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B A R T K Ó  R Ó B E R T 1

Az illegális migráció elleni küzdelem kriminálpoli-
tikai kérdései Magyarországon2

1. A KUTATÁS TÁRGYA

A migráció, illetve annak irreguláris formája nem új keletű jelenség. Régóta jelen 
van világunkban, mely az immigrációval érintett országokat a történelem folya-
mán kihívások elé állította. A bevándorlás szabályozott keretek között tartása az 
Európai Unióban is fontos kérdés volt már a kezdetek óta. A 2014. és a 2015. 
években azonban a helyzet jelentősen megváltozott. Nem túlzunk, ha azt állít-
juk, hogy az ezen évektől kezdődően mind minőségileg, mind mennyiségileg 
átalakult bevándorlás olyan paradigmaváltást jelentett a migráció kezelésének 
európai történetében, mint a 2001-es Amerikai Egyesült Államokat ért terrortá-
madás-sorozat, melynek hatására alapvetően változott meg – globális szinten – a 
terrorizmus elleni küzdelem arculata. Az említett szemléletbeli változás tényét 
alátámasztja, hogy az integráció szintjén az ellenőrizetlen bevándorlás kérdése 
és annak kezelése az elmúlt négy-öt évben jelentősen megosztotta és jelenleg is 
megosztja az egyes tagállamokat. Az eltérő politikai attitűdöt képviselő kormá-
nyok eltérő megoldásokhoz folyamodnak, mindezt az unió alapvetően egysége-
sítést „erőltető” politikájának kereszttüzében. Kutatásunk célja egyrészt az ún. 
„magyar modell” elemző értékelése volt, melynek keretében alapvetően az irre- 
guláris migráció elleni harc büntetőjogi eszközrendszerére, azon belül is az anya-
gi és eljárási jogi változásokra fókuszáltunk. Másodlagosan pedig vizsgálat alá 
helyeztük a migráció és terrorizmus kapcsolatának kérdéskörét, mely 2014-2015 
óta a közélet meghatározó vitapontjává vált. Jelen tanulmányunkban kutatásaink 
részeredményeként az anyagi jogi kérdésekkel, azokon belül is a magyar Btk. Kü-
lönös Részét érintő módosításokkal, azok elemzésével és értékelésével foglalko-
zunk, kutatásaink e téren elért eredményeit mutatjuk be.

[1] Egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Bű-
nügyi Tudományok Tanszék, Bolyai + Ösztöndíjas. A tanulmány a Bolyai János Kutatói Ösztön-
díj, valamint az ÚNKP-19-4-SZE-2 kódszámú Új Nemzeti Kiválósági Program szakmai támo-
gatásával készült.
[2] A témát érintő kutatások részeredményei publikálására az alábbi tanulmányban került sor: 
Bartkó Róbert: Gondolatok a határzár tiltott átlépése bűncselekményről, in Jog – Állam – Po-
litika, 2019/1. szám, 101–111. o.
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2. TÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEK

Az államhatár jogellenes módon történő átlépése hazánkban nagyon sokáig nem 
számított büntetendő magatartásnak. Első egységes büntetőjogi kódexünkben, a 
Csemegi Kódexben sem találhatunk ilyen rendelkezést.3 Érdekességként azonban 
kiemelésre érdemes, hogy a kihágásokat szabályozó 1879. évi XL. törvénycikk a 
közbiztonság sérelmére elkövetett kihágások között szabályozta a 70. § alatt azt 
a magatartást, aki jogerős kitiltás hatálya alatt az ország területére hatósági en-
gedély nélkül visszatért.4 Egyfajta szigorítást eredményezett az 1940. évi XVI-
II. törvénycikk, melynek 10. §-a az útlevélügyről szóló 1903. évi VI. törvénycikk 
vonatkozó rendelkezését akként módosította, hogy vétséggé nyilvánította az út-
levél-használattal kapcsolatos jogi előírásokat megszegő módon történő határát-
lépést. A Csemegi Kódex Különös Részét is hatályon kívül helyező 1961. évi V. 
törvény azonban jelentősen módosított az addigi kriminálpolitikán, amennyiben a  
203. § (1) bekezdése alapján hat hónaptól öt évig terjedő szabadságvesztéssel 
rendelte büntetni azt, aki az országhatárt engedély nélkül, vagy a hatóság 
félrevezetésével szerzett úti okmánnyal, vagy egyébként meg nem engedett módon 
lépte át. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény hatályba lépését 
követően a tiltott határátlépés fenti tényállásán gyakorlatilag csak minimálisan mó-
dosított. Az államhatár engedély nélküli, illetve meg nem engedett módon történő 
átlépése minősült ekkor alapvetően bűncselekménynek. A tényállás az említett tar-
talommal egészen 1990. január 1. napjáig volt hatályban, amikortól kezdve – annak 
2002. április 1. napjával történő hatályon kívül helyezéséig5 – tulajdonképpen az 
csak a fegyveres elkövetéssel mint elkövetési móddal egészült ki. 

