, a 
jogpolitikai elvek stabilitásától, a kriminalitási érzékenységi küszöb szintjétől, mint 
a garázdaságé. 1955-ben bűncselekményként történt pönalizálása óta mind törvényi 
megfogalmazásában, mind a jogalkalmazási gyakorlatban számos jelentős változás 
következett be, amely szükségképpen tükrözte az aktuális társadalmi-politikai-
kulturális viszonyokat, időszakonként komoly mértékben fellángoló jogirodalmi 
vitákat is kiváltva. 
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Amint a fentiekben igyekeztem rávilágítani, bár a garázda jellegű bűnözés 
jelentősége, megnövekedett szerepe és jogdogmatikai szabályozása miatt, mind 
kriminológiai, mind büntetőjogi aspektusból érdekes, izgalmas terepet jelenthet a 
kutatók és a büntetőjoggal foglalkozó szakemberek számára, az utóbbi időben alig 
akadt példa a jelenség mélyebb elemzésére. 
 

Kutatási hipotézisem sarokköveként a garázdaság bűncselekményi 
tényállásának túl szélesre tárt jellegét, az ebből adódó számos jogalkalmazási 
anomáliát jelöltem meg, amely nem kis mértékben hatást gyakorolhat a hazai 
bűnözés alakulására, szerkezeti arányaira, megítélésére, valamint a jogállamiság 
egyik alappillérének számító jogbiztonságot érintő kérdéseket is felvethet. 
 

Értekezésem öt fejezetre tagolódik. Az első részben a garázdaság fogalmát és a 
garázda jellegű cselekmények jogi szabályozásának történeti fejlődését elemzem a 
kezdetektől a közelmúltban történt kodifikációs változtatásokig. A garázdaság 
mellett bemutatom a rendbontás bűncselekményének jellemzőit és a szabálysértési 
szabályozást is, valamint áttekintem külföldi országok megoldásait. A második 
fejezetben a hatályos szabályozás problematikáját veszem górcső alá a 
jogalkalmazás tükrében, és témakörönként szemléltetem a garázda jellegű 
cselekmények megítélésének nehézségeit a mindennapi joggyakorlatban. A 
harmadik fejezetben a garázda jellegű bűnözés kriminológiai jellemzőinek 
feltárására vállalkozom. Elemzem a cselekmények morfológiai ismérveit, az 
elkövetők főbb jellemzőit, a viktimológiai kérdéseket, a jelenség etiológiai 
vetületeit, valamint a bűnözéskontroll és a profilaxis lehetőségeit. A negyedik 
fejezet a futballhuliganizmus témakörét mutatja be. Ennek során vizsgálom a 
jelenség kialakulását, fogalmát, sajátos vonásait, a hazai helyzetet, napjaink 
futballhuliganizmusának jellemzőit, valamint az ellene történő nemzetközi fellépés 
megnyilvánulásait. Ezt követően bemutatom az általam lefolytatott empirikus 
felmérés eredményeit. Az ötödik fejezetben a kutatási tapasztalatok alapján általam 
szükségesnek vélt de lege ferenda javaslatokat fogalmazok meg. 

II. A kutatás módszerei 

A kutatás során a témakör komplex feldolgozásának céljából több módszert is 
alkalmaztam. 

A disszertáció széles körben támaszkodik empirikus vizsgálati adatokra, öt 
ténykutatás információinak elemzésére és összehasonlítására. Az Országos 
Kriminológiai Intézetben eddig három empirikus kutatás foglalkozott a garázdaság, 
egy pedig a futballhuliganizmus kérdéskörével. E kutatások közül háromnak – a 
legrégebbi, 1967-as garázdaság felmérés kivételével – szervezője és irányítója 
voltam, közvetlenül részt vettem a bűnügyi iratok adatlapos feldolgozásában, 
számítógépes adatfelvételének ellenőrzésében és értékelésében, valamint interjúk 
készítésében. 
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Kutatásom során feldolgoztam a vonatkozó hazai és a nemzetközi (főként angol 
nyelvű) szakirodalmat, elemeztem a jogtörténeti, jogszabályi anyagot. A kérdéskör 
büntetőjogi megközelítésénél elsősorban a történeti, a dogmatikai és a 
jogösszehasonlító módszert alkalmaztam, ezen kívül igénybe vettem a 
dokumentumelemzést, a leíró és a kritikai módszert is. A dolgozatot végigkíséri a 
kriminálstatisztikai adatok elemzése, valamint számos ábrát, diagramot és 
táblázatot használok mondanivalóm szemléltetésére. 
 

