
Bevezetés a bűnügyi tudományokba (2012.03.21) 

A bűntető jogtudomány főbb irányai: 
- a felvilágosodás korában születik a tudomány 
- első alakja Beccaria 
- 1764-ben „a bűncselekményekről és a bűnesetekről” írt munkát. Ekkortól számítjuk a modern 

büntetőjog megjelenését. 
 
Büntetőjogi iskolák: 
Klasszikus iskola 

- a tett-büntetőjogi iskola alapja 
- a bűncselekményt nem mint társadalmi jelenséget, hanem mint ratio alapján létrejött jogi 

produktumot szemléli 
- a vizsgálódás tárgya az írott jog 

Főbb tanításai: 
- nullum cirmen sine lege elve 

A bűncselekményeket le kell írni, a büntetőjogot kodifikálni kell, mert csak az a 
bűncselekmény, amit a törvény büntetni rendel. 

- A büntetés az elkövetett tett igazságos megtorlása. A büntetés az elkövetett tett súlyához 
kell, hogy igazodjék. Proportionális, tett-arányos rendszer 

- Nullum poema sine lege 
 
Kriminológiai iskolák 
1., Kriminál-antropológiai iskola 
Kidolgozója Lombroso (börtönorvos). Méréseket hajt végre elítélteken. Úgy gondolta, hogy a 
bűnözők testi jelek (stigmák) alapján felismerhetőek. A külső megfigyeléseket elméleti stigmákkal 
látta el: a bűnözői hajlam hordozói ezek az emberek, ez a hajlam pedig öröklődő tulajdonság. 
Véleménye szerint azért van bűnözés, mert vannak emberek, akik bűnözőnek születtek. Az iskola a 
tettest vizsgálja és nem a tettet. Ennek mai tudománya: genetika, kriminál-genetika 
 
2., Kriminál-szociológiai iskola 
Az antropológiai iskola kritikájaként született. Képviselője: Lacassaque. Véleménye szerint az embert 
a társadalmi környezet formálja bűnözővé. Azért van bűnözés, mert léteznek olyan társadalmi okok, 
melyek az embert bűnözővé teszik. Az egyén bűnözővé válásának folyamatában társadalmi tényezők 
vesznek részt. 
 
3., Harmadik iskola 
Ötvözi az első kettőt. Ferri tudós nézetei alapján. A bűnözés egyénben rejlő okai és kívülálló okai 
vannak. A kedvezőtlen társadalmi feltételekre nem mindenki reagál egyformán. 
 
4., Közvetítő iskola 
1883-ban alakul, Franz Liszt nevéhez fűződik. A tett és tettes büntetőjogi iskolák között közvetít. Az 
első ízben bűncselekményt elkövetőkkel szemben a klasszikus iskola szerinti tett-arányos büntetést, 
míg a visszaesőknél intézkedést kell alkalmazni. az elmebeteg bűnözők, fiatalkorúak külön kezelése itt 
jelenik meg először. 
 
5., Neoklasszikus iskola 
A II. világháború után alakult ki, részben anyagijogi, részben eljárásjogi szempontokat szem előtt 
tartva. Az egyén erkölcsi felelősségét hirdeti és humánus jelszavakat hangoztat. Elsősorban a 
bűncselekmény elkövetésének a megelőzésére és az elkövető társadalomba való visszavezetésére 
helyezi a hangsúlyt és azt vallja, hogy a büntetőeljárás során alapvető jelentősége van az elkövető 



személyiségének vizsgálatának, ezért a nyomozás szakaszában pszichológus szakértő bevonását tartja 
szükségesnek. Ez biztosítja az egyénnek szemben a legmegfelelőbb büntetés kiszabását. 
 