A határellenőrzési tevékenységhez kapcsolódóan a büntetőjogi fellépés 2015-
ben jelent meg ismételten. Az állam hatékonyabb védelmét biztosító, az állami 
önvédelem elvének hangsúlyt adó kiépített fizikai határzár büntetőjogi védelmét 
a 2015. évi CXL. törvénnyel teremtette meg a magyar jogalkotó. Minthogy a cél 
az ún. külső határokon kiépített új típusú határvédelem hatékonyságának fenn-
tartása, valamint a személyi biztonsághoz való alapvető jog garantálása – ezzel 
kapcsolatosan pedig az állampolgárok biztonságérzetének javítása6 – és annak 

[3] Hautzinger Zoltán: Büntetőjogi tényállások a külföldiség és a migráció vonzásában, in 
Hautzinger Zoltán (szerk.): A migráció bűnügyi hatásai, 2016, Magyar Rendészettudományi 
Társaság Migrációs Tagozat, Budapest, 190. o.
[4] Tóth Judit: Hatékony, arányos, visszatartó? Az engedély nélküli határátlépés szankcionálá-
sa, in Hautzinger Zoltán (szerk.): A migráció bűnügyi hatásai. 2016, Magyar Rendészettudo-
mányi Társaság Migrációs Tagozat, Budapest, 225. o.
[5] Immáron az, mint ahogyan arra korábban már utaltunk is, a szabálysértési törvényben kerül 
szabályozásra (lásd Szabs. tv. 204. § /1/ bekezdés). 
[6] Hautzinger Zoltán: Félelem az idegentől, in Finszter Géza – Kőhalmi László – Végh 
Zsuzsanna (szerk.): Egy jobb világot hátrahagyni […] Tanulmányok Korinek László Professzor 
tiszteletére. 2016, PTE ÁJK, Pécs, 306–310. o.
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megakadályozása volt, hogy hazánk tranzit országként funkcionáljon,7 a jogal-
kotó a határzárat kijátszani szándékozó, illetve a hatékony védelem fenntartható-
ságát veszélyeztető magatartások körét a büntető anyagi jog hatálya alá helyezte. 
Más kérdés, hogy ezt a kriminalizációt a jogirodalomban számos kritika érte, 
melyek alapvetően abba az irányba mutatnak, hogy az illegális migráció elleni 
hatékony fellépés egyrészt a legális migrációt szabályozó normák következetes 
érvényre juttatásában, másrészt pedig az idegenrendészeti jog területén lehet 
megvalósítani.8

A büntetőjogi szankcionálás alapvető eszköze három új, 2015. szeptember 15. 
napjától hatályba lépett tényállás lett: a határzár tiltott átlépése (Btk. 352/A. §), a 
határzár megrongálása (Btk. 352/B. §), valamint a határzárral kapcsolatos építési 
munka akadályozása (Btk. 352/C. §).9 

3. A HATÁRZÁR TILTOTT ÁTLÉPÉSE10 (BTK. 352/A. §)

A Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály által közzétett statisz-
tikai lista adatai szerint11 2015-ben 914, 2016-ban 2843, 2017-ben 22, míg 2018. 
június 30. napjáig12 mindösszesen 8 esetben regisztráltak a hatóságok határzár 
tiltott átlépése bűncselekményt. Az adatok jól mutatják, hogy a műszaki határzár 
telepítését követően egészen a migrációs útvonal balkáni átrendeződéséig jelen-
tős ügyszámban kellett a hatóságoknak intézkedniük az ezen bűncselekményt 
elkövetőkkel szemben. 

A bűncselekmény védett jogi tárgya alapvetően az államhatár rendjének,13 il-
letve az azt biztosító létesítmények védelme. Ennélfogva a bűncselekmény csak 

[7] Madai Sándor: A „tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet” kezelésének büntető anyagi 
jogi eszközei hazánkban, in Hautzinger Zoltán (szerk.): A migráció bűnügyi hatásai. 2016, 
Magyar Rendészettudományi Társaság Migrációs Tagozat, Budapest, 245. o.
[8] Lásd e körben bővebben: Tóth Mihály: A menekültkérdés kriminalizálása, in Élet és 
Irodalom, 59. évf., 2015/38. szám; Amberg Erzsébet: Migráció, büntetőjog, ultima ratio, in 
Hautzinger Zoltán (szerk.): A migráció bűnügyi hatásai, 2016, Magyar Rendészettudományi 
Társaság Migrációs Tagozat, Budapest, 213. o.; Hautzinger Zoltán: Az irreguláris migráció 
büntetőjogi aspektusai, in Hautzinger Zoltán (szerk.): Migráció és rendészet. 2015, Magyar 
Rendészettudományi Társaság Migrációs Tagozat, Budapest, 50. o.; Vlasta, Jalusic: Criminali-
zing „Pro-Immigrant” Initiatives: Reducing the Space of Human Action, in Dve Domovini – Two 
Homelands, 49., 2019., 105–123. o.
[9] Lásd erről még: Fantoly Zsanett: The Procedural Rules and their Practical Adaptation 
of the Crimes connected to the Temporary Border Fences, in Gellén Klára – Görög Márta 
(szerk.): LEGE ET FIDE. Ünnepi tanulmányok Szabó Imre 65. születésnapjára, 2016, Iurisperitus 
Kiadó, Szeged, 120–127. o.
[10] A korábbi években már megkezdett kutatás ezen bűncselekményt érintő rész-eredményeinek 
bemutatására lásd: Bartkó: i. m. 101–111. o.
[11] Forrás: https://bsr.bm.hu.
[12] Összesített adatok a közzétett statisztikában ezen időpontig érhetők el.
[13] Király Balázs László: Gondolatok a határzárral kapcsolatos bűncselekményekről, in 
Hautzinger Zoltán (szerk.): A migráció bűnügyi hatásai, 2016, Magyar Rendészettudományi 
Társaság Migrációs Tagozat, Budapest, 273. o.
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abban az esetben követhető el, ha az adott személy ilyen, a védelmet biztosító lé-
tesítményen keresztül kíván jogellenesen hazánk területére belépni. A jogiroda-
lomban a tényállással összefüggésben körvonalazódni látszik az az álláspont, amely 
szerint a jogalkotó a belépés „jogosulatlan” voltát a tényállás szintjén szükségtelenül 
hangsúlyozza. Álláspontunk szerint azonban a „jogosulatlan” kitétel tényállási 
elemként történő megkövetelése éppen a Schengeni Kódex rendelkezései okán 
indokolt. A Kódex 5. cikk (1) bekezdésében rögzíti, hogy a külső határokat milyen 
módon lehet jogszerűen átlépni, ugyanakkor kivételeket is felállít e körben. Az 5. 
cikk (2) bekezdése rögzíti azokat a kivételes eseteket, amikor az erre a célra kijelölt 
határátkelőhelytől eltérő helyen – akár tehát védelmi létesítményen keresztül – is 
engedélyezhető az átlépés, azaz az nem lesz jogszerűtlen.14 Ezzel technikailag a Kó-
dex egy jogellenességet kizáró körülményt szabályoz, melyet a magyar hatóságok-
nak is értelemszerűen figyelembe kell venniük. 