Értekezésem záró részében a korábban feltárt és alátámasztott megállapítások 
szintézisén alapuló megoldási javaslatokat fogalmazok meg. 

III. A kutatás eredményei és hasznosításának lehetőségei 

A kutatás főbb eredményei: a garázda jellegű bűnözés komplex, több empirikus 
vizsgálat segítségével elvégzett büntetőjogi és kriminológiai jellemzőinek feltárása, 
definíció kidolgozása, a jogtörténeti fejlődés bemutatása, a szabályozás anomá-
liáinak érzékeltetése, a futballhuliganizmus jelenségének tényvizsgálati adatokat is 
tükröző elemzése, de lege ferenda javaslatok megfogalmazása. 
 

A kutatás főbb megállapításai: 
A garázda jellegű magatartásokat leginkább úgy lehet jellemezni, mint 

többnyire erőszakos, botrányt okozó, felháborító cselekmények, amelyek az egyes 
közvetlenül érintett sértetteken túl, elsősorban a közösségre veszélyesek a 
köznyugalom megzavarása következtében. E cselekmények elleni fellépés mindig is 
indokoltnak tűnt a közösség nyugalmának érdekében, az azonban már 
elgondolkodtató kérdésként jelentkezett, hogy e fellépés milyen szintű legyen, és a 
cselekmények mely körére terjedjen ki. 
 

A történelem során és a nemzetközi gyakorlatban is találkozhatunk kazuisztikus 
megoldásokkal éppúgy, mint generális, széles hatókörű szabályozással, a szabály-
sértési-kihágási jog alá vonva e területet, vagy éppenséggel a büntetőjogi üldözést 
preferálva. Hazánkban 1955-ben került sor a garázdaság bűncselekményként 
történő pönalizálására. A tényállás megkonstruálásának szükségességét büntető-
jogászaink jogi és politikai aspektusból is igyekeztek alátámasztani. A leg-
gyakrabban hangoztatott jogi érvként azt hozták fel, hogy a korábban hatályban 
lévő jogszabályok nem tudták közvetlenül, a maguk teljességében megragadni és a 
büntetőjog eszközeivel megvédeni a garázdasággal sértett jogtárgyat; az egyes 
törvényi tényállások közötti „légüres térben” büntetlenül fordulhattak elő azok a 
garázda jellegű magatartások, amelyek a különböző jogszabályok eléggé pontosan 
meghatározott elemeit nem merítették ki. Politikai szempontból a garázdaság 
megalkotását a megváltozott társadalmi viszonyokkal, az új közösségi erkölccsel 
indokolták, valamint hangsúlyozták osztálytartalmát, és a szocialista együttélési 
viszonyokat védő hatékony eszköznek tekintették.  
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Ezen túlmenően természetesen nem szabad megfeledkezni arról az inspirációról 
sem, amit a szovjet példa jelentett. A szovjet-orosz Btk. ugyanis már 1922-ben 
megkonstruálta a garázdaság tényállását. 
 