Tett felelősség Tettes felelősség 
a bűncselekmény jogellenes magatartás a bűncselekmény antiszociális, társadalomra 

veszélyes magatartás 
a felelősség tárgya a tett a tett csak szimptómája a személy antiszociális 

beállítottságának, így az csak ok a büntetőjogi 
beavatkozásra 

a tettet bűnösen kell elkövetni (szándékosan, 
vagy gondatlanul) 

a bűnösség helyét a tettes antiszociális 
személyisége foglalja el. Társadalomra veszélyes 
személyiség 

a tettesnek szabad akarata van. 
Indeterminizmus. A tettes erkölcsileg is felelős a 
tetteiért. Individuál etikai felelősség. 

a tettes erkölcsileg nem felelős a tetteiért, 
hanem csak a társadalmi elvárhatóság szintjén. 
Determinizmus(szociál etikai felfogás) 

megtorló büntetés (igazságos, tett-arányos) büntetés helyett átnevelő intézkedés vagy javító 
jellegű int. (személyiség arányos) 

 
A büntetőjog forrásai 
A büntetőjog első forrása a Btk, az 1978.évi IV.törvény. A Btk-án kívül a büntetőjog forrásai közé 
tartoznak az AB büntetőjogi tárgyú határozatai. Komoly hatást gyakorolnak a jogra az AB határozatai, 
melyek két részből állnak: rendelkező részből és indoklásból. Az AB határozat rendelkező része a 
büntetőjog jogforrásai. A bünt. jogforrásai közé tartoznak továbbá a nemzetközi szerződések, 
egyezmények, ill. a nemzetközi jog általános, elismert elvei. 
A Btk. rendszere 
A Btk szerkezetileg 2 részből, a részeken belül fejezetekből, a fejezeteken belül pedig címekből áll. A 
Btk két része: Általános és Különös. Az Általános rész azokat a rendelkezéseket tartalmazza, amelyik 
bármelyik bűncselekmény értékelésénél szóba jöhetnek. Itt határozza meg a törvényhozó pl a 
bűncselekmény fogalmát, a büntethetőség általános feltételeit, a szankció fajait, a büntetés 
kiszabásának általános szabályait, stb. 
Általános rész 9 fejezetből áll: 

I. a büntetőtörvény hatályát rendezi 
II. a bűncselekmény és az elkövető kérdéskörét szabályozza, az alábbi címekben 

cím: A bűncselekmény 
II.cím:Kísérlet és előkészület 
III.cím:Az elkövetők 

III. A büntetőjogi felelősségre vonás akadályait szabályozza, az alábbi címekben: 
cím:A büntethetőséget kizáró okok 
II.cím:A büntethetőséget megszüntető okok 

IV. Büntetések és intézkedések címet viseli, és az alábbiak szerint tagolódik: 
cím:A büntetések 
II.cím:Az intézkedések 

V. Büntetés kiszabásának kérdéseit szabályozza 
VI. Mentesítés a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nyert szabályozást 
VII. A fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezések 
VIII.Katonákra vonatkozó rendelkezések 
Az értelmező rendelkezéseket tartalmazó 
IX. fejezettel zárul a Btk Általános része. 

 
A Btk Különös része az egyes bűncselekmények törvényi tényállásának leírását ill. az azokhoz tartozó 
büntetések leírását foglalja magába. 



A bünt.törvény szerkezete és értelmezése 
A bünt. jogszabály szerkezet (Különös rész tényállásáé) 
A bünt. jogszabály szerkezeti felépítése két részből áll: 

- törvényi tényállás=diszpozíció (nullum crimen sine lege) 
- büntetési tétel=szankció (nulla poena sine lege) 

A diszpozíció a törvényi tényállás leírja azt a cselekményt, amellyel azonos cselekmény a 
bűncselekmény. A szankció a büntetési tételt, meg annak nemét és mértékét határozza meg. 
 