Egyetértve Madai Sándor álláspontjával, az már nagyobb probléma, hogy a 
tényállásban elkövetési tárgyként értékelt „államhatár rendje védelmét biztosító 
létesítmény” fogalmát a jogalkotó a Btk.-ban nem határozta meg. Ilyen létesít-
mény nemcsak önmagában a műszaki határzár lehet. Minthogy létesítményről 
beszél a törvényi tényállás, az nyilvánvaló és különösebb értelmezést sem igényel, 
hogy az államhatárt természetes úton, vagy formában védő akadályok nem te-
kinthetők ilyen „létesítménynek”. Király Balázs László álláspontja szerint ilyen 
létesítmény alatt kell érteni: „a mesterséges, kifejezetten a határvédelem céljából 
épített, vagy telepített fix, illetve mobil létesítményeket. Ez lehet kerítés, kordon, 
mobil konténer, telepített drótakadály, fix vagy mobil ellenőrző-áteresztő pont.”15 
Indokoltnak tartjuk ezért a három határvédelmi tényállást követően16 egy értel-
mező rendelkezés beiktatását, mellyel a fogalom meghatározható lenne. Az ilyen 
államhatár rendjét védő létesítmények legpontosabb leírását az államhatárról 
szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 5. § (1) bekezdése tartalmazza, mely alapján egy 
egyszerű utaló diszpozícióval a kérdés megválaszolható lenne a Btk. szintjén is. 

A bűncselekmény elkövetője tekintetében a törvény általános alanyt hasz-
nál, ezért a szakirodalom arra utal, hogy a határzár tiltott átlépése közönséges 
bűncselekmény, azaz delictum commune.17 Ez természetesen azt is jelenti, hogy 

[14] A Schengeni Kódex 5. cikk (2) bekezdése alapján az eltérő helyen, vagy a nyitvatartási időn 
kívül történő belépés lehetősége engedélyezhető egyedi különleges igény alapján, amennyiben 
az a tagállam közrendjével, belső biztonsági előírásaival nem ütközik, valamint egyének, illetve 
akár csoportok esetében is előre nem látható szükséghelyzet bekövetkezése esetén. Ezen kivéte-
lekre utal többek között az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. tv. 11. §-a is. 
[15] Király: i. m. 275. o.
[16] Már amennyiben mindhárom tényállás a Btk. rendszerében megtartásra kerülne. E körben a 
későbbiekben a kötetben fogalmazunk meg de lege ferenda jelleggel az egyes bűncselekmények 
esetében a büntetni rendelés jellegével kapcsolatosan javaslatokat.
[17] Lásd e körben például: Madai: i. m. 249. o.; Király: i. m. 276. o.; Sinku Pál: A közigazgatás 
rendje elleni bűncselekmények, in Belovics Ervin – Molnár Gábor – Sinku Pál: Büntetőjog 
II. Különös Rész. Hatodik, hatályosított kiadás, 2018, HVGORAC Lap-és Könyvkiadó Kft, Bu-
dapest, 634. o. 
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alanya nemcsak az irreguláris bevándorlási hullám tagja, hanem ahhoz nem 
tartozó, akár magyar állampolgár is lehet. Azonban nem mindenki lehet elkö-
vetője ennek a bűncselekménynek. Az egyik kivételt éppen a Genfi Egyezmény 
31. cikk 1. pontja tartalmazza. Tudniillik a menekült státuszt nyert személyt 
az egyezmény alapján sem lehet jogellenes belépése miatt büntetéssel súlytani. 
Másrészt érdekes kérdést vet fel a magyar állampolgárként történő elkövetés is. 
Az Alaptörvény „Szabadság és Felelősség” fejezetének XIV. cikke (2) bekezdé-
se kimondja, hogy magyar állampolgár Magyarország területéről nem utasít-
ható ki, és külföldről bármikor hazatérhet.18 Kérdés tehát, hogy az Alaptörvény 
felmenti-e a magyar állampolgárt akkor, ha a védelmi létesítményen keresztül 
jogellenesen lép be saját hazája területére. A válasz álláspontunk szerint erre a 
kérdésre egyértelműen nemleges, ugyanis az Alaptörvény csak a visszatérés jogát 
biztosítja, annak módja tekintetében azonban nem biztosít korlátok nélküliséget 
a magyar állampolgárok számára. Ezért Magyarország állampolgára is elkövetheti 
az elemzett bűncselekményt.