A garázdaságok rendkívüli elszaporodását és az erőszakos kriminalitáson belül 
meghatározó bűncselekménnyé válását jelző folyamatot figyelhetünk meg 1980-től 
napjainkig. Külön figyelmet érdemel, hogy a garázdaság bűncselekményének 
permanens nagymértékű emelkedése jóval meghaladja az erőszakos bűnözés 
növekedésének intenzitását. Míg a garázdaságok száma 1980 és 2008 között 5,6-
szeresére nőtt, addig az erőszakos bűnözésé (garázdaságok nélkül) csupán 
kétszeresére. Az irányvonal első megközelítésre már csak azért is különösnek tűnik, 
mivel az 1978. évi – 1979. július 1-jén hatályba lépett – Büntető Törvénykönyv az 
erőszakos magatartás kógens tényállási elemmé tételével elvileg szűkítette a szóba 
jöhető cselekmények körét. A valóságban azonban a jó szándékú és progresszívnek 
tekinthető szabályozásnak másodlagos, diszfunkcionális hatásai is jelentkeztek, 
amellett az üdvözlendő helyzet mellett, amely objektív határvonalat húzott a 
szabálysértési és a bűncselekményi alakzat közé. Korábban akkor lehetett a 
szabálysértési alakzatot megállapítani, amikor az eset összes körülményeire – 
különösen az elkövetés módjára és az elkövető személyi körülményeire – tekintettel 
a cselekmény kisebb jelentőségűnek minősült. Az 1978. évi IV. törvény hatályba 
lépése óta azonban nem a jogalkalmazó megítélésétől függ az elhatárolás, hanem 
attól, hogy az elkövető magatartása erőszakos volt-e vagy sem. Amennyiben igen, 
úgy szabálysértés megállapítására nem kerülhet sor. Ennek következtében a 
gyakorlatban az figyelhető meg, hogy erőszakos magatartás tanúsítása esetén kisebb 
jelentőségű cselekmények elkövetésekor is hajlamosak a jogalkalmazók azt kihívóan 
közösségellenesnek tekinteni. A kihívó közösségellenesség ugyanis rendkívül 
képlékeny fogalom, annak kiterjesztő értelmezését meglehetősen nehéz meggátolni, 
hiába történtek ennek irányába többször is kísérletek.  
 

A fentebb említett, voluntáris befolyásoló tényezők hangsúlyozott hatása mellett 
azonban nem vitatható, hogy ténylegesen is emelkedett a köznyugalmat 
veszélyeztető, rendzavaró cselekmények száma. Társadalmunkat áthatja az erőszak, 
gyakran kerül sor agresszív konfliktus-megoldási technikák alkalmazására. A 
hétköznapi erőszak ma már olyannyira része lett az életünknek, hogy – bár 
szenvedünk tőle – mégis gyakran a társadalmi élet természetes velejárójának tartjuk.  
 

A garázdaság meredeken ívelő dinamikáját illetően megállapíthatjuk, hogy 
annak irányvonala rímel a társadalomban uralkodó erőszak-klíma állapotával, 
dinamikájának – az erőszakos bűnözés emelkedését magasan meghaladó – mértéke 
azonban túlzottnak tűnik, amely sok tekintetben e bűncselekmény esetén 
erőteljesen ható egyéb tényezők (jogszabályi változások, tényállás parttalan jellege, 
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diszkrecionális jogalkalmazás lehetősége, erőszakos cselekmények üldözésének 
intenzitása stb.) függvénye. 

A garázda jellegű magatartások egyik speciális és egyben aktuális 
megnyilvánulása a futballhuliganizmus. Ez a sporthuliganizmust döntően 
meghatározó erőszakos kriminogén jelenség eltérő mértékben és intenzitással 
ugyan, de az egész világon, és hazánk egész területén előfordul, az NB I-es 
mérkőzésektől a legalacsonyabb osztályú találkozókig egyaránt.  
 

A jogszabályi háttér a közelmúltban sokat változott, lényegesen egyértelműbbé 
vált, alapvetően megfelelőnek, működőképesnek tűnik, a feladatok megoszlása 
tisztázódott. Ugyanakkor hiányoznak a hatékony szankciók, a kitiltás intézménye 
gyakorlatilag nem működik, csakúgy mint általában a megfelelően üzemelő 
beléptető rendszerek.  
 

A mérkőzések lebonyolítására szolgáló sportlétesítmények döntő hányadának 
műszaki állapota nem megfelelő, állaga, építészeti kialakítása nem teszi alkalmassá 
azokat több ezer fő biztonságos befogadására, és adott esetben alkalmatlan a 
rendőri műveletek végrehajtására is. A jogszabályok maximális betartása esetén 
valójában a sportrendezvényeknek csak csekély részét lehetne megtartani. 
 