Diszpozíciók fajai: 

- egyszerű: csak az elkövetőt (aki) és az elkövetési magatartást határozza meg 
- leíró: amely részletezi a törvényi tényállás egyes elemeit (pl lopás: „ aki idegen ingó dolgot 

mástól azért elvesz, hogy jogtalanul eltulajdonítsa”) 
- utaló:valamely §-ra, vagy bekezdésre utal 
- keret: tartalmát más jogszabályok egyes rendelkezései töltik meg tartalommal 

Más szempontú osztályozás: 
- alapeseti törvényi tényállások: egy adott bűncselekmény tipikus változata. pl emberölés 
- minősített eseti törvényi tényállások: ritkábban fordulhat elő, a jogalkotó súlyosabbnak ítél 

bizonyos elkövetést és azt súlyosabb büntetési tétellel fenyegeti. pl: különös kegyetlenséggel 
elkövetett emberölés 

- privilegizált eseti tényállások: a törvényhozó szerint enyhébben büntetendő pl a 
méltányolható okból fakadó erős felindulásban elkövetett emberölés 

Szankció lehet: 
- abszolúte határozott ( a magyar büntetőjogban nincs) 
- abszolúte határozatlan (a magyar büntetőjogban nincs) 
- relatíve határozott ( -tól – ig rendszer) 
- relatíve határozatlan( a magyar büntetőjogban nincs) 
Csak a büntetés felső és alsó határa van meghatározva. 

 
A bünt.jogszabály értelmezése 

Célja a jogszabályban megnyilvánuló törvényhozói akarat pontos tartalmának a megállapítása, ami a 
büntető jogszabályok helyes alkalmazásának alapvető feltétele. 
A jogszabály értelmezésnek két alapvető feltétele van: 

- az értelmezésnél a törvényesség követelménye sérthetetlen,  a jogszabály értelmezése során 
soha nem lehet a törvény szövegével ellentétben álló következményre jutni 

- az értelmezés soha nem válhat jogalkotássá: az értelmezés nem mehet túl a törvényhozói 
akarat feltárásán 

Értelmezés módja szerinti osztályozás: 
- nyelvtani: szavak, nyelvtani szerkezet elemzése, etimológiai, morfológiai (alaktani) 

értelmezése 
- logikai: formális logika szabályai alkalmazásával 
- rendszerező: a tényállás összevetése más büntető jogszabályokkal, ill. az egész jogrendszer 

alapelveivel 
- történeti: ezt általában a tudomány gyakorolja 

Az értelmezés alanyai szerinti osztályozás: 
- jogalkotói: maga a jogszabály definiál, pl meghatározza, hogy mi a nagy nyilvánosság 
- jogalkalmazói: ilyen a Legfelsőbb Bíróság (Kúria) büntető jogegységi döntései (BJE) 
- tudományos, vagy jogirodalmi: a jogtudomány művelői alkotják, kommentárokban, 

szakkönyvekben, tankönyvekben fejtenek ki álláspontokat, mely nem kötelező 
Az értelmezés eredménye szerinti osztályozás: 

- kiterjesztő: a jogszabály alkalmazási körét a nyelvtani értelmezéshez képest tágabban vonják 
meg 



- megszorító: a kiterjesztő ellentéte. A jogszabály alkalmazási körét a látszólagosnál szűkebben 
állapítják meg 

A büntető törvény hatálya 
Hatályon valamely jogszabály érvényben létét, annak érvényességét értjük, a hatályon kívül helyezés 
pedig az érvényesség megszüntetését jelenti. 
Bünt. törvény 

- időbeli (mikortól meddig elkövetett) 
- területi (hol megvalósított) 
- személyi (kikre vonatkozik) 
hatályáról rendelkezik a törvény. 