A bűncselekmény minősített eseti rendszere lépcsőzetesen épül fel, ahol alap-
vetően négy tényállási elemként értékelt körülménynek van relevanciája: a fegy-
veres, illetve a felfegyverkezve történő elkövetésnek, a tömegzavargás résztve-
vőjeként történő elkövetésnek, valamint a halálos eredmény bekövetkezésének. 
Felmerül ezzel kapcsolatosan a kérdés, hogy alapvetően indokolt volt-e ezeknek 
a súlyosabb minősítést megalapozó körülményeknek az alkalmazása a jogalkotó 
részéről. 

A bűncselekmény jellemzően vagy a fizikai határzár megrongálása révén va-
lósul meg a gyakorlatban – ritkábban az azon történő dolog elleni erőszak alkal-
mazása nélküli átkeléssel –, vagy pedig már megrongált határszakaszon történő 
jogszerűtlen belépéssel. Bármelyikről is van szó, az elkövető – ha tart is magá-
nál valamilyen eszközt – azt alapvetően a fizikai akadályok leküzdése érdekében 
teszi. Azaz általában az elkövető az adott – akár az élet kioltására is alkalmas 
eszközt – nem az ellenállás leküzdése, vagy megakadályozása érdekében tartja 
magánál,19 még ritkább az ilyen, a fegyveres elkövetést megvalósító eszközzel, 
vagy annak utánzatával történő fenyegetés keretei közötti jogellenes határátlépés. 
Az ilyen – alapvetően szúró vagy vágó – eszközök használata a fizikai akadály 
megszüntetését, azaz a fizikai határzár megszakítását, megbontását célozza, nem 
pedig egy feltételezett, harmadik személy által kifejtett ellenállás leküzdését 
vagy megakadályozását. A fentiek okán álláspontunk szerint a fegyveres, illetve 

[18] Alaptörvényünk ezen rendelkezése összhangban áll az 1950-es Római Egyezmény Negyedik 
kiegészítő jegyzőkönyvének 3. cikk 2. pontjával is, mely szerint: „senkit sem lehet megfosztani 
azon jogától, hogy annak az államnak a területére belépjen, melynek honosa.”
[19] Utalunk itt a 24/2007 BKv-ben foglaltakra is, mely szerint az elkövető, ha az élet kioltására 
alkalmas eszközt nem az ellenállás leküzdése, megakadályozása érdekében tartja magánál, cse-
lekménye nem is minősülhet felfegyverkezve elkövetettnek. Lásd erről bővebben: Minkó-Mis-
kovics Mariann: A „fegyveresen” és a „felfegyverkezve” minősítő körülmények megjelenése a 
magyar, a német és az osztrák büntetőjogban, PhD értekezés (Debrecen), 2018, 75–76. o.
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a felfegyverkezve történő elkövetésnek mint minősítő körülménynek nem ezen 
tényállás kapcsán van, illetve lehetne jelentősége, hanem a határzár tiltott átlé-
pésével általában anyagi halmazatban álló más bűncselekmény vonatkozásában 
(pl. felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszak, vagy módosító 
javaslatunk elfogadása esetében a robbanóanyaggal, robbantószerrel visszaélés, 
lőfegyverrel visszaélés bűncselekményei kapcsán). 

A fizikai határzár megrongálásával elkövetett tiltott átlépéssel kapcsolatosan 
a szakirodalomban felmerült az az álláspont, mely szerint ilyen esetben a két 
bűncselekmény – a határzár megrongálása, valamint a határzár tiltott átlépése 
– egymással csak látszólagos anyagi halmazatban áll. Ezért az elkövetőt a határ-
zár megrongálása bűncselekménye miatt kell felelősségre vonni, tekintettel arra, 
hogy az ezt követő jogellenes belépés már csak az iménti bűncselekmény büntet-
len utócselekményének minősülhet.20 Ennek okát a szerzők abban látják, hogy a 
határzáron történő tiltott átlépés már azt a jogsérelmet, amit annak megrongálá-
sa okozott, nem tudja tovább fokozni.21 Ugyanakkor álláspontunk szerint a fenti 
esetben az elkövető oldaláról inkább a fizikai határzáron történő belépés szándé-
ka a domináns, melyhez képest annak megrongálása csak eszköz. Ennek okán in-
dokolt lenne a határzár tiltott átlépésének tényállásához kapcsolt minősített eseti 
rendszer átgondolása során a súlyosabb minősülést megalapozó körülmények 
szintjén is reagálni ezen – egyébként a gyakorlatban is gyakran előforduló – eset-
re, ezzel is egyértelműsíteni a két tényállás egymás közötti viszonyát illetően azt, 
hogy a határzár tiltott átlépésének bűncselekménye alapvetően a Magyarország 
területére történő jogellenes belépési szándékra reagál, míg a határzár megron-
gálása a létesítmény épségét hivatott szolgálni. Ennek alapján szükséges lenne a 
határzár tiltott átlépésének tényállásának minősített eseteit akként módosítani, 
hogy a fegyveres és a felfegyverkezve történő elkövetést mellőzve azt kiegészíteni 
„az államhatár rendje védelmét biztosító létesítmény, illetve az ahhoz tartozó esz-
köz megrongálása, vagy megsemmisítése révén” fordulattal. Megjegyezzük, hogy 
egy ilyen minősített eset bevezetése szükségképpen kihatna a határzár megron-
gálása tényállására is, melyre bővebben majd a későbbiek során fogunk kitérni.