A futballhuliganizmus kapcsán komoly mértékben merül fel a sportolók 
felelőssége is. A sportrendezvényekhez kötődő ismertté vált bűncselekmények 
egyharmadát játékosok követik el, ezen kívül is számos esetben akarva-akaratlanul 
feltüzelik, hergelik a nézőket, felkorbácsolják agresszív indulataikat.  
Az élsportolók számára már a fiatal sportolók képzésénél fokozott hangsúlyt 
kellene helyezni a megfelelő viselkedési formák kialakítására, egyértelművé 
kellene tenni, hogy az agresszió bármely formája, amely a társadalomban 
elfogadhatatlan, nem elfogadható a sportban sem. 
 

A futballhuliganizmus tipikusan olyan többtényezős társadalmi jelenség, 
amelynek kialakulása, fejlődése, megjelenési formái szoros kapcsolatot 
feltételeznek a társadalomban lezajló mélyebb folyamatokkal. Hatékony 
visszaszorítása – még rövid távon is – csak a magyar labdarúgás valamennyi 
szereplőjének, a szurkolók, a klubok, a Magyar Labdarúgó Szövetség, valamint a 
rendőrség együttműködésével, folyamatos párbeszédével, a jogszabályok 
következetes betartásával lehetséges. Az eredményes fellépés valamennyi 
együttműködő összefogását igényli, semmiképpen sem tekinthető pusztán rendőri 
kérdésnek.  
 

A nemzetközi tapasztalatok alapján az is jó biztonsággal prognosztizálható, 
hogy amennyiben sikerül a pályák környékéről kiszorítani az erőszakot, akkor az 
máshol, más eseményekhez kapcsolódóan termelődik újra, tehát a végső megoldás 
csak a társadalomban immanensen meglévő „erőszakszint” csökkentése lehetne. 
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Nem vitás tehát, hogy manapság, amikor az erőszakos kriminalitásról mint 
komplexumról beszélünk, azt elemezzük, akkor valójában megkerülhetetlenül és 
óhatatlanul nagymértékben a garázdaság által megjelenített jelenséggel 
foglalkozunk. 
 

A lakosságot leginkább nyugtalanító erőszakos bűnözés leggyakoribb formája a 
garázdaság, melynek növekvő tendenciája a közrendről, a közbiztonságról és a 
rendfenntartó szervek munkájáról alkotott véleményeket is jelentős mértékben 
hátrányosan befolyásolja. Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg arról, hogy a 
garázdaság speciális, hibrid bűncselekmény, amely a többi erőszakos deliktumtól 
eltérően sajátos módon nemcsak személy, hanem dolog elleni erőszakkal is 
elkövethető. A tapasztalatok számos vonatkozásban arra utalnak, hogy a 
jogalkalmazás során – a törvényhozó szándékától eltérően – a kisebb súlyú 
cselekményeket is garázdaság bűncselekményeként értékelik.  

 
Úgy vélem, a jogállamiság egyik alappillérének számító jogbiztonság 

szempontjából is feltétlenül szükséges lenne a túl szélesre tárt keretek, a 
kiszámíthatatlan, több határozatlan jogfogalmat tartalmazó, a normavilágosságot 
sértő, parttalan, gumijogszabály-jellegű tényállás szűkítése, a határkövek 
egyértelműbb kijelölése. Részben erre irányuló törekvést tapasztalhattunk a 
közelmúltban a jogalkotó részéről is a garázdaság elkövetési magatartására 
vonatkozó értelmező rendelkezés Btk.-ba illesztése révén. Véleményem szerint 
azonban ez csak kezdeti lépésnek tekinthető, és további kodifikációs 
változtatásokra van szükség. Álláspontom szerint kizárólag a személy elleni 
erőszakkal, csoportosan elkövetett magatartásokat kellene garázdaság 
bűncselekményeként értékelni. Ugyancsak kívánatos lenne, ha mód nyílna 
garázdaság esetén is a közvetítői eljárásra, hiszen a jelenlegi szabályozás szerint – 
paradox módon – csak akkor van erre lehetőség, ha a garázda magatartás súlyosabb 
bűncselekményt (pl. súlyos testi sértést vagy rongálást) valósít meg. 
 