Időbeli hatály 2 § (Fontos!!!) 
A bűncselekményt az elkövetése idején hatályban lévő törvény szerint kell elbírálni. Ha a cselekmény 
elbírálásakor hatályba lévő új büntető törvény szerint a cselekmény már nem bűncselekmény, vagy 
enyhébben bírálandó el, akkor az új törvényt kell alkalmazni, egyébként az új büntető törvénynek 
nincs visszaható ereje. 
A jogszabály ugyancsak többféleképpen veszítheti el hatályát. Három esete van: 

- ha egy más jogszabály hatályon kívül helyezi (kifejezett rendelkezéssel) 
- ha a jogszabályban meghatározott érvényességi határidő letelt (ez a büntetőjogi 

rendelkezések esetében általában nem szokásos, bár elvileg nem kizárt) és 
- ha ellentétes jogszabályt (tv.) lép hatályba, még akkor is, ha kifejezetten nem helyezi 

hatályon kívül a korábbi normát 
 
Főszabály: a bűncselekményt az elkövetés idején hatályban lévő törvény szerint kell elbírálni. 
Kérdés az, hogy mit értünk a bűncselekmény elkövetésének „időpontja” alatt? A kérdést az is 
indokolttá teszi, hogy vannak olyan bűncselekmények, melyeket folyamatosan követnek el, vagy 
pedig a bűncselekmény törvényi tényállása elhúzódva valósul meg. 
A jogtud.-ban ezzel a kérdéssel kapcsolatban 3 elmélet alakult ki: 

- tevékenységi (magatartási): az elkövetési idő addig tart, amíg az elkövető az elkövetési 
magatartást kifejtette. 

- eredmény elmélet: amikor a törvényi tényállásban maghatározott eredmény bekövetkezett 
- cselekmény-egység elmélet: a bűncselekményt időbelileg akkor követik el, amikor a törvényi 

tényállás bármely eleme megvalósul, vagyis az elkövetési magatartást kifejtik, az okfolyamat 
ennek következményeképpen megindul, vagy az eredmény bekövetkezik 

A visszaható erő 
A Btk rendelkezései szerint a visszaható erő két vonatkozásban érvényesül, ha a cselekmény 
elbírálásakor olyan törvény lép hatályba, amely szerint a cselekmény: 

- már nem büntethető, vagy (ennek gyakori esete lehet a vagyon elleni bűncselekmények 
esetében az értékhatár megváltozása) 

- enyhébben bírálandó el 
Ezekben az esetekben a cselekményt az elbíráláskor hatályban lévő jogszabály alapján kell 
elbírálni. 

Területi és személyi hatály: 
1., Területi: eszerint az állam büntető hatalma a területén elkövetett valamennyi bűncselekményre 
nézve kiterjed, függetlenül az elkövető állampolgárságától. Ennek az a hátránya, hogyha akár a 
magyar, akár a nem magyar állampolgárok külföldön elkövetett bűncselekményeivel sértik meg az 
állam érdekeit: a cselekmény büntetlen marad. 
2.,Honossági elv: Eszerint az állam büntető hatalma a saját állampolgáraira nézve terjed ki, 
függetlenül attól, belföldön, vagy külföldön követték-e el a bűncselekményt. Elvi álláspontja az, hogy 
a magyar állampolgár az országa törvényeit nem csak belföldön, hanem külföldön is köteles 
betartani. 



3., Állami önvédelmi elv: eszerint az állam büntető hatalmát függetlenül az elkövetés helyétől és az 
elkövető állampolgárságától kiterjesztheti azokra a bűncselekményekre is, melyek az alapvető 
érdekeit sértik. 
4.,Feltétlen büntető hatalom elve:eszerint bárki által, bármely jogtárgyat sértő bűncselekményt az 
állam jogosult üldözni, az elkövetés helyétől és az elkövető állampolgárságától függetlenül. 
 

A nemzetközi büntetőjogi együttműködés intézményei (1996 XXXVIII. tv.) 
A törvény körülírja a bűnügyi jogsegély formáit, ezek: 

- kiadatás 
- büntetőeljárás átvétele, ill. átadása 
- a szabadságvesztés végrehajtásának átvétele, ill. átadása 
- eljárási jogsegély 
- külföldi állammal kapcsolatos feljelentés 