A gyakorlat szintén rámutatott arra, hogy sok esetben több személy egy-
szerre kísérelt meg a határzáron átjutva Magyarország területére belépni. Az 
elkövetők nagyobb száma önmagában olyan körülmény, amely az ilyen esetek 
társadalomra veszélyességét fokozza a „magányos elkövetőkhöz” képest, mely 
miatt a szervezett elkövetésnek nagyobb nyomatékot kellene adni a tényállás-
ban is. E körben álláspontunk szerint a tömegzavargás résztvevőjeként fordulat 

[20] Király: i. m. 280. o.; Sinku: i. m. 635. o.
[21] Belovics Ervin: Büntetőjog I. Általános Rész, 2018, HVG-ORAC Lap-, és Könyvkiadó Kft., 
Budapest, 414–415. o.; Gellér Balázs – Ambrus István: A magyar büntetőjog általános tanai 
I., 2017, ELTE EÖTVÖS Kiadó, Budapest, 486–488. o.
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helyett22 a csoportos elkövetésnek kellene a minősített eseti rendszerben jelen-
tőséget tulajdonítani azzal, hogy – amennyiben szükségesnek tartja a jogalkotó 
– akár a fent javasolt új minősítő körülménnyel ötvözve is lehetne azt alkalmazni. 

A jelenleg szabályozott, a halálos eredményhez minősített esetet kap-
csoló Btk. 352/A. § (4) bekezdésében foglalt esettel a magunk részéről nem 
értünk egyet, annak rendkívül hipotetikus jellege okán. Életszerűtlen ugyanis 
az, hogy a fizikai határzárat jogellenesen átlépő személy ezen magatartásával 
okozati összefüggésben okozza gondatlanságból más halálát. Emellett pedig a 
fentiek szerint átrendezni javasolt minősített eseti rendszerben ezen körülmény 
álláspontunk szerint értelmét is veszítené. 

4. A HATÁRZÁR MEGRONGÁLÁSA (BTK. 352/B. §)

Bár alapvetően a rongálás bűncselekményéhez hasonló tényállásról van szó, eb-
ben az esetben a védett jogi tárgy nem a tulajdonjog, hanem az államhatár rend-
jének, és az azt biztosító létesítményeknek a védelme. A jogalkotó ezen tényállás 
Btk.-ba történő beemelését azzal indokolta, hogy a rongálás bűncselekménye – 
éppen a szabálysértési értékhatár okán – nem nyújt kellő védelmet és nem biz-
tosít büntetőjogi fenyegetettséget azon magatartások esetében, amelyek a bizton-
sági határzár megrongálásához kapcsolódnak. A jogalkotói indokolás szerint a 
törvény a határzár megrongálása bűncselekményével egy sui generis tényállást 
emelt be a Btk.-ba, amely tényszerűen nem helytálló megállapítás, tekintettel 
arra, hogy a határzár megrongálása ugyan szubszidiárius, azonban nem sui ge-
neris tényállás.

Figyelembe véve a fentieket az államhatár rendje védelmét biztosító határzár 
konkrét, fizikai védelmének büntető anyagi jogi megoldására a jogalkotó előtt két 
út állt. Egyrészt egy új tényállás megalkotása, mellyel a két, fent említett bűncse-
lekmény által támadott jogi tárgyak közötti különbözőség is érzékeltethető, más-
részt pedig a rongálás tényállásának módosítása. Azon jogalkotói érv, mely az új 
tényállás megalkotását arra alapozza, hogy a jellemzően szabálysértési értékha-
tárhoz kapcsolódó kárt okozó magatartások büntetendőségét a rongálás tényál-
lása nem biztosítja, alapvetően nem helytálló. Tudható, hogy a vagyon elleni bűn-
cselekmények között számos esetben alkalmazza a jogalkotó az ún. „felminősítő 
körülmény” beiktatását a törvényi tényállásokba, melyek révén biztosítható egy 
adott, alapvetően szabálysértési értékre, vagy szabálysértési kárt okozva elköve-
tett cselekménynek a büntető anyagi jog általi büntetni rendeltsége. Ugyanak-
kor az látszik megállapíthatónak a tényállások összevetéséből, hogy a jogalkotó 