A kutatási eredmények hasznosítása megjelenhet a jogalkotási 
folyamatban, a jogbiztonság erősödésében, az egységesebb jogalkalmazási 
gyakorlatban, az egyetemi-főiskolai oktatásban, az erőszakos bűnözés 
kategóriájába tartozó magatartások egyértelműbb és tisztább csoportképzésében, a 
konzekvensebb nemzetközi jog-összehasonlításban, az erőszakos bűnözésre 
vonatkozó szakirodalom teljesebbé tételében, a tudományos viták 
megalapozásában. 
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IV. A szerző doktori értekezés témakörében publikált tanulmányai 

1. A garázdaság néhány kriminológiai kérdése (Bakóczi Antallal és Sziki 

Lajossal). Kriminológiai és kriminalisztikai tanulmányok 26. Közgazdasági és 

Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1989. 245-291. o. 

2. A garázdaság szabályozásának ellentmondásai. Ügyészségi Értesítő, 1990. 2. 

26-31. o. 

3. A garázdaság jogi szabályozásának fejlődése. Kriminológiai és 

kriminalisztikai tanulmányok 28. BM Kiadó, Budapest, 1991. 249-276. o. 

4. Garázda bűnelkövetők felelősségre vonása. Kriminológiai és Kriminalisztikai 

Évkönyv 1992. Ikva Kiadó, Budapest, 1992. 69-91. o. 

5. A garázdaság bűncselekményének reprezentatív vizsgálata. Kriminológiai és 

Kriminalisztikai Évkönyv 1993. Ikva Kiadó, Budapest, 1993. 271-293. o. 

6. A fővárosban elkövetett garázdaságok kriminológiai vizsgálata. Kriminológiai 

tanulmányok 37. Országos Kriminológiai Intézet, Budapest, 2000. 223-238. o. 

7. Erőszakos bűnözés a rendszerváltás után. Kriminológiai tanulmányok 38. 

Országos Kriminológiai Intézet, Budapest, 2001. 294-313. o. 

8. Garázdaság az erőszakos bűnözés fókuszában. Doktoranduszok fóruma. 

Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa. Miskolc, 

2001. 195-203. o. 

9. A köznyugalomra veszélyes magatartások új bűncselekményi és 

szabálysértési szabályozásának vizsgálata. Országos Kriminológiai Intézet 

honlapja: 

http://www.okri.hu/images/stories/kutatok/nagylaszlo/nlt_koznyugalom_hun_2003.pdf 

10. Az erőszakos bűnözés. In: Áldozatok és vélemények II. Országos 

Kriminológiai Intézet, Budapest, 2004. 57-70. o. 

11. Violent Crime. In: Victims and Opinions II. National Institute of Criminology, 

Budapest, 2004. pp. 60-74. 

12. Erőszakos bűncselekmények áldozatainak területi jellemzői. Kriminológiai 

tanulmányok 42. Országos Kriminológiai Intézet, Budapest, 2005. 112-138. o. 
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13. A futballhuliganizmus jellemzői és helyzete hazánkban. Kriminológiai 

tanulmányok 43. Országos Kriminológiai Intézet, Budapest, 2006. 117-135. o. 

14. Az erőszakos bűnözés. In: Kriminológia – szakkriminológia (szerk.: Gönczöl 

Katalin – Kerezsi Klára – Korinek László – Lévay Miklós). Complex, 

Budapest, 2006. 355-376. o. 

15. A magyarországi futballhuliganizmus ténykutatása. In: Kriminológiai 

tanulmányok 44. Országos Kriminológiai Intézet, Budapest, 2007. 154-189. o. 

16. A köznyugalom elleni bűncselekmények vizsgálata. Országos Kriminológiai 

Intézet honlapja: 

http://www.okri.hu/images/stories/kutatok/nagylaszlo/nl_koznyugalomellbcs_2008.pdf 

17. Az erőszakos bűnözés trendjei az ERÜBS adatok alapján. Bűncselekmények és 

elkövetőik 1995-2005. Kriminológiai tanulmányok 45. Országos 

Kriminológiai Intézet, Budapest, 2008. 13-41. o. 

 

 