[22] Madai Sándor álláspontját osztva e körben a jogfogalom nem kellően meghatározott a Btk.-
ban. A tényállás szempontjából nem tudni pontosan, mi tekinthető tömegnek, illetve azt sem, 
hogy mi zavargásnak. Ezen felül az sem egyértelmű, hogy mit jelent a részvétel, hiszen egy 
csoportosulás kapcsán nehéz elhatárolni az egyszerű jelenlétet a részvételtől. Madai egészen ad-
dig megy, hogy azt is megkérdőjelezi, hogy milyen szempontok mentén dönthető el egyáltalán a 
részvétel fogalma. Lásd: Madai: i. m. 250. o.
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szándéka – még az alapeseti szubszidiaritás ellenére is – alapvetően az volt, hogy 
a rongálás tényállásához képest súlyosabb büntetési tételkereteket tudjon megál-
lapítani az államhatár rendje védelmét biztosító létesítmény, valamint eszköz vé-
delmében már a bűncselekmény alapesetében is. Persze felmerül a kérdés, hogy a 
büntetési tételkeretek ilyen mérvű eltérítése indokolt-e, vagy sem. A Btk. 352/B. 
§ (1) bekezdése alapján a határzár megrongálása már alapesetben is egy évtől 
öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő magatartás. Összehasonlítva a 
rongálás tényállásával, ez a büntetési tételkeret – ha csak az okozott kárt vesszük 
alapul – az 5 millió forintot meghaladó, azonban az 50 millió forintot meg nem 
haladó rongálási magatartások büntetési tételével egyezik meg. 

Ugyanakkor az is látható a vagyon elleni bűncselekménnyel összefüggésben, 
hogy a jogalkotó nemcsak értékhatárokhoz, hanem egyéb minősítő körülmény-
ként értékelt tényállási elemekhez (pl. elkövetési mód, vagy speciális elkövetési 
tárgy) is kötötte a rongálás lépcsőzetesen felépített törvényi tényállását. Így pél-
dául a robbanóanyaggal, vagy robbantószerrel elkövetett rongálás az okozott kár 
mértékétől függetlenül is büntetendővé nyilvánított magatartás. Ezen szabályo-
zási elvet továbbgondolva, nem volt tehát a jogalkotó annak lehetőségétől elzár-
va, hogy a rongálás tényállásán belül – és nem az okozott kár mértékéhez igazítva 
– értékelje az államhatár rendje védelmét biztosító létesítmény „sérelmére” tör-
ténő elkövetést. Az adott elkövetési tárgy fokozott védelme ebben az esetben is 
tudna érvényesülni, hiszen a jogalkotó a rongálás egyéb elkövetési tárgyai közül 
így kiemelné azt. Utóbbi esetben a jogalkotó elkerülhette volna a határzár tiltott 
átlépése tényállása kapcsán már említett halmazati anomáliát is. Nevezetesen, 
hogy a fizikai határzárat megbontó magatartással történő jogellenes belépés nem 
az elkövető valódi szándékához kapcsolható határzár tiltott átlépésének, hanem a 
gyakorlat által alkalmazott látszólagos anyagi halmazati szabály alapján kizárólag 
határzár megrongálásának minősül.23 Ugyanakkor az utóbbi eset a határzár tiltott 
átlépése kapcsán megfogalmazott de lege ferenda javaslatunkkal összefüggésben 
az említett bűncselekménynek is a minősítő körülménye lehetne, ezáltal viszont 
azokra az esetekre korlátozódna a határzár megrongálása bűncselekménye, ami-
kor a rongálási magatartást nem követné illegális határátlépés. Szubszidiárius 
tényállásként azonban a javaslatunk szerinti minősített esettel megegyező tétel-
keret mellett önmagában egy rongálási cselekményt kriminalizálni már nem len-
ne értelme a jelenlegi tényállási keretek között, mely miatt indokolt volna meg-
fontolni az államhatár rendje védelmét szolgáló létesítmény, illetve eszköz mint 
speciális elkövetési tárgy beemelését a rongálás tényállásába. Minthogy pedig a 
jogalkotó szándéka az volt, hogy az említett elkövetési tárgyak sérelmére megva-
lósított rongálási magatartást az általánoshoz képest is súlyosabban büntesse, az 
tényállási elemként mint speciális elkövetési tárgy beemelhető lenne a rongálás 
törvényi tényállásába. Ezzel a jogalkotó feloldhatná a szubszidiaritást, mely ezen 

[23] E körben lásd: Király: i. m. 280. o.
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bűncselekmény kapcsán nem is indokolt, másrészt a cselekmény büntetni ren-
deltsége, valamint önmagában a rongálás ténye külön is értékelt körülmény lenne 
a Btk. rendszerében – részben az említett rongálás tényállásán belül, részben pe-
dig a határzár tiltott átlépése újragondolt törvényi tényállása kapcsán. 

Ezen szabályozási modell mellett egyértelművé lehetne tenni, hogy a jogalkotó 
kiemelt védelmet biztosít az államhatár rendje védelmét biztosítani hivatott létesít-
ményeknek, ugyanakkor a klasszikus rongálással megvalósított tiltott határátlépést 
azon bűncselekmény keretein belül értelmezné, amelyhez ezen említett magatar-
tás – az elkövető elsődleges szándékának figyelembevételével is – igazán tartozik. 
Az említett anomália nyomon követhető a bűnügyi statisztikában is, hiszen, ha 
megnézzük a regisztrált bűncselekmények számára vonatkozó statisztikai adato-
kat, látható, hogy viszonylag magas – van olyan év, ahol a határzár tiltott átlépése 
bűncselekmények számát is meghaladó – a határzár megrongálása bűncselekmé-
nyének a száma. Ez jellemzően a fentiekben már említett, a gyakorlatban megho-
nosodott látszólagos anyagi halmazati értelmezésnek is köszönhető. A statisztikai 
adatok tükrében24 rögzíthető, hogy ezen határzárral kapcsolatos bűncselekmény 
vonatkozásában a regisztrált elkövetések száma 2015-ben 22, 2016-ban 1543, 2017-
ben 863, míg 2018. június 30. napjáig mindösszesen 540 volt. 

Összegezve fenti megállapításainkat, álláspontunk szerint a határzár megron-
gálása bűncselekménye ebben a formájában történő megtartása a jövőben nem 
indokolt. Javaslatunk a szabályozás módosításának alapjává az elkövetői szándé-
kot helyezné, és eszerint differenciálna a cselekmények jogi minősítései között. 
Amennyiben a rongáló magatartás a jogellenes határátlépés „quasi” eszköze, ak-
kor a cselekményt a határzár tiltott átlépése már a fentiekben ismertetésre került 
tényállásának keretei között tartanánk indokoltnak büntetendővé nyilvánítani. 
Amennyiben azonban a rongáló magatartás nem kapcsolódik jogellenes átlépés-
hez, akkor az államhatár rendje védelmét biztosító létesítmények fokozott bünte-
tőjogi védelmét egy, alapvetően a rongálási kár mértékéhez nem igazodó önálló 
minősítő körülményként javasoljuk büntetni immáron azonban a rongálás tör-
vényi tényállásán belül. 

5. A HATÁRZÁRRAL KAPCSOLATOS ÉPÍTÉSI MUNKA AKADÁLYOZÁ-
SA (BTK. 352/C. §)

A fenti tényállás megalkotásával a jogalkotó tulajdonképpen lezárta, egyben 
teljessé is tette az újonnan kiépített határellenőrzési rendszer büntetőjogi védel-
mét. A fizikai (biztonsági) határzár csakis ép és sértetlen állapotában képes a vele 
szemben támasztott elvárást, tudniillik a határellenőrzést eredményesen végre-
hajtani. Ebből kifolyólag a jogalkotó büntetőjogi védelmet kívánt adni nemcsak 
a már kiépített rendszernek, hanem az azzal kapcsolatos építési munkálatoknak 
is, melyek annak helyreállítását, illetve kiépítését célozzák. Kérdés azonban, hogy 

[24] Lásd e körben a https://bsr.bm.hu internetes elérhetőséget.
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szükséges volt-e ennek a tényállásnak a megalkotása, különös tekintettel arra a 
tényre is, hogy az elérhető statisztikai adatok tükrében rögzíthető, hogy annak 
bevezetése óta nem került regisztrálásra ilyen bűncselekmény – vélhetően ez 
visszavezethető a delictum speciális szubszidiárius jellegére is. Az említett tényál-
lás miatt a büntetőügyekben eljáró hatóságok eljárást nem folytattak. Álláspon-
tunk szerint már önmagában a konkrét elkövetés hiánya is igazolja, hogy nem lett 
volna feltétlenül szükséges e magatartás kriminalizálása 2015-ben. 

A tényállás hasonlóan a határzár megrongálásához, szubszidiárius tényállás, 
azonban annak másik, a Btk. által ritkábban követett formájában. A bűncselek-
mény ugyanis csak akkor állapítható meg, ha más bűncselekmény nem valósul 
meg. Ez tehát azt is jelenti, hogy ha az elkövető magatartása bármely más Kü-
lönös Rész-i törvényi tényállás kereteibe illeszkedik, akkor azt kell megállapíta-
ni. A bűncselekmény elkövetési magatartása az akadályozás, amely technikailag 
bármilyen cselekménnyel megvalósítható, amely gátolja a tényállásban értékelt 
munkálatok elvégzését azzal,25 hogy amennyiben az akadályozó magatartás egy-
ben más bűncselekmény tényállását is kimeríti, jelen elemzett bűncselekmény 
megállapításának nincsen helye az alaki halmazat látszólagossága folytán. Így 
kérdésként merül fel, indokolt-e az olyan cselekményeket kriminalizálni, melyek 
során az elkövető úgy fejt ki akadályozó magatartást, hogy az egyébként nem 
minősülne bűncselekménynek (pl. leül az építési munkákkal érintett helyszínre, 
vagy valamilyen akadályt létesít ott stb.). Álláspontunk szerint ez a magatartás 
önmagában még nem éri el a kriminalizáció indokolt és szükséges szintjét, fi-
gyelembe véve azt is, hogy a törvényhely nem „megakadályozásról”, csak „aka-
dályozásról”beszél. Ez pedig szükségképpen az elkövetői cselekmény időleges 
eredményességét feltételezi.26

A felvetés azért is releváns, mert a kezdeti időszakban maga a jogalkotó sem 
gondolta ennek indokoltságát. A szerb-magyar határszakaszra kiépített fizikai 
határzár építési munkálatait a Kormány a 213/2015. (VII.31.) sz. rendeletével kí-
vánta védeni alapvetően közigazgatási szankció bevezetése révén. Bár a nevezett 
kormányrendelet 2015. szeptember 15. napjával hatályon kívül helyezésre került, 
a kontraszt érzékeltetése érdekében indokolt felidézni annak a határzár építésének 
akadályozására vonatkozó rendelkezéseit. A Korm. rendelet 3. §-a foglalkozott 
két bekezdésben az akadályozó magatartás szankcionálásával. Mindkét bekezdés 
tulajdonképpen ugyanazon elv mentén közelített a szankcionáláshoz. A cél az 
építési munka zavartalanságának biztosítása volt, így az építési területre történő 
bejutás, valamint az onnan történő kijutást akadályozó magatartást rendelte a 
Kormány közigazgatási bírsággal szankcionálni. Az akadályozó magatartás akár 
a területre bejutni, vagy onnan kijutni szándékozó, az építési munkálatokban 
részt vevő személyek – közöttük hivatalos személyek –, vagy szállító – akár ható-

[25] Madai: i. m. 253. o. 
[26] Király: i. m. 281. o. 
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sági, vagy nem hatósági – járművek „ellen” irányult, egységesen 300.000 Ft köz-
igazgatási bírsággal volt szankcionálható. 

Nehezen magyarázható álláspontunk szerint az a jogalkotói fordulat, mely 
tartalma szerint kicsivel több, mint egy hónap alatt ugyanazon magatartást köz-
igazgatási bírsággal sújtandó szabályszegésből bűncselekménnyé minősítette.

Ráadásul ezen tényállással összefüggésben a szabadságvesztés büntetés 
végrehajtásának próbaidőre történő felfüggesztését szabályozó normák mó-
dosítása is logikátlannak tűnik. Tudniillik a 2015. évi XCL. törvénnyel a Btk.  
85. §-ába beiktatásra került új (1a) bekezdésnek éppen a határzárral kapcsolatos 
építési munka akadályozása bűncselekménye kapcsán nincs értelme. A nevezett 
bűncselekményre kiszabható büntetés speciális maximuma 1 évig terjedő 
szabadságvesztés lehet. Minthogy a tényállás – mint láthattuk – szubszidiárius, 
alaki halmazata bármely más bűncselekménnyel csak látszólagos lehet. Ebből 
következően határzárral kapcsolatos építési munka akadályozása miatt kizárólag 
1 évet meg nem haladó szabadságvesztés szabható ki. Így ezen tényállás kapcsán 
nem értelmezhető a Btk. 85. §-ának fent hivatkozott (1a) bekezdése, mely szerint 
az ezen bűncselekmény miatt kiszabott öt évet meg nem haladó szabadságvesztés 
büntetés végrehajtása is felfüggeszthető próbaidőre. Emellett nem tekinthető 
arányosnak az ezen bűncselekmény miatt alkalmazható felfüggesztett 
szabadságvesztés próbaidejének minimális időtartamára vonatkozó rendelkezés 
sem. Az általános szabályok alapján a két évet meg nem haladó szabadságvesztés 
büntetés végrehajtásának minimálisan egy év próbaidőre történő felfüggesztésére 
van lehetőség.27 Azonban határzárral kapcsolatos bűncselekmények, így a határ-
zárral kapcsolatos építési munka akadályozása vétsége miatt a Btk. 85. § (2a) 
bekezdése alapján a próbaidő tartama két évtől tíz évig terjedhet, de nem lehet 
rövidebb az ezen bűncselekmény miatt alkalmazott kiutasítás tartamánál. Mint-
hogy pedig a Btk. 60. § (2a) bekezdése alapján a kiutasítás kötelező időtartama 
ezen bűncselekmények esetében legalább a kiszabott szabadságvesztés büntetés 
időtartamának kétszerese, de legalább azonban két év, jól látszik, hogy az elemzett 
bűncselekmény kapcsán a bíróság által alkalmazható legrövidebb próbaidő két év. 
Ezzel a jogalkotó a felfüggesztés időtartama vonatkozásában pedig álláspontunk 
szerint indokolatlan különbséget tett az egyéb, a határzárral kapcsolatos építési 
munka akadályozása vétségével azonos társadalomra veszélyességgel bíró 
cselekmény és az elemzett bűncselekmény között.

Nézetünk szerint – mely alapul a kriminálstatisztikából levezethető egyértel-
mű következtetésen is – ezen bűncselekmény megtartásának nincsen törvényi 
indoka a Btk. rendszerében. A jogalkotó korábban, már az építési munkálatok 
során sem látta indokoltnak önmagában a munkálatoknak büntetőjogi védelmet 
biztosítani – holott, ha egyáltalán indoka lehetett volna ennek, akkor az éppen az 

[27] Ez egyértelműen következik a Btk. 85. § (1)-(2) bekezdéseiből, mely szerint a két évet meg 
nem haladó szabadságvesztés büntetés végrehajtásának próbaidőre történő felfüggesztésére van 
törvényi lehetőség, ahol a próbaidő tartama egy évtől öt évig terjedhet.
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építési folyamat során lehetett volna. Álláspontunk szerint ezért ezen magatar-
tás kriminalizálásának nem volt megalapozott indoka, az változatlan formájában 
akár a szabálysértési jog, akár pedig a közigazgatási bírsággal sújtandó szabály-
szegések rendszerében elhelyezhető lenne. 
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